
 

 
 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi 29.03.2018, la şedinţa ordinară  a  C.L. Lieşti 

 

Prezenți: 15 consilieri. Absenți:  d-nii  Constantin Valentin, Milașcu Daniel. 

Se supun discuției procesele verbale din ședințele anterioare. 

La procesul verbal al ședinței din 08.03.2018, dl. Ștefan Gheorghe are o observație: nu au spus 

unirea Basarabiei și  Bucovinei ci doar a Basarabiei. Se consemnează și se face corecția. 

Se supun la vot procesele verbale și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 Președinte de ședință  dă citire la  ordinea de zi propuse: 

1.-PROIECT DE HOTARARE PRIVIND:  aprobarea criteriilor și metodologiei de acordare a 

ajutoarelor de urgenta din bugetul local al  comunei Liești. 

2. INTERPELĂRI, RĂSPUNSURI, cereri, informări 
Ordinea de zi se spune la vot și se aprobă unanim. 

Se trece la dezbateri pe ordinea de zi. 

 

 1.aprobarea criteriilor și metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta din 

bugetul local al  comunei Liești. 

 Președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar. 

 Dl.  primar: Acordarea ajutoarelor de urgență este reglementată legal in cazul beneficiarilor Legii 

nr. 416/2001. 

 Familiile și persoanele singure care nu se încadrează în această categorie pot benefica de ajutoare 

de urgență în baza unei hotărâri a Consiliului local care să reglementeze situațiile,  modalitatea și 

cuantumul ajutorului. 

 Ajutoarele de urgență  se pot acorda în limita sumelor aprobate prin bugetul local. 

Cele mai frecvente solicitări se referă la acordarea ajutorului de înmormântare pentru persoane care 

nu beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001. 

De asemenea, in situația unor calamităţi naturale, incendii şi accidente, nu se pot acorda ajutoare 

bănești în lipsa unei hotărâri a consiliului local. Până acum, pentru această situație  , persoanele afectate 

au fost sprijinite cu mici cantități de materiale de construcție rezultate în urma unor reparații, 

modernizări efectuate la imobilele proprietate a comunei. 

Cuantumul ajutorului de urgenţă propus este : 

- de ajutorul de înmormântare:  suma maximă  de 500 lei 

- pentru calamităţi naturale, incendii şi accidente : suma maximă  de 1000 lei. 

Bugetul alocat anul acesta pentru asistență socială nu permite și sprijinirea cazurilor medicale 

grave. 

Dl.  viceprimar: ajutoare s-au dat și se dau sub diferite forme. De exemplu, cioatele rezultate din 

tăierile făcute în pădurea primăriei au fost duse la familiile nevoiașe aflate în evidența compartimentului 

de asistență socială. Materialele rezultate din demolări , în măsura în care mai erau utilizabile, au fost 

valorificate în același mod. 

Dl.  Dan Coman consideră că sunt necesare criterii clare la atribuirea ajutoarelor. 

Dl.  primar: asta încearcă să facă acest proiect de hotărâre. Orice sugestii sunt binevenite, în măsura 

în care sunt și legale. 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt pe această temă. 

 

Se supune la vot și se aprobă în mod unanim. 

 

 



 

 2. INTERPELĂRI, RĂSPUNSURI, cereri, informări : 
- Se dă citire cererii SC Hitman SRL și SC SORGIR SRL prin care se solicită concesionarea 

terenului de peste linii, lângă fabrica de zahăr, in suprafață de cca 3,68 ha. 

Dl.  primar: există carte funciară pentru teren. Mai trebuie evaluare și lotizare , întrucât terenul a 

mai fost solicitat  de multe alte persoane, pentru investiții. Se pot face 3 sau 4 loturi, care se vor 

licita în condițiile legii. Cine este interesat va oferi cel mai bun preț. 

D-nii consilieri cer ca in caietul de sarcini să fie trecute obligații clare , pentru a se evita 

surprizele ulterioare. 

Dl. primar: vezi situația de la Gogamar, care a intrat in lichidare cu o mulțime de datorii la 

bugetul local și singura soluție este masa credală. Intre timp, nu se plătește concesiunea. 

Dl. N. Mișu: cei care solicită teren, să vină cu o fundamentare a investiției. Primul criteriu ar 

trebui să fie numărul de locuri de muncă create. 

Dl.  primar: de acord. Doar că de regulă condițiile se schimbă în timpul derulării contractului, 

dacă se reduc ulterior locurile de muncă, ce pârghii avem? E un criteriu valabil doar la departajarea 

de la licitație și oricine poate promite orice. Mai apoi, nu trebuie neglijat nici faptul că unii 

investitori pot veni cu tehnologii avansate, care nu necesită multă forță de muncă. Nu-i poți 

dezavantaja în raport cu cei care fac investiții minime în afaceri care solicită un personal mai 

numeros.  Și nu e in interesul nostru, pentru că impozitul plătit pe construcțiile valoroase e mult 

mai mare decât sumele defalcate ce ne revin din salarii. Dacă am avea garanția că se va angaja doar 

forță de muncă din comună, ar fi un avantaj palpabil. 

Dl. secretar: nu se poate introduce o asemenea condiție în caietul de sarcini, ar fi nelegală și 

nerespectarea sa nu ar putea fi sancționată. 

Caietul de sarcini, cu toate criteriile, va fi supus aprobării consiliului, odată cu proiectul de 

hotărâre. 

Grădinița nr. 3 solicită repararea acoperișului și trebuie să știe dacă poate miza pe sprijin de la 

bugetul local. 

Dl. C. Săndică: tabla se va scumpi, dacă o cumpără acum se pot face economii. 

Dl.  primar: școlile au fost sprijinite tot timpul. Informează că pe proiectul de la școli (POCU), 

doar 120 copii vor beneficia de haine ș.a. Speră ca familiile cu oarecare mijloace financiare să 

înțeleagă faptul că primul criteriu de selecție al copiilor este starea materială precară a familiei 

copilului. 

Mai informează că luni se deschide serviciul SPCLEP. Nu va fi nici o ceremonie. După ce se vor 

finaliza lucrările exterioare la clădire, se va face o sfințire. Important e că oamenii nu vor mai 

merge la Tecuci , vor economisi timp și bani. Va face cele necesare ca și încasarea taxei pentru 

buletin să se facă tot acolo, să nu se mai plimbe oamenii intre SPCLEP și Primărie de fiecare dată. 

 

 

 Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. Se declară şedinţa închisă. 

 

 

 Președinte de ședință     Secretar, 

 

 Pavelina GHEONEA  Vasile AVADANEI 

 


