
                 PROCES VERBAL 

 
 Încheiat astăzi 28.02.2017,  la ședința ordinara a Consiliului Local Liești. 

Prezenta consilieri: Prezenți: 16 consilieri. Absent motivat: dl. Panaite Gheorghe 

Președinte - Cornel Bujor. 

Se supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare și se aprobă prin vot unanim. 

 

Se supune discuției   ordinea de zi: 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI 

1. Proiect de hotărâre  privind: aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local pentru 

anul 2016 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea contractului   de prestări servicii  având ca obiect  

Servicii  de supraveghere a lucrărilor de construcție (diriginte de șantier) în cadrul investiției la  

obiectivul „MODERNIZARE STRĂZI  IN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALATI” 

Din motive care țin de termenele de depunere  ale proiectelor de investiție, se propune 

suplimentarea ordinii de zi  cu 3 proiecte de hotărâri (pct. 3-5): 

3. Proiect de hotărâre  privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției “ 

MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES AGRICOL  ÎN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI” 

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea participarii comunei Liesti, judetul Galati, la Programul 

National de Dezvoltare Locala, subprogramul - „MODERNIZAREA SATULUI ROMANESC” - 

”MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI” 

5. Proiect de hotărâre  privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici ai investitiei  

”MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI”, proiect nr.923/2016 

II. CERERI, INTERPELĂRI, RĂSPUNSURI 

III.  depunerea rapoartelor de activitate de către consilieri 

Ordinea de zi , cu suplimentările propuse,este aprobată cu unanimitate de voturi. 

In sală sunt prezenți părinți ai elevilor de la Scoala Sf. Nicolae, care doresc să supună atenției 

consiliului local situația creată de reducerea numărului de elevi , ce impune a se opta pentru locația 

clasei pregătitoare. De asemenea sunt prezenți locatari de la Blocul IAS care doresc teren pentru garaje 

și magazii. 

Consiliul  convine să se dea cuvântul reprezentanților părinților elevilor și apoi locatarilor de la 

bloc, , înainte de a se intra pe ordinea de zi. 

Dl. Petrică Spiridon arată că părinții unui număr de 19 copii  înscriși în clasa pregătitoare pentru 

anul școlar 2017-2018  doresc ca locația acestei clase să rămână la Școala 4. Nu sunt de acord să-și 

mute copii la Școala nr. 3. 

Dl. Primar ia cuvântul. Planul de școlarizare pentru 2017-2018 nu a fost încă avizat de ISJ 

Galați, astfel că încă nu s-a decis nimic cu privire la locație. Trebui avute în vedere următoarele aspecte: 

-Primăria asigură costurile pentru încălzirea și funcționarea   școlilor. Condițiile de la Școala nr. 

4 sunt mai puțin bune decât la Școala nr. 3. Copii fac orele de sport în clase sau pe hol, în timp ce sala 

de sport de la Școala nr. 3 este neutilizată. Școala nr. 3 a fost modernizată, s-a investit , există obligații 

asumate prin proiectul de modernizare privind menținerea funcționalității școlii, sub sancțiunea 

returnării fondurilor nerambursabile alocate  prin proiect.  

Problema ridicată de părinți nu se soluționează în ședință de consiliu. Există Consiliul de 

administrație, Consiliul profesoral și comitetul părinților, care trebuie să se întâlnească la școală și să 

ajungă la un consens. Consiliul local are alte atribuții. 

Reprezentanta mamelor elevilor ia cuvântul și afirmă că dna directoare  a informat părinții că 

trebuie să vină la consiliul local cu această problemă. 

Dl. N. Mișu consideră că trebuie să fie prezentă și dna directoare la întâlnirea cu părinții, așa 

cum a spus ți în ședința anterioară. 

Dl. T. Costea : dna directoare a informat părinții și consiliul asupra problemelor existente. S-a 

constatat că sunt condiții mai bune la Școala nr. 3. Înscrierile în clasa pregătitoare se fac până la 

16.03.2017. Mai trebuie 4 copii pentru a se înființa clasa pregătitoare. 

Dl. Primar: peste un an, nu vor mai fi suficienți copii, astfel că va trebui să se restructureze 

numărul de clase. Nu se justifică să se mai facă investiții la Școala nr. 4. Comuna a investit deja foarte 

mult în școli, în cadrele didactice cărora li s-a plătit naveta tocmai pentru a asigura un standard ridicat al 

predării, profesori titulari, continuitate ș.a. Condițiile la Școala 3 sunt mai bune ca la Școala 4. Trebuie 

mai multă înțelegere din partea părinților. 



Părinții spun că au și câte doi copii la școală, cum să îi ducă simultan la două școli diferite? 

Dl.  Primar: se vor găsi soluții pentru a rezolva situația clasei pregătitoare. Propune să se 

găsească cu părinții interesați  în altă zi, nu în ședința de consiliu. 

Dl. D. Milașcu propune să vină la Școala 3 acei copii care locuiesc mai aproape de această 

școală. 

Dl.  Primar: se va asigura transportul copiilor cu microbuzul școlar. 

Dl.  Petrică Spiridon: sunt probleme legate  și de opțiunea pentru  cadrul didactic care va avea 

această clasă. Nu știe cine va fi. Dar se vor găsi 4 copii pentru Școala nr. 3 ca să se formeze o clasă și 

aici. 

Dl.   Primar: mulțumește părinților pentru înțelegere, se vor regăsi în perioada următoare pentru 

a se identifica o soluție.  Dacă va fi un număr suficient de copii înscriși, problema e rezolvată.  

 

Locatarii de la Blocul IAS solicită teren pentru construirea unor garaje și magazii. 

Situația se cunoaște, a mai fost discutată în consiliul local. Recapitulând, s-a dat o hotărâre de 

consiliu prin care s-a scos a concesionare prin licitație publică terenul di spatele blocului IAS. In acest 

sens  s-a lotizat  conform solicitărilor de atunci și s-a întocmit raport de evaluare a terenului. Toate 

acestea au avut niște costuri. S-au organizat două licitații. Doar la a doua licitație s-au prezentat două 

persoane care și-au adjudecat teren. Una dintre acestea, dl. Quaziz, a renunțat ulterior, considerând 

prețul prea mare, deși a avut cunoștință de preț la înscrierea la licitație.  Dl. Muscă F. și-a adjudecat 

două loturi, pentru care a achitat redevențele la zi, de 3 ani. Este mirat că dl. Ouaziz se regăsește în lista 

semnatarilor de la bloc IAS și se face că nu știe că a participat la licitație. 

Dl. Ghe. Petcu spune că nu a fost în țară când s-a organizat licitația.  

Se mai întrebă ce s-a dat teren lui Muscă, terenul fiind al locatarilor blocului. 

Dl. T. Costea: terenul e al comunei și se concesionează celor interesați. Nu trebuie să participe la 

licitație toți locatarii, dacă nu doresc. Poate participa oricine. Dacă participă, loturile se adjudecă la 

prețul cel mai mare licitat. Cheltuielile determinate de organizarea licitației se vor suporta de toți 

participanții la licitație ( măsurători, evaluare, carte funciară). 

Dl.  Primar: a propus anterior ca locatarii să se unească și  să se construiască un gard . Acces vor 

avea doar persoanele care au concesionat teren. In concluzie, invită locatarii să urmărească pagina web 

a primăriei și anunțurile postate pentru publicitate la avizierul  primărie , pentru a afla când se va hotărî 

concesionarea și ulterior, când se va organiza licitație. 

Locatarii blocului mai solicită un tomberon mare pentru gunoi menajer. Cheie să aibă doar cei 

care plătesc taxa de salubrizare. 

  

Se trece la dezbaterea  punctelor de pe ordinea de zi. 

 

1.Proiect de hotărâre  privind: aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local 

pentru anul 2016 

Dl. Primar : lucrările vor fi executate de persoanele care beneficiază de venitul minim garantat. 

Față de anii anterior, s-au adăugat doar lucrări de curățenie și întreținere la interioare (cămin, piață), 

care  fuseseră omise din listă. In rest ce se cunoaște: lucrări de gospodărire comunala, curățenie, 

întreținere spații verzi, salubrizare . 

Dl.  Viceprimar: au dosar VMG un număr de 30 persoane (17 dosare). Se prestează un anumit 

număr de ore, funcție de numărul membrilor de familie. Sumele primite depind de veniturile realizate 

care se iau în considerare potrivit legii la stabilirea cuantumului. 

Dl. N. Mișu: sunt probleme pe malul Bârladului. S-au aruncat pietre, albia e aproape obturată. 

Dl.  C. Dibu: propune să se facă un gard, pentru a nu se mai arunca gunoaie în Bârlad. 

Dl.  Primar: sunt probleme la capătul podurilor, unde se aduna PET-uri. Chiar azi s-au adunat 

din nou. In ce privește albia, aceasta ar trebui dragată. 

D-nul Președinte supune la vot  proiectul de hotărâre, care este adoptat în  unanimitate. 

 

2.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea contractului   de prestări servicii  având ca 

obiect  Servicii  de supraveghere a lucrărilor de construcție (diriginte de șantier) în cadrul 

investiției la  obiectivul „MODERNIZARE STRĂZI  IN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL 

GALATI” 



Dl.  Primar: serviciul a fost achiziționat prin SEAP. Diriginte de șantier va fi dl. Druță Maricel. 

Costurile sunt menționate în contract  și respectă devizul proiectului investiției. Firma are contract pe 2 

ani.  S.C. Lemacons a câștigat licitația lucrărilor ce vor fi supravegheate de dirigintele de șantier. 

Cu privire la licitație, dl. N. Mișu spune că trebuiau să participe și comisiile din  consiliului 

local.  

Dl. C. Lupoaie: care a fost criteriul de selecție? 

Dl.  primar: prețul cel mai scăzut. 

Dl. Primar: procedura de licitație se face pe SEAP, este transparentă și respectă legislația. 

In  ce privește  avizul comisiei /comisiilor de specialitate menționat  pe proiect, nu știe cum a 

fost înainte, dar acum  proiectele de hotărâre se publică înaintea ședinței  cu 5 zile. Comisiile se 

întâlnesc cu 1-2 zile înainte de ședință. Avizele se depun  la secretar, până la începutul ședinței. 

Și nu e obligatoriu ca avizul să fie favorabil, având caracter consultativ. Doar plenul consiliului 

hotărăște dacă se adoptă sau nu hotărârea. 

Dl. N. Mișu: unde sunt proiectele de hotărâre ? 

Dl. Primar: s-au afișat cu 5 zile înainte. 

Dl. Secretar: 

Primele 2 proiecte au fost puse la dispoziție in termen. Suplimentările aprobate la ordinea de zi 

se regăsesc in mapa comisiilor  de specialitate. Avizele comisiilor s-au depus înainte de începerea 

ședinței și au caracter consultativ.  Totuși nu a observat să fie avize negative. 

Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi pentru și un vot împotrivă (dl. N. Mișu). 

 

3. Proiect de hotărâre  privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției “ 

MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES AGRICOL  ÎN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL 

GALAȚI” 

Potrivit documentației tehnico-economice, datele economice inițiale ale proiectului  sunt 

următoarele: 

- valoarea totala a proiectului: 1.332.527 euro, echivalentul a 5.966.522 lei, din care: 

- valoare eligibila:      997.573 euro, echivalentul a 4.466.732 lei  

- valoare neeligibila:   334.954 euro, echivalentul a 1.499.790 lei 

Potrivit art. 291 alin. (1) lit b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cota TVA s-a redus 

de la 20% la 19%.   

Raportat la actul normativ invocat, s-a procedat la actualizarea valorilor proiectului de investiție, 

rezultând: 

- valoarea totala a proiectului: 1.321.523 euro, echivalentul a 5.917.260 lei, din care: 

- valoare eligibila:      997.573 euro,  

- valoare neeligibila:   114.903 euro,  

Este aprobat prin vot unanim. 

 

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea participării comunei Liesti, judetul Galati, la 

Programul National de Dezvoltare Locala, subprogramul - „MODERNIZAREA SATULUI 

ROMANESC” - ”MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI” 

Intrucât s-a identificat o nouă oportunitate de finanțare prin Programul National de Dezvoltare Locala, 

subprogramul - „MODERNIZAREA SATULUI ROMANESC”, s-a procedat la actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului și se va depune proiectul în cadrul acestui subprogram. Ca 

o consecință a acestei opțiuni, se abrogă Se abroga H.C.L. nr. 14 și 15 / 21.03.2016 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice (DALI) ,respectiv implementarea  obiectivului de investitie 

“MODERNIZAREA STRAZI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI” pentru pentru strazile: Ion 

Creanga, Vasile Alecsandri, Ion Luca Caragiale, George Calinescu, George Toparceanu, Garii, Vlad 

Tepes, Independentei, Ion Minulescu. 

Este aprobat prin vot unanim. 

 

5. Proiect de hotărâre  privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici ai investitiei  

”MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI”, proiect nr.923/2016 

Prin HCL nr .3 din 31.01.2017,  s-au actualizat  indicatorii tehnico- economici ai investitiei  

”MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI”, proiect nr.923/2016 , ca 

urmare a reducerii TVA. 



La 31.01.2017 eram în  procedură de atribuire a contractului. Procedura s-a finalizat prin Anunțul 

de atribuire  nr. 206039/16.02.2017, validat în SEAP. 

In urma licitației, față de valoarea inițiala a investiției de 6.044.279,30 lei, valoarea la care s-a adjudecat 

lucrarea  este de 4.400.474 lei, fiind  compusa din: 

- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: -255.543 lei; 

- Cheltuieli pentru investiția de baza: - 3.202.523,59 lei; 

- Alte cheltuieli: - 333.928 lei.  

SE supe la vot și este aprobat cu 15 voturi pentru și o abținere (dl.  N. Mișu) 

 

CERERI, INTERPELARI, RASPUNSURI: 

 

Cererile locatarilor de la blocul IAS au fost discutate la începutul ședinței, nu se mai reiau. 

Biblioteca și Căminul cultural depun referat de necesitate privind fondul de carte, reparații 

,materiale de curățenie și întreținere, florărie pt. exterior, uși exterioare, instalație electrică, instalație de 

sonorizare, costume naționale ( 24, din care 12 mari si 12 mici), vitrine de sticlă pentru expunere, 

imprimantă multifuncțională, rechizite. 

Dl.  Primar: se vor avea în vedere la întocmirea bugetului, în limitele sumelor disponibile. 

S.C. RCSRDS, operator de telefonie și CATV, solicită un teren pentru amplasarea unui 

container standardizat în care să funcționeze un centru zonal de lucru al firmei. Firma este în extindere a 

activității pe zonă, instalare rețea cablu pe fibră optică, antene telefonie mobilă ș.a. 

La cerere se atașează fotografii cu amplasamentele pentru care ar opta. 

 Dl.  Primar: dl. Secretar să ne spună care este situația juridică a acestor terenuri.  

Dl. Secretar: pt. terenul de lângă bloc IAS (lângă centrala termica dezafectată) există probleme 

nesoluționate ref.  la suprapuneri in cartea funciară. In plus, dacă se rezolvă cu cartea funciară, există și 

un drept de preempțiune al proprietarului centralei,  care exclude licitația . Restul amplasamentelor 

indicate sunt în zona de protecție a DN 25,ceea ce complică lucrurile.  In centru nu e loc. S-a identificat 

un posibil amplasament la Piața Agroalimentară Liești, pe platou, dar societatea nu a comunicat dacă 

este sau nu interesată. 

Dnii consilieri, întrucât nu e teren disponibil,  recomandă ca RDS sa închirieze teren de la 

particulari.  

Dl.  Primar: da, să vedem ce spun de piață. S-ar mai crea un pol de interes pentru eficientizarea 

pieței. 

Scoala Sf. Nicolae  solicită schimbarea geamurilor  și inlocuirea gardului de la stradă (DN 25). 

Dl. Primar spune că deocamdată nu se justifică investițiile, așa cum s-a văzut la discuțiile de la 

începutul ședinței. 

Școala nr.1 a solicita 15 laptop-uri pentru cabinetul de informatică. Dl. Primar spune că în urma 

consultărilor cu specialiștii, a ajuns la concluzia că în aceeași bani se pot lua 20 computere de birou, 

care ar acoperi nevoile școlii. Termenul de achiziționare ar fi până la 15 sept. 2017. 

Dl. Prof. Tudose Valentin solicită un sprijin financiar  în valoare de 1600 lei pentru editarea unui 

volum de versuri , în luna martie  2017. Opiniile consilierilor sunt diferite.  Se concluzionează că, dacă 

mai rămân bani la întocmirea bugetului  la cap. cultură, se poate da și suma solicitată.  

Dl.  Primar: nu e o problemă cu prevederea sumelor pentru proiectare, dar trebuie identificată 

clar  linia de finanțare. El cel puțin, nu știe să se fi programat pentru 2017  deschiderea unor sesiuni de 

depunere a proiectelor pe această temă.  

 

D-nul președinte declara ședința încheiata. 

 

        Președinte de ședință       Secretar, 

 

            Bujor Cornel    Avadanei Vasile 

 Dl. C. Cristea, pentru investiția propusă de amenajare a albiei Bârladului, solicită includerea in 

buget a sumei de 4,5 miliarde lei vechi, pentru PTE. Finanțare lucrărilor să se facă prin proiecte cu 

finanțare europeană .  



                 PROCES VERBAL 

 
 Încheiat astăzi 15.03.2017,  la ședința de îndată  a Consiliului Local Liești. 

Prezenta consilieri: Prezenți: 13 consilieri. Absent motivat: Bujor Cornel, Gheonea Pavelina, 

Dibu Costică, Tecuță Costel. 

Președinte – Caraiman Emil. 

Procesul verbal al ședinței anterioare se va supune discuției în ședința ordinară din această 

lună. 

 

Se supune discuției   ordinea de zi: 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI 

- completarea si detalierea parțială  a pozițiilor nr. 37,38  din Anexa  la  HCL  nr.16/29.04.2010  

privind însușirea inventarului bunurilor  care aparțin domeniului public al comunei Liești  , județul 

Galați 

- aprobarea participarii comunei Liesti, judetul Galati, la Programul National de Dezvoltare 

Locala, subprogramul - „MODERNIZAREA SATULUI ROMANESC” - ”Modernizare sistem de 

iluminat public, com. Liești, judetul Galati” 

- aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei “MODERNIZARE STRAZI 

10,00KM IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI” 

- înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP)  în 

comuna Lieşti, Judeţul Galaţi prin desprinderea de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor Tecuci 
 

Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 

Dl.  Primar motivează ședința de îndată. Depunerea proiector pe PNDL  se face până pe 17 

martie la ora 14.00. Proiectele pe PNDR se depun in 7 zile de  apariția ghidului, care se va publica în 

17 martie.  In decurs de 90 zile vom ști dacă sunt eligibile sau nu , aprobate la finanțare . In ce privește 

înființarea SPCLEP, ne permite să prevedem în buget sumele necesare. 

 

1. - completarea si detalierea parțială  a pozițiilor nr. 37,38  din Anexa  la  HCL  

nr.16/29.04.2010  privind însușirea inventarului bunurilor  care aparțin domeniului public al 

comunei Liești  , județul Galați 

Completarea este necesară tot în cadrul proiectelor de modernizare a străzilor. Străzile care 

sunt prevăzute in Anexa și sunt identificate  de dl.  primar după denumirile vechi și gospodării.  

Se supune la vot și se aprobă cu vot unanim. 

 

2. - aprobarea participării comunei Liesti, judetul Galati, la Programul National de 

Dezvoltare Locala, subprogramul - „MODERNIZAREA SATULUI ROMANESC” - 

”Modernizare sistem de iluminat public, com. Liești, judetul Galati” 

Necesitatea extinderii și modernizării rețelei de iluminat public din localitate nu necesită 

pledoarii nici sub raportul utilității, nici a nevoii de a reduce costurile  de întreținere și exploatare  

exploatare, valoarea facturilor achitate lunar pentru această utilitate publică fiind argumentul 

determinant. 

Acest proiect de hotărâre este inițiat in conformitate cu prevederile art. 45 alin.(l) din Legea 

215/2001 privind administrația publica locala, republicata, si este in concordanta cu prevederile 

Ghidului PNDL- Programul National de Dezvoltare Locala și prevederile O.U.G. 28/2013 privind 

aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala; 

Cu vot unanim, proiectul de hotărâre este aprobat. 

 

3.- aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei “MODERNIZARE 

STRAZI 10,00KM IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI” 

Proiectul de hotărâre prevede modernizarea următoarelor străzi din localitate: M. Eminescu, St. 

Petică, P. Istrati, V. Micle, G. Bacovia, G. Bogza, G. Topârceanu, (parțial), G. Coșbuc (continuare), 

M. Eliade, V.I. Popa (parțial), Petru  Rareș, Mircea cel Bătrân, M. Kogălniceanu, Constantin 

Brâncoveanu, I.C. Brătianu, Mărului, Panseluței, Ghiocelului, Trandafirului, Mușcatei, Lotusului. 



Valoarea investiției cu TVA este de 14.609.908 lei, din care cheltuieli pentru investiția de bază 

de 12.934.838. Cheltuielile estimate au inclus TVA. 

Cota de participate a comunei Liești la acest proiect , în limitele prevăzute în ghidul de 

finanțare al Planului Naţional de Dezvoltare Locală,  se va stabili, in caz de declarare a proiectului ca 

eligibil/admiterii la finanțare , prin documentația tehnico-economică ce va face obiectul aprobării într-

o ședință ulterioara a consiliului local. 

Dl.  D. Milașcu întreabă când se va asfalta și strada sa. Dl. primar răspunde că se asfaltează 

prioritar străzile care au rețea de apă și canalizare.  Proiectul întocmit vizează 21 străzi, pe o lungime 

de 10 km. 

Cu vot unanim, proiectul de hotărâre este aprobat. 

 

4. - înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP)  

în comuna Lieşti, Judeţul Galaţi prin desprinderea de la Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor Tecuci 

 

Prin HCL nr. 10/27.10.2013 s-a propus înfiinţarea Serviciu Public Comunitar Local la nivelul 

comunei Lieşti, în subordinea Consiliului Local Liești, la nivel de birou, însă acesta nu a fost 

funcţional deoarece de la nivelul Direcţie pentru Evidenta Persoanelor Si Administrarea Bazelor De 

Date nu s-a primit avizul pentru a putea funcţiona acest serviciu.  

În urma solicitărilor telefonice am primit recomandarea de a modifica structura acestui serviciu 

la nivel de compartiment şi de a relua procedurile de avizare. 

Astfel, în data de 30.05.2016, prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 30 s-a aprobat modificarea 

statului de funcţii şi a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Lieşti, 

judeţul Galaţi, precum şi pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoane Lieşti, în baza 

avizul ANFP Bucureşti nr. 23526/2016. 

În data de 10.10.2016 Direcţia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date  

Bucureşti comunică cu nr.3751696/10.10.2016 avizul privind modificarea arondării comunei Lieşti de 

la SPCLEP Tecuci şi a comunei Fundeni de la SPCLEP Galaţi, precum şi avizarea documentelor 

privind înfiinţarea SPCLEP Lieşti. 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoane Lieşti, la nivel de compartiment, este 

compus din Compartimentele: 

- Stare  Civilă, în care îşi desfăşoară activitatea doi funcţionari publici, din care unul vacant şi 

unul ocupat (doamna Borşan Ionica); 

- Evidenţa Persoanelor, în care îşi desfăşoară activitatea doi funcţionari publici,  posturile fiind 

vacante; 

 Dl.  primar mai spune că s-a avut în vedere interesul cetățeanului, care nu trebuie să facă 

drumuri în plus la Tecuci pentru eliberarea buletinului, schimbarea domiciliului ș.a. Costurile 

serviciului sunt suportate de noi. La serviciu se arondează și comuna Fundeni. Sediul serviciului va fi 

în locația ocupată anterior de grupul de jandarmi, în clădirea ocupată de Poliție. Nu se vor face 

angajări noi ci se va redistribui personal din cel existent în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului. 

Cu vot unanim, proiectul de hotărâre este aprobat. 

 Se declară ședința închisă. 

 

 

        Președinte de ședință       Secretar, 

 

              Caraimna Emil    Avadanei Vasile 

 

   



                 PROCES VERBAL 

 

 Încheiat astăzi 21.03.2017,  la ședința de îndată  a Consiliului Local Liești. 

Prezenta consilieri: Prezenți: 13 consilieri. Absenți motivat: Coman Dan, Constantin Valentin, Milașcu 

Daniel, , Gheonea Pavelina, Dibu Costică, Tecuță Costel. 

Președinte – Caraiman Emil. 

Procesele verbale al ședințelor anterioare se vor supune discuției în ședința ordinară din această lună. 

 

Se supune discuției   ordinea de zi: 

PROIECTE DE HOTĂRÂRI 

1.- aprobarea studiului de fezabilitate (SF) a obiectivului de investiție  ”MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES 

LOCAL IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI”,  

2.- implementarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA LIESTI, 

JUDETUL GALATI” 

Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

Dl.  secretar motivează ședința de îndată. Proiectele pe PNDR se depun in 7 zile de  apariția ghidului, care s-

a publicat în 17 martie. 

 

                    1. - aprobarea studiului de fezabilitate (SF) a obiectivului de investiție  ”MODERNIZARE 

DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI” 

Conform documentației tehnico-economice valoarea totala a lucrărilor este de 1.354.675 euro, echivalentul a 

6.181.788 lei, inclusiv TVA din care: 

- Valoare eligibila: 963.701 euro, echivalentul a 4.397.656 lei, 

- Valoare neeligibila: 390.974 euro, echivalentul a 1.784.131 lei; 

Detaliile se regăsesc în partea scrisă a studiului de fezabilitate. 

Dl. N. Mișu:  care sunt străzile prevăzute în proiect ? 

dl. Secretar: străzile Prunului, Crinului, Vișinului, Al. Ioan Cuza, Camil Petrescu, Ioan Slavici, Lucian Blaga, 

Ion Minulescu . Unele străzi sunt incluse doar parțial, pe porțiunile care nu se regăsesc în celelalte proiecte aprobate. 

Dl. viceprimar Ghe. Panaite dă explicații privind locația străzilor. 

Dl. N. Mișu: al doilea proiect de hotărâre ar trebui să se numească  de întocmire a proiectului. 

Acum nu avem decât SF. 

Dl. secretar: din proiect are doar partea scrisă, partea desenată nu a putut fi comunicată electronic, încă se 

mai  lucrează, pentru a fi gata de depunere pană în 24 martie. Se poate vedea in partea scrisă că sunt preluate datele 

din SF. Nu vorbim de proiectul tehnic de execuție (PTE), care costă și  se va întocmi numai după aprobarea 

finanțării, in limitele sumelor aprobate. 

Dl. N. Mișu : este sau nu este proiect? 

Dl. secretar: da, pentru această fază, fără detaliile de execuție din piesele desenate.  

Dl. Doru Costea îl întreabă pe dl. Mișu dacă denumirea de PTE îi convine. Pe dl. secretar il întreabă dacă 

ajută titulatura de implementare. 

Dl. secretar:  Întrebarea e următoarea: vrem sau nu să depunem în termen proiectul, așa cum e cerut prin 

ghidul solicitantului și să accesăm fondurile nerambursabile sau nu ?  Aprobăm implementarea proiectului pe baza 

indicatorilor, nu facem PTE. Proiectul respectă criteriile cerute la finanțare. Dacă nu le respectă, nu va fi admis , va fi 

neeligibil. Nu schimbăm termenii și denumirea proiectului cum vrem noi, ne conformăm sau nu cerințelor de formă 

și fond din Ghid. 

Dl. T. Costea: avem două proiecte, unul de aprobare a SF, al doilea de implementare a proiectului, cum  le 

supunem la vot, împreună sau separat ? 

Dl. secretar: separat, cu respectarea procedurii.  

Se supune la vot și se aprobă cu vot unanim aprobarea SF. 

 

 2. - implementarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN 

COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI” 

 Dl. T. Costea: pe pancarta ce se amplasează la executarea lucrărilor din proiecte ar trebui să se scrie și 

“Mulțumiri  consiliului local  “, măcar pentru operativitatea cu care se întrunesc, analizează și adoptă  hotărârile la 

proiectele de investiții. 

 Dl. secretar: puțin probabil ca în  afara consiliului să se înțeleagă și să se aprecieze eforturile, 

discuțiile, argumentele și contraargumentele, faptul că dincolo de politică, primează interesul comunei. Din câte a 

putut să observe, consiliul are parte de aprecieri cam la fel ca Parlamentul.  Nici executivul nu e scutit de contestări. 

Dar contează că la urmă se face și  rămâne ceva.   

 Dl. Ghe. Ștefan: ne merităm aprecierea negativă. La Galați, taxa de ecarisaj e de 3lei/persoana/an.  La 

noi am votat 20 lei. Ce se va face cu cei aprox. 700 mil. lei vechi, vrem să știm și noi. 



 Dl. T. Costea: facem contract cu o firmă de ecarisaj care ridică câinii. Dar firmele aceste nu prea 

respectă regula ca după expirarea timpului de așteptare să eutanasieze câinii neadoptați. Pu un cip pe câine, îl ia 

cineva și îi apoi dă drumul. Sau firmele de protecție a animalelor trimit bani pentru întreținerea câinilor, așa că totul a 

devenit o afacere. Ar trebui să se respecte legea. 

 Dl. secretar revine la proiectul de hotărâre și prezintă date privind implementarea. Se vor moderniza 

drumuri în lungime totală de 4420 m. Partea carosabilă va fi de 5,5 m lățime, cu acostamente de 0,75 m. S-a optat 

pentru străzile care leagă celelalte străzi aprobate prin proiectele anterioare (conform Anexei). Pentru a se obține 

punctaj, au fost promovate străzi pe care  sunt amplasate obiective de interes public ( stadion, gară, agenți economici 

importanți).  In ce privește  cota de participare a comunei la proiect, aceasta va avea o valoare mai mică decât cea 

estimată prin proiect, din următoarele motive: TVA se deduce, deci se întoarce la noi. Adjudecarea lucrărilor s-a 

făcut întotdeauna la un preț semnificativ mai mic, astfel că și cota noastră de participare va fi mai mică.   

 Dl. C. Lupoaie vrea să știe ce firme au câștigat licitațiile, pe ce secțiuni de drumuri. 

 Dl. secretar: la următoarea ședință va solicita date compartimentelor și va încerca să prezinte o situație 

centralizată  a proiectelor de drumuri , stadiul lor. 

 Dl. N. Mișu: nu implementăm un proiect pe care nu l-am aprobat, nu avem bugetul aprobat pentru a 

aloca sumele necesare. 

 Dl. Costea: atunci aprobăm proiectul și implementarea acestuia? De buget avem nevoie după aprobarea 

finanțării. 

 Dl. N. Mișu: nu, întâi proiectul, apoi implementarea. 

 Dl. Costea: dacă aprobăm implementarea,  aprobăm implicit și proiectul. 

 Dl. Mișu: nu cunosc proiectul. 

 Dl. Costea: dar dl. secretar ce a prezentat? 

 Dl. secretar: fiind ședință de îndată,  fără întrunirea înainte a  comisiilor,  proiectul nu a putut fi studiat. 

De aceasta a dat  în sală dosarul cu materialele de ședință.  Nu vrea să reia discuția, dar se vrea un proiect tehnic de 

execuție, ori nu aceasta se aprobă acum. Dacă primim finanțarea, se va atribui proiectarea și execuția prin licitație, 

iar PTE se va supune aprobării în ședință C.L.  Acum ne rezumăm la forma solicitată pentru depunere la minister, 

atât în ce privește conținutul proiectului, cât și al hotărârii.  

 Dă citire dispozitivului proiectului de hotărâre: 

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA 

LIESTI, JUDETUL GALATI”, denumit în continuare Proiectul. 

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în 

cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 

Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de 

mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

Art. 4. - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, după caz, precum și caracteristicile 

tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator 

principal de credite, sau administratorul public al comunei. 

Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Liesti, judetul Galati. 

Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Liesti  în termenul prevăzut de lege, 

primarului comunei Liesti și prefectului județului Galati și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul 

primăriei, precum și pe pagina de internet http://www.primaria-liesti.ro/. 

 Se mai discută despre cheltuielile eligibile, cheltuielile de mentenanță. 

 Dl. N. Mișu nu e convins de argumentele prezentate, dar nu se opune adoptării. Măcar de s-ar accesa 

fondurile. 

 Dl. C. Săndică : modelul hotărârii e luat din ghid și dacă asta e forma care se cere, așa se face. 

 

 Se supune la vot .Cu vot unanim, proiectul de hotărâre este aprobat. 

  

 

 

 

             Președinte de ședință                  Secretar, 

 

                Caraiman Emil    Avadanei Vasile 

 

   

http://www.primaria-liesti.ro/
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