
              

    PROCES VERBAL 

 

 Încheiat astăzi 28.09.2017,  la ședința ordinară  a Consiliului Local Liești. 

 

Prezenta consilieri: Prezenți: 15 consilieri. Absenți  motivat: Milașcu Daniel, Panaite Gheorghe. 

Dl. Cristea Costică  este președinte de ședință. 

In sala de ședințe s-au expus lucrările cercului de pictură  și diplomele obținute de Ansamblul de dansuri 

populare “Cununița  satului „ 

Preotul Gabor T. face o prezentare generală a activității copiilor. Dl C. Popoiu prezintă lucrările de 

pictură. Dna M. Dibu enumeră ultimele participări al concursuri ale copiilor și premiile obținute. Menționează  că 

este nevoie de ajutor financiar din partea autoritarilor, pentru deplasări si participări la concursuri. 

Procesele verbale al ședințelor anterioare se supun discuției . 

Dl. N. Mișu : in procesul verbal din 31.08.2017 nu este menționată susținerea sa că nu este legală 

modernizarea dacă nu sunt sume în buget.  

Dl.  primar: corect, aceasta a fost exprimarea și s-au prezentat și contraargumentele. 

Dl. secretar: se va menționa în procesul verbal de azi .  

Procesele verbale sunt aprobate prin vot unanim. 

Se supune discuției   ordinea de zi: 

I.PROIECTE DE HOTĂRÂRI 

1.  aprobarea  numărului  de  posturilor  pentru  asistenții  personali  ai  persoanelor  cu 

handicap grav pentru anul 2018 

2. aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE pentru aparatul de specialitate al 

primarului şi din cadrul serviciilor publice de interes local, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului 

Local al comunei Lieşti, judeţul Galaţi în anul 2018 

3. rectificarea bugetului local 

Completări propuse la ordinea de zi, proiectele de hotărâri fiind la dosarele comisiilor și publicate 

(partial)  pe pagina web și la avizierul primăriei: 

a)  - aprobarea Regulamentului și a taxelor de utilizare a bazelor sportive  

b)- desemnarea reprezentanților Consiliului local Liești  în  comisia 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 - aprobarea implementării obiectivului de investiţie 

c)- implementare proiect ”Modernizare străzi in comuna Liești, județul Galați” (pentru străzile: Ion 

Creanga, Vasile Alecsandri, Ion Luca Caragiale, George Călinescu,George Topârceanu, Gării, Vlad Ţepeş, 

Independenței, Ion Minulescu) 

 

II.CERERI, INTERPELĂRI, RĂSPUNSURI 

 

Se supune la vot ordinea de zi inițială care este aprobată unanim.  

Dl.  primar justifică punctual  necesitatea suplimentării ordinii de zi . Dl. N. Mișu observă că lipesc unele 

materiale. Dl.   primar: da, nu s-a mai anexat proiectul  de modernizare străzi, este cunoscut  , a justificat de ce se 

reaprobă, se va vedea si din expunere, la dezbateri. 

Dl. N. Mișu: și la regulamentul taxelor la terenurile  sportive, necesită dezbateri, nu e de acord să se 

includă în ordinea de zi. E de acord cu celelalte două puncte. 

               Suplimentarea ordinii de zi  este aprobată cu 14 voturi pentru si o abținere ( dl. N. Mișu). 

1.  aprobarea  numărului  de  posturilor  pentru  asistenții  personali  ai  persoanelor  cu 

handicap grav pentru anul 2018 

 Dl. primar  prezintă materialele. În prezent, sunt  30 de asistenţi personali încadraţi cu contract individual 

de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată care primesc un salariu de bază potrivit Legii nr. 250/2016, 

începând cu data de 01 ianuarie 2017, salariul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap şi salariul 

mediatorilor sanitari se stabileşte în conformitate cu  Art. 32 „(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), 

începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1, 2 şi 3 din anexa nr. 

III - Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate» la Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară 

a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 

1."  

Se propune pentru anul 2018 aprobarea a 40 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav 

încadraţi cu contract individual de muncă, pe raza comunei Lieşti, deoarece există  certificate de încadrare în 



gradul de handicap grav – cu asistent personal care în prezent beneficiază de indemnizaţie de handicap grav, iar în 

decursul anului 2018 există posibilitate să apară alte cazuri.   

Dl. Primar - Am avut în vedere mai întâi mamele care au copiii cu handicap grav, apoi persoanele în vârstă. Banii 

pentru plata acestora vin de la bugetul de stat. Angajările din anul 2018 vor depinde de repartizarea sumelor din 

cota de TVA de către Finanţele Publice Galaţi. 

 

Se aprobă prin vot unanim. 

2. aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE pentru aparatul de 

specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor publice de interes local, fără personalitate juridică, din 

subordinea Consiliului Local al comunei Lieşti, judeţul Galaţi în anul 2018 

  Dl. secretar   prezintă materialele. Planul de ocupare a funcţiilor publice se elaborează anual, de către 

primar prin aparatul de specialitate, cu  consultarea sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici şi se 

aprobă prin hotărâre a  consiliului local. 

Structura planului  de ocupare  cuprinde:  numărul  maxim  al  funcţiilor publice rezervate  promovării 

funcţionarilor publici, numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în  scopul promovării rapide, 

numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare,  numărul maxim al funcţiilor publice care 

vor fi înfiinţate, numărul maxim al funcţiilor publice  care vor fi supuse reorganizării, numărul maxim de funcţii 

publice, pe fiecare clasă, categorie şi  pe grade profesionale şi numărul maxim al funcţiilor publice de conducere. 

La întocmirea planului au fost avute în vedere situația posturilor vacante și modalitățile de  ocupare  a  acestora,  

precum  și  cazurile  de  funcționari  publici  care  îndeplinesc  în  anul  2017 condițiile de promovare în funcție, 

clasă sau grad profesional. Referitor la proiectul transmis, ANFP nu a comunicat observaţii legate de modul de 

completare a Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018. Totodată,  în  vederea  respectării  

prevederilor  art.  23  alin.  (2)  din  Legea  nr.  188/1999, republicată  (r2),  cu  modificările  şi  completările  

ulterioare,  Proiectul  planului  de  ocupare  a funcţiilor publice a fost transmis spre consultare Sindicatului 

Naţional al Funcţionarilor Publici – grupa sindicală UAT Lieşti, care nu a formulat observaţii cu privire la modul 

de întocmire a acestuia. 

Dl. Secretar - referitor la recrutarea de personal, conform organigramei, avem dreptul la 51 de posturi. 

Datorita faptului ca au crescut salariile nu ne mai putem permite sa facem noi angajări. 

Dl.  primar: in anul  2018 nu s-au prevăzut posturi noi , nici  ocuparea posturilor vacante. La SPCLEP s-

au redistribuit funcționari din alte compartimente, pentru a ne încadra in cheltuielile salariale prevăzute. 

Se aprobă prin vot unanim. 

 

3. rectificarea bugetului local 

            Dl.  primar :  cu   adresa nr. 19983/20.09.2017, înregistrată la noi cu nr. 2677/20.09.2017, DGFP Galați 

comunică  influențele rezultate ca urmare a rectificării, pe anul 2017, a sumelor defalcate din taxa pe valoare 

adaugata   pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, astfel: 

- Drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare ale 

persoanelor cu handicap grav se suplimenteaza cu suma de 55 mii lei; 

- Drepturile stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar 

a copiilor provenind din familii defavorizate se diminueaza cu suma de 10 mii lei. 

  Prin Adresa nr. 6967/05.09.2017 de la Instituția Prefectului Galați, sestabilește numărul maxim de 

posturi la nivelul Primariei Liești, astfel:  

- Aparat propriu – 51 posturi; 

- Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor – 3 posturi. 

            Prin adresa nr. 1676/25.09.2017 ,Școala Gimnazială nr. 1 fonduri pentru investiții și lucrări de reparații 

curente. 

La cap. 65.02 – Învățământ, ca urmare a economiilor realizate la obiectivele de investiții  finalizate, se 

propune virarea în trim. IV a creditelor ramase neutilizate, astfel: 

- se diminuează articolului bugetar 71.01.01 cu suma de 5,35 mii lei  , sumă ramasă neutilizată în 

urma finalizării  obiectivului de investiții ,, Amenajare curte cu pavele la Școala nr. 1” și se suplimentează cu 

aceeași sumă articolul bugetar 20.02,  pentru efectuarea unor lucrări de reparații la magazia de la Școala nr. 1. 

Se suplimentează articolul bugetar 71.01 cu suma de 43 mii lei, pentru obiectivul de investiții – 

,,Amenajare teren sport cu gazon sintetic la Școala Gimnazială Nr. 1”.  



Suma de 43 mii lei necesară pentru implementarea obiectivului de investiții mai sus menționat, va fi 

utilizată din fondul de rezervă bugetară a bugetului local al comunei pe anul 2017. 

S-au retras 100 mil. din bugetul pentru tichete, cele 3 persoane care vor lucra în cadrul SPCLEP vor fi 

plătite din cote defalcate. la Sc. Nr. 1 s-a stricat o centrala care costa 3000 lei. Acesti bani îi vom lua din cei 

ramasi de la mobilierul scolar 

Celelalte modificări pe categorii de venituri si cheltuieli se regăsesc in raportul de specialitate și Anexa la 

HCL. 

Se aprobă prin vot unanim. 

 

 

4. aprobarea Regulamentului și a taxelor de utilizare a bazelor sportive  

Se prezintă expunerea de motive. Comuna Liești deține in proprietate publică și in administrare un 

terenurile de sport situate la Școala gimnazială Sf. Nicolae,  Grădinița nr. 3 , precum și Stadionul comunal. 

Întreținerea și exploatarea acestora se face cu costuri care nu sunt neglijabile. Recuperarea  unei părți din 

costuri se poate realiza prin perceperea unei taxe modice, care să nu descurajeze accesul tineretului la aceste 

facilități. Ținând cont și de taxele de închiriere percepute de alte UAT,  se propun următoarele taxe de închiriere: 

- pentru terenurile sintetice de la Școala Sf. Nicolae și Grădinița nr. 3 : 50 lei /oră.   Scolile nu 

datorează taxă de închiriere pentru utilizarea terenurilor in cadrul programului de invătământ. 

- pentru stadionul comunal:   ___550______ lei/oră 

Reducerile de taxe care se aplică sunt prevăzute la art. 12 din regulament. Ex: echipa de fotbal beneficiază 

de reducerea la 10% a taxei de închiriere. . Pentru organizatorii   de  evenimente / proiecte   aprobate   pe  

programele   culturale și sportive ale comunei Liești, altele decât  Primăria și școlile, taxa se reduce la 50% . 

Consilierii întreabă dacă poate închiria stadionul oricine. Dl.  primar răspunde că nu îndeplinește 

condițiile decât echipa noastră. Nu se închiriază stadionul comunal  la persoane fizice. Rezultă toate acestea din 

regulament. 

Terenul sintetic poate fi închiriat de persoanele fizice și juridice, atunci când nu sunt utilizate în cadrul 

programei de învățământ. 

D-ra Gheonea Pavelina - clubul de fotbal cât va avea reducere, 10 % ? 

Dl. Primar :  va plăti doar  10% din preț.  Sunt săptămâni când nu este nici un meci si atunci se 

compensează. 

D-ra Gheonea Pavelina- ar trebui clubul nostru sa aibă gratuitate. 

Dl. Primar- nu se poate cu titlu gratuit. Știți cât costa întreținerea terenului? Facem întreținerea cu o  firma 

de prestări servicii, care întreține și spațiile publice verzi.  

Dl. N. Mișu: nu e normal ca o firmă să întrețină stadionul cu utilajele primăriei. 

Dl.  primar: se plătește doar manopera. Firma suportă la utilaje atât costurile carburantului și cele de 

întreținere. Dacă îi luam chirie pe utilaje, valoarea contractului era mai mare, pentru că includea și costurile cu 

chiria. 

Dl. Costea- propune d-rei Gheonea P.  sa facă un amendament unde să treacă  toate modificările pe care le 

consideră necesare. 

Se fac propuneri diverse, de la renunțarea la proiectul de hotărâre la menținerea sa in forma prezentată, 

reducerea prețurilor, etc.  

Dra Gheonea P.: stadionul e utilizat de Sporting Liești pentru întâlniri oficiale și antrenamente. Juniorii  

se antrenează și joacă și ei  pe stadion.  Chiar redus la 10 % din preț, costul tot e semnificativ . A se calcula ce 

înseamnă două antrenamente pe săptămână și un meci oficial la două săptămâni, pentru fiecare din cele două 

echipe - de seniori si de juniori. După discuții, ținând cont de argumentele interlocutorilor, se  optează ca  plata să 

fie datorată de către echipa de fotbal Sporting Liești doar pentru utilizarea terenului in cadrul meciurilor oficiale și 

să se reducă prețul sau  procentul.   

Se propune amendamentul  ca taxa pentru stadion să fie de 350 lei/meci oficial și nu 550 lei. Clubul va 

achita doar 10 % din taxa aprobată, beneficiind de reducerea prevăzută în Regulament. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus.  

 

Se aprobă prin vot unanim. 

 

5.Desemnarea reprezentanților Consiliului local Liești  în  comisia 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 - aprobarea implementării obiectivului 

de investiţie 



Dl. primar: s-a înregistrat contestație la soluția comisie de analiză pentru proiectul depus la sport, astfel că 

trebuie desemnată comisia de analiză a contestației, care să aibă alți membri. 

Dl. Mișu N.  - se întârzie cu postarea pe site a ordinei de zi. . Consiliul local pentru anul competițional 

trebuie sa prevadă banii în bugetul local pentru anul în curs si din câte știe s-au prevăzut 270.000 lei, de ce nu este 

proiectul eligibil ? 

Dl. Costea T.  să nu ne jucăm cu termenii. S-a spus  că mai trebuiau depuse niște documente. Nu consiliul 

în plenul său verifică  soluția primei comisii. Prin această hotărâre o să constituim o comisie care o să verifice 

contestația si o să vedem. 

Se fac propuneri ca din comisie să facă parte dl. Costea T, dl. Săndică C., dl. Constantin V. 

Reprezentanții Consiliului local Liești  în  comisia 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 sunt aprobați  prin vot unanim. 

 

6. implementare proiect ”Modernizare străzi in comuna Liești, județul Galați” (pentru străzile: Ion 

Creanga, Vasile Alecsandri, Ion Luca Caragiale, George Călinescu,George Topârceanu, Gării, Vlad Ţepeş, 

Independenței, Ion Minulescu) 

Dl. Primar: prin H.C.L.  nr. 14/21.03.2016 s-a aprobat  documentația tehnico-economică (DALI) a 

obiectivului de investitie ”MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI”, pentru 

străzile: Ion Creanga, Vasile Alecsandri, Ion Luca Caragiale, George Călinescu, George Topârceanu, Gării, Vlad 

Ţepeş, Independenței, Ion Minulescu. Prin HCL nr. 15/21.03.2016 s-a aprobat și implementarea proiectului. 

Proiectul a urmat procedurile de depunere și  a fost declarant eligibil . S-au transmis observații cu privire 

la hotărârea de implementare, care trebuie sa conțină și precizarea populației care beneficiază de proiect. 

Pentru  semnarea contractului de finanțare, e necesară adoptarea acestei hotărâri, motiv pentru care se 

supune aprobării în această ședință. 

Se poartă discuții cu privire la stadiul lucrărilor și proiectelor de infrastructură din comună. 

Se aprobă proiectul  de hotărâre  prin vot unanim. 

 

CERERI, INTERPELĂRI, RĂSPUNSURI 

Dl. Primar- avem centrul de zi pentru copii ,, Asociatia Suflet Liestean Mihaela” avand ca reprezentant pe 

d-na Mihalache Mihaela, care ne solicita hotărâre de  punere gratuită  la dispoziție a spațiului pentru a obține 

acreditarea. Situația se cunoaște. A fost discutată în ședințele anteriore. Nu sunt înscrieri la cuvânt. 

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

 

 

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

 

 

             Președinte de ședință                           Secretar, 

 

 Cristea Costică    Avadanei Vasile 


