
              

    PROCES VERBAL 

 

 Încheiat astăzi 09.10.2017,  la ședința extraordinară  a Consiliului Local Liești. 

 

Prezenta consilieri: Prezenți: 12 consilieri. Absenți  motivat: Constantin Valentin, Lupoaie 

Cătălin, Ștefan Gheorghe, Tecuță Costel. 

Procesul verbal din ședința anterioară va fi supus aprobării în ședința ordinară. 

Dl. Cristea Costică  este președinte de ședință. 

 

Se supune discuției   ordinea de zi: 

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRI: 

     1.  - atribuirea in folosința gratuită a spațiului in suprafața de 56,4 mp, către  „ Asociația 

Suflet  Lieștean - Mihaela 2017” pentru  funcționarea  in comuna Liești a  serviciului social pentru 

copii  cu dezabilități    

       2.- alocarea sumei de 160.000 lei cu titlu de finanțare nerambursabilă,  către Clubul 

Sportiv „SPORTING  LIESTI” 

        3. - revocarea H.C.L.  nr. 27/31.05.2017 de aprobare a Regulamentului finanțărilor 

nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit din domeniul culturii și 

cultelor religioase. 

Ordinea de zi propusă se supune la vot  și se aprobă prin vot unanim. 

 

 

     1.  - atribuirea in folosința gratuită a spațiului in suprafața de 56,4 mp, către  „ 

Asociația Suflet  Lieștean - Mihaela 2017” pentru  funcționarea  in comuna Liești a  

serviciului social pentru copii  cu dezabilități    

Dl.  primar:  situația copiilor cu dezabilități care beneficiază de serviciile sociale oferite 

prin fundația  INIMĂ DE COPIL  - centrul Liești, a făcu obiectul discuțiilor in plenul consiliului 

in ședințele din datele de 10.09.2017 și  28.09.2017. Potrivit proceselor verbale de ședință, atât 

consiliul cât și executivul ți-au declarat  sprijinul în limitele permise de lege , pentru funcționarea 

în continuare a centrului, încercându-se în acest mod ca beneficiarii serviciilor să fie cât mai puțin 

afectați.  

Cu adresa  cu nr. 302 /S/  04.10.2017   Fundația  “INIMĂ DE COPIL”,  ne comunică 

încetarea activității fundației în comuna Liești; 

Prin cererea  înregistrată sub nr. 8281 /S/ 04.10.2017 , Asociația Suflet  Lieștean  - Mihaela 

2017 solicită atribuirea in folosința gratuită a spațiului in suprafața de 56,4 mp,  pentru  

funcționarea  in comuna Liești a  serviciului social pentru copii  cu dezabilități.  

Asociația este in procedură de avizare/autorizare , motiv pentru care hotărârea se 

promovează  in ședință extraordinară.       

Se supune la vot și este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

2.- alocarea sumei de 160.000 lei cu titlu de finanțare nerambursabilă,  către Clubul 

Sportiv „SPORTING  LIESTI” 

Dl.  primar: proiectul de hotărâre necesită menționarea succintă a inițiativelor care au 

permis promovarea sa. Astfel, prin H.C.L. nr. 16/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al 

comunei Liești pentru anul 2017, s-au prevăzut în bugetul local sumele necesare susținerii 

activității sportive din comuna Liești. Prin H.C.L. nr. 23 din  09.05.2017 , s-au aprobat  lista și 

sumele alocate pentru  principale activități  cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se 

desfăşoară în comuna Liești în anul 2017.Prin H.C.L. nr. 40/10.08.2017 s-a aprobat  Regulamentul 

referitor la finanţările nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Liești pentru 

activitatea sportivă, în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 și a Legii 69/2000. 



Urmare a derulării procedurii de selecție a proiectelor, s-a întocmit  Raportul înregistrat 

sub nr. 8200/02.10.2017 al  Comisiei de analiză a contestațiilor înregistrate  în procedura de 

selecție și evaluare a proiectelor depuse în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă pentru  

activități nonprofit din domeniul sportului.   Proiectul depus de  Clubul Sportiv „SPORTING  

LIESTI” a fost declarat eligibil,  urmând a i se aloca suma de 160.000  lei. 

Dl. secretar: dosarul procedurii este anexat  la mapa de ședință și poate fi consultat. 

Dl.  primar: clubul are nevoie de bani, motiv pentru care s-a venit cu proiectul de hotărâre  

în ședință extraordinară. 

Dl. T. Costea: procedura a durat prea  mult, deși consiliul a alocat banii prin bugetul anului 

2017. 

Se supune proiectul de hotărâre  la vot și este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

   3. - revocarea H.C.L.  nr. 27/31.05.2017 de aprobare a Regulamentului finanțărilor 

nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit din domeniul culturii 

și cultelor religioase. 

Dl.  primar: în aplicarea  prevederilor Regulamentului, s-au întâmpinat următoarele 

probleme: 

- Cu privire la cultură, reglementările au caracter general, sunt introduse cu respectarea 

legislației, dar nu răspund problematicii specifice nouă. Nu se detaliază procedurile de lucru 

pentru finanțarea solicitată de Cununița Satului,  a cercului de pictură, acoperirea costurilor de 

deplasare (și nu numai) in cazul activităților exprese de reprezentare a comunei in cadrul 

activităților culturale aprobate, premierea participanților la festivalul local de tradiții, susținerea 

tipăririi de carte, a publicațiilor/revistelor școlare etc. 

- Acordarea de sprijin financiar pentru unităţile de cult din localitate se face potrivi O.G. 

nr. 82/2001   privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România și a Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor  O.G. nr. 82/2001 aprobare prin H.G.  nr. 1470 din 12 decembrie 2002(modificată 

prin HG nr. 984/2014). Legea nr. 350/2005  nu abrogă  actele normative anterioare . Mai mult, 

art.10 din Legea nr.489/2006 „(6) Cultele recunoscute pot beneficia, la cerere, de sprijin material 

din partea statului, pentru cheltuielile privind funcţionarea unităţilor de cult, pentru reparaţii şi 

construcţii noi, în raport cu numărul credincioşilor, conform ultimului recensământ, şi cu nevoile 

reale”, iar potrivit art.12 din Legea nr.489/2006 „Utilizarea fondurilor băneşti primite de la 

bugetul de stat sau bugetele locale, precum şi respectarea destinaţiei bunurilor primite în 

proprietate sau folosinţă de la autorităţile publice locale ori centrale se supun controlului statului”. 

Rezultă din aceste dispoziţii legale că nu mai este necesară urmarea procedurilor generale 

prevăzute de Legea nr. 350/2005 și autorităţile publice locale pot sprijini financiar activitatea 

cultelor religioase, iar controlul de către stat asupra modului de utilizare a fondurilor băneşti 

primite de la bugetul de stat sau bugetele locale, precum şi respectarea destinaţiei bunurilor 

primite în proprietate sau folosinţă de la autorităţile publice locale ori centrale se realizează la 

unităţile de cult. A se vedea în acest sens Sentinţa civilă nr. 997/2015 a  Tribunalului Timișoara. 

Dl. Costea T.: ședințele extraordinare se transformă în ședințe de îndată. 

Dl.  primar: revocarea regulamentului nu presupunea materiale care să fie studiate. 

Întrucât  nu s-au realizat proceduri și nu s-au emis documente potrivit H.C.L. nr. 

27/31.05.2017, hotărârea nu a produs efecte. In aceste condiții, propun revocarea acestei hotărâri. 

Pentru finanțarea activităților culturale se va întocmi un nou regulament, care să răspundă 

problematicii identificate. 

Se supune proiectul de hotărâre  la vot și este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl. T. Costea : apreciază că din partea aparatului de specialitate nu se manifestă aceeași 

disponibilitate pe acre o manifestă consiliul față de funcționari.  S-a aprobat organigramă, s-au 

aprobat salariile propuse. Funcționarii nu au dreptul să se eschiveze spunând că nu știu ceva, 

trebuie să studieze și să își asume atribuțiile. 

Dl. secretar: înțelege ce spune dl. T. Costea. Poate nu întotdeauna comunicarea e perfectă, 

dar nu crede că aparatul primăriei poate fi acuzat de rele intenții sau neimplicare. Dacă un salariat 



refuză nejustificat să acorde asistența  și informațiile solicitate , să fie sesizat dl.  primar sau 

secretarul pentru a se dispune măsuri. 

In această ordine de idei,   a fost informat că unii dintre d-nii  consilieri  nu cunosc cum se 

acordă indemnizația de ședință. Are  pregătit proiectul de hotărâre pentru modificarea R.O.F.  C L 

Liești  și punerea in acord cu noua lege a salarizării, care va fi pe ordinea de zi a ședinței 

următoare. Cine are nelămuriri privind acordarea indemnizației de ședință, este rugat să vină  la 

contabilitate, unde va verifica prezenta și va  primi informații asupra modului de calcul.  

Dl.  primar confirmă existența proiectului de hotărâre privind  aprobarea  modificării art. 

58 aliniatul  (2) si  aliniatul (3)  din Regulamentului de  organizare si funcționare a Consiliului 

Local al  comunei LIESTI , județul Galați , aprobat prin HCL nr. 11/28.07.2016. El  a stabilit să 

nu fie pus azi pe ordinea de zi, întrucât mai suportă amânare până la ședința ordinară din această 

lună. 

 Dl.  primar invită consiliul să fie prezent sâmbătă la ora 9,00 la Piața Liești , la  

Sărbătoarea Toamnei.  Dimineața au program copii, după terminarea hramului  Sf. Parascheva se 

va continua la piață. 

 

 Ordinea de zi s-a epuizat. Președintele de ședință declară închise lucrările. 

 

 

             Președinte de ședință                           Secretar, 

 

 Cristea Costică    Avadanei Vasile 


