
 

 
 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi 26.04.2018, la şedinţa ordinară  a  C.L. Lieşti 

 

Prezenți: 16 consilieri. Absent :  dl.  Milașcu Daniel 

Se supun discuție procesele verbale ale ședințelor anterioare (29.03-24.04.2018). Nu sunt 

observații. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Președinte de ședință  dă citire la  ordinea de zi propuse: 

I. PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND:   

1. atestarea  apartenentei  la  domeniul  privat  al  comunei Liești  , judeţul Galaţi, a suprafeței 

de 8342 mp teren arabil situat în T 47/1,P 349/1 

2. Aprobarea contractului   de prestări servicii  avand ca obiect  Servicii  de supraveghere a 

lucrarilor de constructie (diriginte de santier) , cod CPV  71247000-1în cadrul investiţiilor : “Modernizare  

strazi in  Comuna Liesti, Judetul Galati”, “Modernizare 10 km strazi in comuna Liesti” și  alte obiective 

derulate in anul 2018 

3. stabilirea salariului de bază pentru personalul nominalizat în echipa de proiect finanțată din 

fonduri europene nerambursabile POCU   

4. actualizarea devizului general al investiției “ MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA 

LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI”   

PROPUNERI DE SUPLIMENTARE A ORDINII DE ZI: 

5. alocarea sumei de 300.000 lei cu titlu de finanțare nerambursabilă,  către Clubul Sportiv 

„SPORTING  LIESTI” 

6. stabilirea datei pentru organizarea zilei Comunei Liesti, Judetul Galati, in anul 2018 și a 

programului de desfășurare a evenimentului 

         

II. INTERPELĂRI, RĂSPUNSURI, 

Ordinea de zi  aprobă în mod unanim. Se trece la dezbateri pe ordinea de zi. 

 

1. atestarea  apartenentei  la  domeniul  privat  al  comunei Liești  , judeţul Galaţi, a 

suprafeței de 8342 mp teren arabil situat în T 47/1,P 349/1 

 Președintele de ședință acordă cuvântul d-lui primar, pentru a susține proiectul de hotărâre. 

 

Dl.  primar: Prin proiectul de hotărâre, se propune aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Liești pentru proiecte de activitate 

sportivă. 

In urma activității desfășurate de Comisia Locală pentru aplicarea legilor fondului funciar, s-a 

constatat ca pentru suprafața de 8342 mp teren arabil situat în T 47/1,P 

349/1care aparține domeniului privat al comunei Liești , nu a fost întocmit titlul de proprietate. 

Terenul se identifică astfel: T 47/1,P 349/1 

vecinătatea: est - Mitu Daniel,           sud– abator, 

vest – moștenitorii lui  Iancu Petcu ,   Nord-drum; 

Având in vedere ca aceste imobile sunt de interes local si nu aparțin proprietarii publice a comunei 

Liești , nu constituie obiectul cererilor de revendicare înregistrate in aplicarea legilor speciale de 

retrocedare a terenurilor si nu sunt litigii înregistrate cu privire la acestea, Consiliul local are competenta 

adoptării actului administrativ privind atestarea apartenentei  la  domeniul  privat,  in  conformitate  cu  

prevederile  art.  4  din  Legea  nr. 

213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 

căruia „Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate 

în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unităţile 

administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată”. 



 

Documentațiile cadastrale a acestor suprafețe de teren se vor face potrivit prevederilor Legii 

nr.7/1996, a cadastrului si publicitarii imobiliare, si valoarea de inventar se va stabili in urma evaluării de 

către un evaluator autorizat.     

Dl. N. Mișu, dra P. Gheonea: în documentația publica pe site,  apare P349/1 ,  și nu P349/1/4.   

Dl.  primar: la întocmirea planului cadastral s-a strecurat o eroare, în sensul că P349/1/4 a fost 

trecută ca P349/1, deși aceasta conține 4 diviziuni, pe trei fiind deja eliberate titluri de proprietate.  

Eroarea s-a remediat și  documentația anexată la hotărâre corespunde situației juridice existente. 

Dl. T. Costea: trebuie să se sesizeze distincția dintre proprietatea publică și cea privată.  

Dl.  primar: terenul nu este înscris în rezerva la Legea nr. 165, este în intravilan, la Legea nr. 

18/1991 s-au rezolvat solicitările pentru intravilanul  (extins) al comunei. Cum e și firesc, trecem de la 

calitatea de administrator al terenului, la cea de proprietar. 

Dra P. Gheonea: se va abține de la vot pentru că documentația comunicată pe site  nu este corectă. 

Dl.   primar: documentația va fi verificată de OCPI Galați, care va vedea dacă e corectă sau nu. 

Se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi pentru și 3 abțineri.   

 

2.Aprobarea contractului   de prestări servicii  avand ca obiect  Servicii  de supraveghere a 

lucrarilor de constructie (diriginte de santier) , cod CPV  71247000-1în cadrul investiţiilor : 

“Modernizare  strazi in  Comuna Liesti, Judetul Galati”, “Modernizare 10 km strazi in comuna 

Liesti” și  alte obiective derulate in anul 2018 

Dl.  primara arată că dirigintele de șantier se stabilește prin HCL. Enumeră obiectivele de investiții 

ce se vor derula  sub controlul acestuia. 

Dl.  N. Mișu: solicită ca dirigintele să raporteze lunar stadiul execuției lucrărilor. 

Dl.  primar: devizele pentru lucrări se vor prezenta în ședință. 

Dl. V. Constantin :contractul e prezentat după ce s-a semnat? Dacă nu suntem de acord ?  

Dl.  primar:  unde e problema, situația nu e la fel? 

Se supune la vot și se aprobă in mod unanim. 

 

3.stabilirea salariului de bază pentru personalul nominalizat în echipa de proiect finanțată 

din fonduri europene nerambursabile POCU  

In 10.04.2018 s-a semnat contractul de finanțare pt.  1100000 Euro. Scopul proiectului este 

prevenirea abandonului școlar, activități școlar, dotări. A fost hotărâtor la câștigarea proiectului, faptul că 

sunt incluși și copii rromi ca beneficiari ai proiectului.  Vor fi discuții între școli privind dotările ( bănci, 

laptopu-uri). Școala 2 , evident că va fi principala beneficiara, având cei mai mulți copii rromi.  

 In ce privește salarizarea, banii vin din afara bugetului. Doar primarul și vicele ar trebui plătiți din 

buget (25% din salariu), dacă ar fi în proiect. Nu s-a vrut asta. Nici secretarul nu e în proiect.  

Activitatea e în afara orelor de muncă ale funcționarilor înscriși în managementul proiectului .   

Dl. V. Bocăneală: să se stabilească procente. 

Dl. Ghe. Ștefan: observă că sunt înscriși 4 profesori de matematică. 

Dl. D. Coman : cum se plătește? 

Dl.  primar: se face concurs, vine la concurs  oricine se încadrează . 

Dl. C. Cristea: existe limite de salarizare? 

 Dl. primar :da, sumele  alocate proiectului cu destinația de salarizare. In ce privește salariile 

funcționarilor, acestea nu pot depăși salariul viceprimarului. 

Dl.  N. Mișu. Cândva nu se plăteau funcționarii  din proiecte. In proiectele derulate de dânsul, a 

fost nevoie de artificii pentru a-i cointeresa. 

Dl.  primar: din câte știe el, în vremea d-lui N. Mișu nu s-au derulat proiecte cu fonduri europene. 

Dar, trecând peste asta,  artificiile presupun ilegalități. 

Dl. secretar: nu neapărat, mai potrivit ar fi spus la limita legalității. Atunci exista un fond de 

premiere, mai sunt și alte stimulente. 

Dl.  primar: din fericire, acum se poate plăti munca depusă suplimentar în proiect. Hotărârea 

dezbătută, asta vine să spună. 



 

Dl. C. Costea: câțiva funcționari din primărie s-au luptat pentru ca acest proiect să fie câștigat. La 

fel ca și alte proiecte deja derulate. Acum este posibilitatea de a li se plăti munca. Despre ce vorbim ?! 

Banii nu se dau din bugetul local. Ce interes are angajatul care aduce 1 mil. de Euro să muncească 

suplimentar, dacă nu este răsplătit ?  Au luat și câte 5 mil. /lună, atâția ani. Acum au salarii decente ,mai 

pot câștiga ceva prin proiect. Ce avem cu ei ?! 

Proiectul de hotărâre se supune la vot și se aprobă în unanimitate. 

 

4. actualizarea devizului general al  investiției  ”MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA 

LIESTI, JUDETUL GALATI” 

Dl.  primar : Prin H.C.L.  nr. 14/21.03.2016 s-a aprobat  documentația tehnico-economică (DALI) a 

obiectivului de investitie ”MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI”, 

pentru strazile: Ion Creanga, Vasile Alecsandri, Ion Luca Caragiale, George Călinescu, George 

Topârceanu, Gării, Vlad Ţepeş, Independenței, Ion Minulescu. 

 Prin HCL nr. 15/21.03.2016 s-a aprobat și implementarea proiectului. 

Proiectul a urmat procedurile de depunere și  a fost declarant eligibil . 

S-a semnat contractual de finanțare nr. 1460/04.10.2017 

S-a urmat procedura de achiziție publică, fiind declarată câsțigătoare oferta  C+M+Proiectare in 

valoare de  4829819,10 lei, fără TVA. 

Valoarea devizului general al investiției este de  6.206.518 lei, inclusiv TVA. 

Dl. C Cristea: constată că lucrarea s-a a adjudecat la un preț mai mic. 

Dl.  primar: da, și cota noastră de participare s-a redus în aceeași proporție. 

Proiectul de hotărâre se supune la vot și se aprobă în unanimitate. 

 

5. alocarea sumei de 300.000 lei cu titlu de finanțare nerambursabilă,  către Clubul Sportiv 

„SPORTING  LIESTI” 

Dl.  primar: Necesită a fi menționate succint a inițiativele care au permis promovarea sa. Astfel, 

prin H.C.L. nr. 16/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Liești pentru anul 2017, s-au 

prevăzut în bugetul local sumele necesare susținerii activității sportive din comuna Liești. 

Prin  HCL nr. 5/14.02.2018  privind aprobarea bugetului local  general centralizat al comunei 

Liești, s-a alocat pentru susținerea activităților sportive din localitate, suma de 300.000 lei. 

In HCL nr. 9/26.02.2018 privind aprobarea listei și a sumelor alocate pentru principalele activități 

cultural-artistice, sportive, sociale și educative, care se desfășoară în comuna Liești în anul 2018 se 

menține aceeași sumă, cu aceiași destinație. Prin H.C.L. nr. 15/ 24.04.2018, s-a aprobat  Regulamentul 

referitor la finanţările nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Liești pentru activitatea 

sportivă, regulamentul  soluționând prin uzarea de prevederile art. 671  din Legea  sportului nr. 69/2000, 

actualizată, problemele identificate anterior în analiza și evaluarea dosarelor de finanțare, precum și 

ulterior, în decontarea sumelor alocate  . Urmare a derulării procedurii de selecție a proiectelor, s-a 

întocmit  Raportul înregistrat sub nr. 6055/25.04.2018 al  Comisiei de selecție și evaluare  .   S-a depus 

un singur proiect,  de către  Clubul Sportiv „SPORTING  LIESTI” . Acesta a fost declarat eligibil,  

urmând a i se aloca suma de 300.000  lei. 

Comisia de specialitate a participat la procedură și a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre. 

 Nu  sunt înscrieri la cuvânt. Se propune supunerea la vot. 

Cu vot unanim, proiectul de hotărâre este aprobat. 

 

6. stabilirea datei pentru organizarea zilei Comunei Liesti, Judetul Galati, in anul 2018 și a 

programului de desfășurare a evenimentului 

Dl.  primar: Prin Hotârârea Consiliului Local Lieşti  nr. 5 din 14.02.2018 privind    aprobarea 

bugetului local pentru anul 2018, s-au prevăzut  fonduri pentru acest eveniment. 

Prin  Hotărârea Consiliului Local Lieşti  nr.9/26.02.2018 privind aprobarea listei și a sumelor 

alocate pentru principalele activități cultural-artistice, sportive, sociale și educative, care se desfășoară în 

comuna Liești în anul 2018, se aprobă și sumele necesare pentru evenimentele ce se desfășoară în 

aceeași perioadă ( nunta de aur, etc.)  



 

In aceste condiții, pentru încadrarea in suma propusa de 100.000 lei, se propune un program care 

va fi definitivat funcție de răspunsul artiștilor invitați și încadrarea in sumele alocate . Orice propuneri de 

completare sunt bine venite. 

Dra. P. Gheonea: ar trebui incluși și artiști lieșteni în program,de ex. dna Mitrită, dna Vintilă. 

Dl.  primar: când au fost invitați, au solicitat să fie plătiți. 

Dra P. Gheonea: acum nu va fi cazul. 

Dl.  primar: ne-am axat pe artiști din Republica Moldova. De la noi va evolua  ansamblul Cununita 

Satului și dl. C. Dibu, care vor acoperi  și  spațiile libere in program. 

Dl. C. Cristea: crede că trebuie să fim mai concilianți, să dam șansa și propunerilor pentru lieșteni 

în program. 

Dl. D. Coman: dl.  primara  fost atât de sigur, că a anunțat data înainte de a se hotărî în ședință. 

Dl.  primar: nu, nu despre asta e vorba. Proiectul de hotărâre și cel de program au fost postate din 

timp pe internet, probabil de aici și concluzia d-lui Coman. Oricum, angajarea artiștilor s-a făcut din 

timp, altfel exista riscul să nu fie disponibili și să nu  acoperim programul. Artiști de talia lui Paladi sau 

formația Zodob si Zdub trebuie cătați din timp și ne pliem și după programul lor. Să sperăm că va fi 

salcâmul înflorit, asta e foarte important pentru noi. 

Dl. Costea: dl.  secretar a anunțat în ședința din 24 , atât data cât și ceva din programul confirmat.  

Nu  sunt înscrieri la cuvânt. Se propune supunerea la vot. 

Cu vot unanim, proiectul de hotărâre este aprobat. 

 

 

 Se declară şedinţa închisă. 

 

 

 Președinte de ședință     Secretar, 

 

 Pavelina GHEONEA  Vasile AVADANEI 

 


