
PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi 29.11.2017, la şedinţa extraordinară a  C.L. Lieşti 

 

Prezenți: 13 consilieri. Absenți:  dl.. Coman Dan, Lupoaie Cătălin, Tecuță Costel . 

Președinte de ședință: dl.  Cristea Costică 

 

 La invitația d-lui primar, d-na Bot Carmen este prezenta la invitatia d-nului primar, 

alaturi de patrula de reciclare in vederea promovarii colectarii selective de gunoi. Primesc 

felicitari si incurajari de la cei prezenti. 

D-nul Ghe. Stefan propune ca acești copii sa aiba echipament specific,propune 

sponsorizarea acestui lucru de catre primarie. 

D-na Costea Selena aduce la cunostinta, initiativa Scolilor Nr.4 si 3 Liesti de a 

organiza un Cerc petagogic la nivel national in data de 16.12.2017, precum si demararea 

proiectului   “ SI MARI SI MICI INAPOI LA OPINCI” ; care se desfasoara in data de 

06.12.2017 la Gradinita Nr.3 Liesti. 

D-nul T.Costea:  am vazut constructia noua ,face parte din muzeu? (troita) 

D-na  Costea: nu 

 

ORDINEA DE ZI: 

I. PROIECT DE HOTARARE PRIVIND: 

1.aprobarea rectificării Bugetului Local pe anul 2017 și a Listei de Investiții aferente  

2.aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor publice de joacă 

pentru copii pe raza comunei  Liești 

3.aprobarea vânzării către d-na Barbu Alina  a  apartamentului nr. 29,  situat in 

comuna Liești, Bloc Arțar,Et. 2, Sc. 3 şi atribuirea   unei suprafeţe  de teren în folosinţă în 

cotă indiviză, pe durata existenței construcţiei 

4. aprobarea vânzării către dl. Matei Marius  a  apartamentului nr. 42,  situat in 

comuna Liești, Bloc Arțar,Et. 2, Sc. IV şi atribuirea   unei suprafeţe  de teren în folosinţă în 

cotă indiviză, pe durata existenței construcţiei 

II.INTERPELĂRI, RĂSPUNSURI, CERERI 

Nu sunt propuneri de completare a ordinii de zi. 

 

D-nul Cristea propune trecerea la vot a ordinei de zi 

D –nul Stefan;nu se respecta Legea 215,propune sa nu se aprobe rectificarea bugetara 

D-nul Cristea –trebuia sa fim anuntati din timp pt. aceasta   rectif. bugetara pe ordinea de zi . 

 Dl.  primar îți asumă trecerea pe ordinea de zi a rectificării de buget , motivat de 

urgența stabilirii destinațiilor și a efectuării unor plăti. Se va observa că e o ședință 

extraordinară, iar data adresei de la finanțe ne scutește de alte comentarii. 

Se supune la vot. Cu 2 abțineri , 1vot  împotriva și  11 voturi pentru , ordinea de zi este 

aprobată. 

 

1.aprobarea rectificării Bugetului Local pe anul 2017 și a Listei de Investiții 

aferente  

 Dl. Primar prezintă detaliat obiectul rectificării. 



              Cu adresa nr. 25667/24.11.2017,  înregistrată la noi cu nr. 3334/S/27.11.2017, 

primită de la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați, comunică influențele 

rezultate ca urmare a rectificarii sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru 

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei, care  se modifica astfel: 

- Cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in 

bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora se diminueaza cu suma de 75 

mii lei; 

- Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea 

unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant 

preuniversitar de stat, potrivit prevederilor legale, se suplimenteaza cu suma de 98 mii lei. 

  Adresa nr. 25845/28.11.2017,  primită de la Direcția Generală Regională a Finanțelor 

Publice 

Galați, privind influențele rezultate ca urmare a redistribuirii, între unități 

administrativ-teritoriale, a   sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata   pentru finanțarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, astfel: 

- Cheltuielile cu drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav 

sau indemnizatiile lunare ale persoanelor cu handicap grav se suplimenteaza cu suma de 75 

mii lei; 

- Cheltuielile cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub 

autoritatea consiliilor locale ale comunelor se suplimentează cu suma de 13 mii lei; 

     Nota de fundamentare nr. 9979/27.11.2017, întocmita de dl. viceprimar,  

privind modificarea programului de investiții pe anul 2017. 

  Analiza contului de execuție privind plățile și încasările  la data de 24.11.2017; 

  Ținând seama de cele prezentate mai sus, rezultă necesitatea rectificării bugetului de 

venituri și cheltuieli corespunzător pe cele doua secțiuni, astfel: 

 

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE  

VENITURI 

Se suplimentează cod indicator 11.02.02 ,, Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 

municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti,,  cu suma de 111 mii lei; 

Se diminuează cod indicator 37.02.03 ,,Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru 

finanțarea secțiunii de dezvoltare’’ cu suma de 34  mii lei. 

Se suplimenteaza cod indicator 43.02.34 ,,Sume alocate din bugetul ANCPI pentru 

finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și 

carte funciară,, cu suma de 107 mii lei conf. Contract nr. 4412/27.06.2017; 

 

CHELTUIELI  

Prevederile aprobate  la partea de cheltuieli aferente secțiunii de funcționare, se 

rectifică în funcție de realizările până în acest moment, necesarul de asigurat și în funcție de 

suplimentarea veniturilor. 

Prevederile inițiale se modifică astfel: 

La cap. 51.02 – Autorități executive 

Se diminuează titlul 10 - Cheltuieli de personal cu suma de 16 mii lei; 

La cap. 54.02 - Alte servicii publice: 

Se suplimentează titlul 10 - Cheltuieli de personal cu suma de 13 mii lei; 



Se diminuează subcap. 54.02.05 ,,Fond de rezervă bugetară la dispoziția autoritaților 

locale titlul 50 ,, Fonduri de rezervă,, cu suma de 34 mii lei. 

La cap. 65.02 – Învățământ 

Se suplimentează titlul 10 - Cheltuieli de personal cu suma de  23 mii lei; 

La cap. 68.02 – Asigurări și asistență socială: 

Se se suplimentează titlul 57 – Asistență socială cu suma de 75 mii lei. 

La cap. 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică: 

Se se suplimentează titlul 20 – Bunuri și servicii cu suma de 107 mii lei. 

La cap. 74.02 – Protecția mediului  

Se suplimentează titlul 10 - Cheltuieli de personal cu suma de 16 mii lei; 

 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE  

VENITURI: 

Pentru echilibrarea secțiunii de dezvoltare se suplimentează  37.02.04 ,,Vărsăminte din 

secţiunea de funcţionare’’ cu suma de 34 mii lei. 

CHELTUIELI: 

La cap. 51.02 – Autorități executive 

Se suplimentează titlul 71- Active nefinanciare, categoria de investiții ,,Dotări 

independente,, cu suma de 9 mii lei, în vederea achiziționării unui copiator multifuncțional 

necesar in cadrul  compartimentul Impozite si Taxe; 

La cap. 74.02 – Protecția mediului  

Se suplimentează titlul 71 cu suma de 25 mii lei în vederea finalizării obiectivului de 

investiții nou ,,Construire hala depozitare selectiva deșeuri”. 

Suma de 34 mii lei necesară pentru obiectivele de investiții mai sus menționate, va fi 

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

Dl. primar mai arată că lista de investiții nu se modifica. Exemplifică  faptul că la 

venituri se înscriu cu destinația corespunzătoare, 75000 lei  salarii as. personali, 23000 lei sunt 

pt. invatamant. Suma de 107000 lei –pt. ANCPI: lucrări de cadastru pe 2 ani 

La cap. Cheltuieli, 16000 lei –pt. funcționare primărie,  34000lei inițial +-25000 lei 

suplimentare la extindere hala de sortare deșeuri (gunoi) , 9000 lei trebuie pt. a fi  

achiziționata o multifuncționala tip copiator/imprimanta in rețea, cu întoarcerea automata a 

paginilor 

D-nul Costea:  luați o multifuncționala la 3000 euro, care să aibă calitate și fiabilitate. 

Se  supune la vot rectificarea bugetara. 

Cu 1vot împotriva, 2 abțineri și  11 voturi pentru, proiectul de hotărâre este aprobat. 

 

2.aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor publice de 

joacă pentru copii pe raza comunei  Liești 

 

D-nul Secretar: cu privire la regulamentul de  funcționare a parcurilor, mare lucru nu e 

de spus. A fost control OPC, s-au dispus măsuri, trebuie executate. Intre măsuri, și obligația 

legală de a funcționa în baza unui regulament. Fără regulament,  închidem parcurile. Avem 

masurile de la OPC, ne-am conformat. Dvs. trebui să analizați și să aprobați, în forma 

prezentată sau cu modificări care să se încadreze în lege. 

D-nul Misu; s-a tinut cont de aceste norme? 



D-nul Viceprimar: după accidentările din parcurile din țară și publicitatea  media făcută,  am 

verificat parcurile,se cer multe de catre OPC, ne-au dat tema, vor instructiuni clare, camere , 

trusa medicala, paznic, etc. mai că îți vine să le închizi, la câte se cer. 

D-nul Primar: avem sume pt. dotari parcuri. 

D-nul Viceprimar: avem bani pt. a cumpara leagăne dar la cele agreate au crescut astronomic 

prețurile, la 2800 ron/buc.  

D-nul Stefan: la 11.10.2017 s-a emis un proces verbal de constatare pe care nu l-am vazut,nu 

stiu despre ce este vorba. 

D-nul Secretar: procesul verbal nu trebuie atașat la materialele de ședință, privește situația 

constatată și măsurile dispuse ce trebui duse la îndeplinire de către executiv. Il puteți oricând 

studia. 

D-nul Stefan: unde sunt sumele alocate pt. remediere, am văzut un raport. 

D-nul Secretar:v-am pus raportul , in el e prezentată  situația concreta, reala de care ne lovim. 

Are caracter informativ, la fel ca si procesul verbal, nu se constituie in anexe la HCL. Cat 

despre sumele necesare pentru remediere, dl. viceprimar tocmai  a spus mai devreme unele 

lucruri despre asta. Succesiunea firească  este: regulament, prevederi bugetare, dotare 

,autorizare. 

D-nul Cristea : mai sunt intrebari?  Se supune la vot. 

Cu un vot impotriva, 13 voturi pentru , proiectul de hotărâre este adoptat. 

 

3.aprobarea vânzării către d-na Barbu Alina  a  apartamentului nr. 29,  situat in 

comuna Liești, Bloc Arțar,Et. 2, Sc. 3 şi atribuirea   unei suprafeţe  de teren în folosinţă 

în cotă indiviză, pe durata existenței construcţiei 

 

D-nul Secretar: se propune vânzarea a 2 apartamente cu 2 camere la Barbu Alina si 

Matei Marius . 

Conform Raportului  de evaluare întocmit de expert evaluator Amariței Mirela, 

înregistrat la Primăria comunei Liești sub nr. 7591 / 21.07.2016 prețul propus pentru vânzarea 

către d-na Barbu Alina   a  apartamentului nr. 29,  situat in comuna Liești, Bloc Arțar, Et. 2, 

Sc. 3, este  de  51.863  lei,  fără TVA. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. Cu 14 voturi pentru, proiectul de hotărâre este adoptat. 

 

4. aprobarea vânzării către dl. Matei Marius  a  apartamentului nr. 42,  situat in 

comuna Liești, Bloc Arțar,Et. 2, Sc. IV şi atribuirea   unei suprafeţe  de teren în folosinţă 

în cotă indiviză, pe durata existenței construcţiei 

 

Conform Raportului  de evaluare întocmit de expert evaluator Adochiței - Hanganu  

Elena Felicia, înregistrat la Primăria comunei Liești sub nr. 8395/19.08.2016 se propune 

vânzarea către dl. Matei Marius  a  apartamentului nr. 42,  situat in comuna Liești, Bloc 

Arțar,Et. 2, Sc. IV, la prețul de  32.920 lei,  fără TVA. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. Cu 14 voturi pentru, proiectul de hotărâre este adoptat. 

 

CERERI: 

Școala nr. 2  Liești solicită fonduri  pt. construcția de wc. in interior,10 chiuvete tip 

cișmea, suma estimată fiind de 3000 lei. 



Dl.  primar: spatiul de la gradiniță a fost autorizat, acum se revine și se cere pt. 

autorizare alte cabine de WC, cișmele de apă, etc. Asta în timp ce in alte locuri  au WC 

țărănesc și apă de la fântână.  Ar trebui revizuite condițiile minime pentru autorizare, să fie 

mai realiste. 

Dl. C. Dibu: și ce  va face SANEPIDUL, închide grădinița? 

Dl.  primar: nu cred. Vom face ce vom putea și când vor fi fonduri, după o estimare 

corectă a costurilor. 

D-nul Antonel Ciorata cere sa cumpere terenul aferent chioșcului din fața blocului ce 4 

apartamente. 

Dl.  primar: da, trebuie văzut ce se poate face. 

Dl. secretar: e de analizat dacă se poate vinde  sau concesiona/inchiria, regimul juridic 

al terenului. Știe că se ocupă și teren din domeniul public. 

D-nul Primar: trebuie sa concesionam terenul d-nului Ciorata pt ca are clădirea pe 

teren. 

D-nul Misu: trebuie sa vina cu suprafața care  i s-a aprobat de consiliul local in trecut. 

 

D-nul Primar: va invit in data de 01.12.2017 la caminul cultural Liesti pt a  sarbatori 

Ziua Romaniei 

D-nul Cristea C. , președinte de ședință,   declară ședința închisa. 

 

 

 

 Președinte de ședință     Secretar, 

 

 Costică CRISTEA Vasile AVADANEI 

 

 


