
 

 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi 17.05.2018, la şedinţa de îndată  a  C.L. Lieşti 

 

Prezenți: 14 consilieri. Absent:  dl. Constantin Valentin. 

Procesul verbal din ședința anterioară se va supune aprobării în ședința ordinară. 

Președinte de ședință  dă citire la  ordinea de zi propusă: 

PROIECTE DE HOTARARI PRIVIND: 

1. înființare posturi  pentru  implementare   proiecte  finanțate din fonduri  externe  nerambursabile 

 

    2. rectificarea bugetului local pe anul 2018 și a Listei de investiții aferente 

Dl.  primar arată că a fost necesară convocarea de îndată a ședinței. 

Înființarea posturilor trebuie să se încadreze în graficul proiectului, „VECTORI - Valorificare 

Educațională Continuă prin Tehnici Orientate spre Revitalizarea Învățământului” în cadrul Program 

Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

  În calitate de beneficiari ai proiectului mai sus menționat, suntem obligați să includem în 

bugetul propriu sumele necesare  finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării 

cheltuielilor neeligibile în vederea implementării acestuia. Mai trebuia inclusă și participația noastră la 

cofinanțarea Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzată în județul Galați, în 

perioada 2014-2020, pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin HCL nr. 22/27.04.2017; 

 Se supune aprobării ordinea de zi, care este votată in mod unanim. 

  Se trece la dezbateri pe ordinea de zi. 

 

1. înființare posturi  pentru  implementare   proiecte  finanțate din fonduri  externe  nerambursabile 

 

Dl.  primar: în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Liești, județul Galați, se 

propune înființarea a cinci posturi de execuție, personal contractual, în vederea implementării proiectului 

„VECTORI - Valorificare Educațională Continuă prin Tehnici Orientate spre Revitalizarea 

Învățământului” în cadrul Program Operațional Capital Uman 2014 – 2020, pe perioada determinată, 

până la data de 10.04.2021, conform contractul de finanțare nr. 74/6/18/108391, înregistrat la Ministrul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Direcția Generală POCU sub nr. 24032/10.04.2018 și la 

UAT Liești sub nr. 5552/G/11.04.2018. 

Având în vedere faptul ca solicitarea conduce la modificarea structurii unui compartiment, supun 

spre aprobarea dumneavoastră prezentul proiect de hotărâre. 

Dl. secretar enumeră posturile care se înființează și precizează că posturile au caracter temporar, în 

cadrarea fiind pe perioadă determinată, până la finalizarea proiectului. 

  Întrucât despre proiect s-a discutat și în ședințele anterioare, nu sunt înscrieri la cuvânt. 

Se supune la vot și se aprobă cu vot unanim. 

 

2. rectificarea bugetului local pe anul 2018 și a Listei de investiții aferente 

Dl.  primar prezintă  modificările survenite în buget: 

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE  

VENITURI 

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

secțiunii de dezvoltare’’ cu suma de 40,97 mii lei. 

 

CHELTUIELI  

La cap. 51.02 – Autorități executive  



 

Se suplimenteaza cheltuielile de personal cu suma de 70 mii lei, in vederea asigurarii cheltuielilor 

de personal pentru echipa de proiect finantata din fonduri europene nerambursabile POCU.  

La cap. 54.02 - Alte servicii publice: 

Se diminuează subcap. 54.02.05 ,,Fond de rezervă bugetară la dispoziția autoritaților locale titlul 50 

,, Fonduri de rezervă,, cu suma de 249,27 mii lei, care va fi utilizata astfel: 

-  la sectiunea de functionare pentru cap. 51.02 -70 mii lei, cap. 61.02-7 mii lei, cap. 66.02 – 8 mii 

lei; cap. 70.02- 123,30 mii lei; 

- la sectiunea de dezvoltare pentru cap. 54.02 – 5 mii lei, cap. 65.02 – 35,97 mii lei; 

La cap. 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala 

Se suplimenteaza cheltuielile de personal cu suma de 7 mii lei, in vederea asigurarii cheltuielilor de 

personal pentru echipa de proiect finantata din fonduri europene nerambursabile POCU.  

La cap. 66.02 – Asigurări și asistență socială: 

Se suplimenteaza cheltuielile de personal cu suma de 8 mii lei, in vederea asigurarii cheltuielilor de 

personal pentru echipa de proiect finantata din fonduri europene nerambursabile POCU.  

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

Se se suplimentează titlul 55– ,, Alte transferuri ,, cu suma de 123,30 mii lei. 

 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE  

 

VENITURI: 

Se suplimentează cod indicator 42.02.69 „Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 

necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, 

aferete perioadei de programare 2014-2020” cu suma de 233,75 mii lei; 

Se suplimentează cod indicator 48.02.02.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul 

curent” cu suma de 269,68 mii lei; 

Se suplimentează cod indicator 48.02.02.03 „Prefinanțări” cu suma de 1258,70 mii lei; 

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

de funcţionare’’ cu suma de 40,97 mii lei. 

 

CHELTUIELI: 

 

La cap. 54.02.10 - Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor  

- Se introduce in lista de investitii la pozitia C. ,,Alte cheltuieli de investitii”, categoria de investiții 

- b. Dotari independente, articol bugetar 71.01.03 cu suma de 5 mii lei. 

La cap. 65.02 – Învățământ 

- Se suplimentează titlul 58 - ,, Programe din Fondul Social European (FSE),, cu suma de 1798,10 

mii lei în vederea implementarii proiectului finantat din fonduri europene nerambursabile POCU. 

 

Mai arată că S.C. APA-CANAL solicită plata contribuției, pentru derularea proiectului de 

extinderea rețelei de apa și canalizare. Comparativ, în această etapă avem o contribuție mai mică, 

întrucât și valoarea lucrărilor de  extindere este mai redusă. 

     Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

Se supune la vot și se aprobă cu vot unanim. 

 

 Se declară şedinţa închisă. 

 

 

 Președinte de ședință     Secretar, 

 

 Pavelina GHEONEA  Vasile AVADANEI 

 


