
 

 
 
 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi 22.12.2017, la şedinţa de îndată  a  C.L. Lieşti 

 

Prezenți: 14 consilieri. Absenți:  dnii  Tecuta C, Lupoaie C, Milascu D. 

  
Ordinea de zi propusă: 

1. Alegerea președintelui de ședință pentru perioada decembrie 2017 - februarie 2018 

2. Rectificarea bugetului local pe anul 2017. 

Ordinea de zi se spune la vot și se aprobă unanim. 

 

1.Alegerea președintelui de ședință pentru perioada decembrie 2017 - februarie 2018 

Următorul consilier in ordine alfabetică ce urmează a fi președinte de ședință este dl. Damian 

Adrian. Acesta informează că din motive care țin de problemele de serviciu , nu crede că va reuși să 

participe la toate ședințele și nu va avea timpul necesar pregătirii ședințelor. Ca urmare, propune să fie 

desemnat dl. C. Dibu, următorul consilier local, în ordinea alfabetică. Cu vot unanim ,dl. C. Dibu este 

desemnat președinte de ședință pentru perioada decembrie 2017 - februarie 2018 . 

 

2.Rectificarea bugetului local pe anul 2017 

 

Dna Pleșcan Nicoleta prezintă modificările survenite. 

Adresa nr. 22874/23.10.2017, înregistrată la noi cu nr. 3021/S/24.10.2017, primită de la 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați, privind influențele rezultate ca urmare a 

repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata  pentru finanțarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor; 

- Salariile, sporurile, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si 

contributiile aferente acestora se diminueaza cu suma de 270 mii lei. 

Adresa nr. 2136/19.10.2017 de la Școala Gimnazială nr. 2 si adresa de la Școala Gimnazială Sf. 

Nicolae prin care solicita rectificarea bugetului la cap. 65.10 prin suplimentarea veniturilor proprii si 

suplimentarea cheltuielilor cu bunuri si servicii 

Nota de fundamentare nr. 8831/24.10.2017, intocmita de dl. viceprimar,  privind  rectificarea 

programului de investitii. 

Analiza contului de execuție privind plățile și încasările la data de 23.10.2017; 

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

cheltuieli corespunzator pe cele doua secțiuni, astfel: 
 

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE SURSA A 

 VENITURI  

Se diminueaza  cod indicator 11.02.02 cu suma de 270 mii lei; 
 

 CHELTUIELI  

Prevederile aprobate  la partea de cheltuieli aferente secțiunii de funcționare, se rectifica în funcție de 

realizările pâna în acest moment, necesarul de asigurat și în funcție de diminuarea veniturilor. 

Prevederile inițiale se modifică astfel: 

La cap. 65.02 – Învățământ 

Se diminueaza titlul 10 - Cheltuieli de personal cu suma de 270 mii lei; 

Se suplimenteaza titlul 20 – Bunuri si servicii cu suma de 10 mii lei din bugetul local. 



 

La cap. 67.02 – Cultura recreere si religie 

Se diminueaza titlul 20 – Bunuri si servicii cu suma de 50 mii lei. 
 
 

La cap. 84.02 – Transporturi 

Se suplimenteaza titlul 20 – Bunuri si servicii cu suma de 40 si mii lei pentru servicii de intretinere 

drumuri extravilane. 
 
 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE SURSA  A 

CHELTUIELI: 

Ca urmare a economiilor realizate in valoare de 467 mii lei de la obiectivele de investitii  finalizate,  se 

propune virarea creditelor ramase neutilizate, astfel: 

La cap. 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala 

Se suplimenteaza pozitia B. ,,Obiective de investiții noi – Reabilitare parțială clădire administrativă 

(S.P.C.L.E.P.),, cu suma 40 mii lei, suma rămasa neutilizata in urma finalizarii obiectivului ,, 

Reabilitare parcare Primarie,,. 

La cap. 70.02 – Locuinte, servicii si dezvoltare 

Se suplimenteaza pozitia C. ,,Alte cheltuieli de investiţii - b. Dotari independente ,, cu suma de 33 mii 

lei, suma rămasa neutilizata in urma finalizarii  obiectivului ,, Reabilitare parcare Primarie,, , pentru 

achizitionarea unei lame de deszapezire. 

La cap. 84.02 – Transporturi 

Se introduce in lista de investitii la pozitia B. ,,Obiective de investiții noi – Modernizare strazi 10 km in 

comuna Liesti, judetul Galați,, cu suma de 394 mii lei, suma ramasa neutilizata in urma finalizarii 

obiectivului ,, Reabilitare parcare Primarie,, si obiectivului ,, Lucrari de turnare strat uzura str. 

Dreptatii,,. 

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE SURSA E 

VENITURI 

Se suplimenteaza cod indicator 30.10.05.30 cu suma de 14 mii lei; 

Se diminueaza cod indicator. 33.10.05 cu suma de 5 mii lei; 

CHELTUIELI: 

Se suplimenteaza titlul 20- Bunuri si servicii cu suma de 5,5 mii lei; 

 

Se poartă discuții asupra atingerii obiectivelor propuse în materie de investiții în anul 2017, 

sumele rămase, ce trece in fondul de rulment,  regimul  fondului  de rezervă. Dna contabilă explică faptul 

că sumele trecute din fondul de rezervă la alte capitole nu mai pot fi cheltuite. Rămân și se vor utiliza în 

anul viitor. 

 

 

 Președinte de ședinta     Secretar, 

 

 Costică DIBU Vasile AVADANEI 

 


