ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA LIEȘTI
CONSILIUL LOCAL

Proces Verbal
Încheiat azi, 29.12.2017, ora 10,00, la ședința ordinară a C.L. Liești.
Prezenţi: 16 consilieri. Absent: dl. Tecuță Costel
Preşedinte de ședință este dl. Dibu Costică
Dl. președinte supune analizei si aprobării procesele verbale ale ședințelor din 29.11.2017 și
22.12.2017. Se aprobă cu vot unanim.
Se prezintă ordinea de zi:
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND:
1. stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2018
2. aprobarea procedurii pentru acordarea eşalonării la plată a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii la
bugetul local al Comunei Lieşti
3. Modificarea HCL nr. 13/28.02.2011 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al “Serviciului
Local de Salubritate” al serviciului public de salubrizare, înfiinţat şi organizat la nivelul comunei Liești
din judeţul Galați
4. completarea art. 5 din Anexa nr. 1 și a Anexei nr.2 la HCL nr. 59 din 30.12.2013 privind aprobarea
Regulamentului pentru atribuirea de denumiri si a Nomenclatorului străzilor din comuna Liești
5. majorarea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Liești , județul Galați și a indemnizațiilor aleșilor locali, începând
cu data de 1 ianuarie 2018, pentru păstrarea cuantumului net al salariilor la același nivel cu cel din luna
decembrie a anului 2017

Se supune la vot ordinea de zi. Aceasta se votează în unanimitate.
Dl. consilier Costea solicită prezentarea unei situaţii cu privire la activităţile culturale care s-au
desfăşurat în cursul anului 2017 la Căminul Cultural Lieşti.
Dl. primar întreabă ce anume se are în vedere. Se clarifică unele aspecte privind activitatea de balet
desfășurată la căminul cultural. Dl. primar afirmă că se va întocmi și prezenta situația /programul
activităților într-o ședință ulterioară.
1. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2018
Dl. Primar ia cuvântul: impozitele şi taxele nu au fost modificate pentru anul 2018. Acestea rămân
la acelaşi nivel cu cel din 2017. A fost scoasă taxa de ecarisaj. Nu s-a propus majorare nu pentru că nu ar
fi nevoie de bani la bugetul local, ci pentru că s-a ținut cont de puterea economică a comunității, care este
în declin. Vom cheltui judicios banii existenți, punând accent pe prioritatea nr. 1- asfaltarea străzilor și
asigurarea cheltuielilor de funcționare.
Este necesar să se pună coşuri de gunoi pe fiecare stradă. Primăria va cumpăra şi în anul 2018
tomberoane care vor fi distribuite gratuit cetăţenilor care au plătit taxa de salubrizare. Combustibilii s-au
scumpit , la fel tariful perceput pentru depozitare la groapa de gunoi şi ar trebui să propunem o mică
majorare a taxei de salubrizare. Dl. viceprimar prezintă problemele cu care se confruntă în activitatea de

salubrizare a comunei.
Raportat la cele discutate anterior, dl. consilier Ştefan propune să se analizeze dacă nu ar fi mai
potrivită o taxă de salubrizare pe persoană, indiferent de numărul membrilor familiei.
Se fac unele propuneri mărire a nivelului taxei, cu păstrarea structurii sale din 2017.
Dl. consilier Costea susţine că nu mai putem mări taxa de salubrizare din moment ce deja s-au
făcut publice propunerile pentru 2018 și s-a spus că nu se vor mări taxele şi impozitele.
Dl. secretar spune că în acest caz, singura propunere aplicabilă este a d-lui Ștefan, întrucât nu se
mărește taxa, aceasta având același nivel pe persoană, doar că nu se mai acordă reducerea odată cu
creșterea numărului de persoane. Deci taxa pe persoana rămâne la fel, dar crește taxa pe gospodărie, în
cazul gospodăriilor cu mai mulți membri.
Dl. primar: după cum a observat, gospodăriile cu o singură persoană dau de regulă mai mult
gunoi decât gospodăriile cu mai mulți membri. Trebuie făcut ceva și în privința cantității ce se ridică.
Dl. viceprimar: dacă se ridică numai gunoiul menajer, situația va putea fi ținută sub control.
Pentru alt tip de gunoi, e prevăzută taxă diferită, la poziția de mai jos din tabel.
Dl. primar: Consilierii să explice oamenilor că taxa de salubritate nu e numai pentru gunoiul
ridicat, e pentru curățenia întregii comune și potrivit legii, la persoanele fizice nu se încheie contract.
Doar la cele juridice, care plătesc o taxă de salubrizare de 25 lei pe metru cub, funcție de cantitatea de
gunoi ridicată. Contractul pentru împrumut al tomberonului nu e contract de salubrizare, să se înțeleagă.
Dl. consilier N. Mișu consideră nepotrivit de mare taxa de 1000 lei percepută de primărie pentru
eliberarea autorizației/avizului de funcționare pentru unitățile de alimentație publică cu suprafața mai
mică de 500 mp și taxa de 4000 lei pentru unitățile de administrație publică cu o suprafață mai mari de
500 mp. Referitor la taxa de salubrizare susține taxa de 60 lei de persoană.
Se întrebă care este impactul reducerii acestei taxe. Dl. secretar afirmă că nu e semnificativ,
având puține unități cu specific de alimentație publică. Nu avem unitățile de administrație publică cu o
suprafață de servire declarată mai mare de 500 mp.
Dl consilier Ștefan face propunerea de schimbare a denumirii din taxă de salubrizare în taxă de
habitat.
Dl Secretar răspunde că autorizațiile s-au obținut pentru taxa de salubrizare. Poate fi corect ceea
ce susține dl. Ștefan, dar în Regulament se regăsesc termenii de salubrizare.
Dl consilier Lupoaie întreabă dacă agenții economici cu activități temporare pot plăti taxă de
habitat ?
Dl. Primar răspunde că agenții economici plătesc.
Se supune la vot propunerea d-lui N. Mișu de reducerea cu 50% a taxei pentru eliberarea
autorizației/avizului de funcționare pentru unitățile de alimentație publică .Se votează în unanimitate.
Se supune la vot taxa de salubrizare pentru persoanele fizice de 60 lei de persoană indiferent de
nr. membrilor familiei și taxa de salubrizare de 25 lei/m³ pentru agenții economici.
Dl. Viceprimar consideră că familiile sărace cu mulți copii vor fi cele mai afectate. Dl consilier
Lupoaie susține cele spuse dl. Viceprimar. Sunt agenți economici care scot mai multe tomberoane.
Dl. Primar propune ca pe viitor să se acorde scutiri și reduceri familiilor cu mulți copii și persoanelor cu
handicap, printr-o hotărâre de consiliu care să stabilească criterii obiective. Susține de asemeni taxa de
60 lei de persoană.
Se supune la vot taxa de 60 lei/an/persoană. Se votează cu unanimitate de voturi.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu și se aprobă cu unanimitate de voturi.
2. aprobarea procedurii pentru acordarea eşalonării la plată a impozitelor, taxelor şi a altor
obligaţii la bugetul local al Comunei Lieşti
Dl. Secretar prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi. Menționează că s-a optat pentru o eșalonare la
plată a impozitelor, taxelor și a altor obligații către bugetul local pe 3 ani.
Dl. primar: s-a înregistrat o singură cerere în acest sens. S-au stabilit și regulile de urmat pentru
a beneficia de eșalonare. Persoanele care solicită eșalonarea nu sunt scutite de penalități. S-au acordat
scutiri de penalități până la sfârșitul anului.
Se supune la vot pct.2. Se votează în unanimitate.

3. Modificarea HCL nr. 13/28.02.2011 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al
“Serviciului Local de Salubritate” al serviciului public de salubrizare, înfiinţat şi organizat la
nivelul comunei Liești din judeţul Galați
Dl. secretar: modificarea este necesară pentru a se da atribuțiile corespunzătoare viitorului ADI
Ecoserv.
Dl. primar: speră ca ADI să se autorizeze și să funcționeze. Multe dintre problemele discutate la
pct. 1, și-ar găsi astfel rezolvarea.
D-nii consilieri întrebă când se estimează că va funcționa serviciul de salubrizare la nivel
județean.
Dl. primar crede că anul 2020 ar putea fi un termen realist, dacă Consiliul județului va face
demersurile necesare.
Se supune la vot pct.3. Se votează în unanimitate.
4. completarea art. 5 din Anexa nr. 1 și a Anexei nr.2 la HCL nr. 59 din 30.12.2013
privind aprobarea Regulamentului pentru atribuirea de denumiri si a Nomenclatorului
străzilor din comuna Liești
Se prezintă expunerea de motive și raportul de specialitate. Se întrebă dacă vor mai fi necesare și
alte completări în nomenclator. Dl. secretar spune că nu s-au mai identificat capete de străzi neincluse în
nomenclator. E posibil ca funcție de exigențele ghidului solicitantului la proiectele de infrastructură, să
mai fie nevoie și de alte completări. Nu sunt înscrieri la cuvânt.
Se supune la vot pct.4. Se votează în unanimitate.
5. majorarea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Liești , județul Galați și a
indemnizațiilor aleșilor locali, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru păstrarea
cuantumului net al salariilor la același nivel cu cel din luna decembrie a anului 2017
Se pune în discuţie pct. 5 de pe ordinea de zi. Dl. Secretar face menţiunea că nivelul sumei
suportate de angajator pentru fiecare angajat nu va fi afectat. Dimpotrivă, se face o economie de 5% la
fiecare salariu, raportat la creșterea de 25% permisă prin raportare la majorarea aplicată la salariul
minim pe economie. In acest mod nu va fi transferată sarcina suportării trecerii contribuției sociale la
salariat , cu crearea unui avantaj angajatorului. La demnitari ( primar , viceprimar și consilieri), creșterea
e de 25%, în timp ce la salariați, pentru menținerea aceluiași nivel al salariului net, majorarea e de doar
20 %. Deci demnitarii obțin o creștere reală de 5% a indemnizațiilor, iar salariații își mențin salariul net
de la 31.12.2017. O majorare reală de 5% , prin efectul legii,obțin și asistenții personali și mediatorii
sanitari.
Dl consilier Costea solicită explicaţii pentru asocierea indemnizaţiei de consilier local cu cea de
salariu al funcţionarului public din Aparatul de Specialitate al Primarului, din cuprinsul proiectului de
hotărâre. Dl. consilier susţine că nu poate vota o asemenea hotărâre.
Dl. Secretar intervine şi precizează că observația e corectă, trebuie diferențiat salariul de
indemnizație. Explicațiile date anterior despre asta vorbesc. S-a produs o eroare materială la redactare,
lucrându-se pe același cap de tabel, dar eroarea poate fi corectată de îndată.
D-na consilier Gheonea susţine că de la contabilitate i s-a spus că dl. Secretar refuză să le
înmâneze hotărârea de consiliu prin care a fost majorată indemnizaţia pentru consilieri.
Dl. secretar: hotărârea este în contabilitate. A fost sesizat de unii consilieri că nu s-a aplicat
majorarea indemnizației conform regulamentului , începând cu luna noiembrie. Se verifică și se vor
acorda drepturile.
Dl consilier Costea propune ca hotărârea să fie supusă la vot când va fi completă.
Dl. Secretar: cum a spus deja, eroarea materială poate fi corectată și o va face de îndată.
Dl. consilier Costea solicită să se vorbească despre fondul de salarii în cifre. Trebuia prezentat un
exerciţiu financiar. Nu avem cunoştinţă despre proiecţia bugetară pe 2018. Ne solicitaţi să aprobăm o

creştere salarială fără să avem cunoştinţe de cifre.
Dl. primar: cum s-a arătat , nu e vorba de o creștere salarială, fondul de salarii nu se schimbă.
Dl. consilier Costea solicită ca cineva de la Compartimentul Contabilitate să vină şi să prezinte
care este cuantumul indemnizaţiei consilierilor locali şi care este modalitatea de calcul. D-na inspector
principal Zamfir Stănica s-a prezentat în şedinţă, a prezentat copii de pe statele de plată ale consilierilor
locali pentru perioada iulie-noiembrie 2017 şi a declarat că regulamentul referitor la stabilirea
indemnizaţiei unui consilier local l-a primit în noiembrie.
Dl. secretar: la plata salariilor si indemnizațiilor pe decembrie (in 7 ianuarie 2018), se vor acorda
diferențele pentru noiembrie și decembrie.
Dl. consilier N. Mişu întreabă dacă acest proiect de hotărâre este necesar cu data din 2017 pentru
luna ianuarie. Dl. primar confirmă. Actele adiționale trebuie trimise la ITM in termen, altfel se lasă cu
amenzi.
Dl. secretar prezintă Anexa II modificată.
Se supune la vot pct. 5 de pe ordine de zi cu Anexa II completată şi cu modificările care s-au
cerut. Salariile de bază ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Lieşti, se majorează astfel încât cuantumul net al salariului să fie la
acelaşi nivel cu cel din luna decembrie 2017. Indemnizaţia aleşilor locali se majorează conform Anexei
II. Salariile votate în şedinţa de astăzi se aplică până la aprobarea bugetului local pentru anul 2018.
Şedinţa se declară închisă la ora 13:00.
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