
 

 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi 31.05.2018, la şedinţa ordinară  a  C.L. Lieşti 

 

Prezenți: 16 consilieri. Absent:  dl. Milașcu Daniel. 

Procesele verbale ale ședințelor anterioare (26.04,17.05) se supun discuției și se aprobă prin vot 

unanim.  

 

 Președinte de ședință  dă citire la  ordinea de zi propusă: 

 

I. PROIECTE DE HOTARARI PRIVIND: 

1. aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță 

2. aprobarea contului de execuție al bugetului  local și a contului de execuție al instituțiilor publice 

finanțate din venituri proprii și/ sau subvenții pentru anul 2017 

3.-suplimentare ordine de zi: asocierea comunei Liești, prin Consiliul Local al comunei Liești, din 

județul Galați cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Matca din judeţul Galaţi, prin 

Consiliul Local Matca, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi. 

  II. Informare și propuneri privind conținutul caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie 

publică a terenului intravilan proprietate privată a  Comunei Liești, în suprafață totală de 36.938 

mp,identificat conform C.F  nr. 102433 
 
  III. cereri, interpelari,  
 

 Se supune aprobării ordinea de zi,cu suplimentarea propusă  și este votată in mod unanim. 

  Se trece la dezbateri pe ordinea de zi. 

 

1. aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță 

Dl.  primar: acordarea voucherelor de vacanță este reglementată de art.9 alin. (3) din OUG nr. 

90/2017 privind unele măsuri fiscal – bugetare coroborat cu art. 1 alin.(2) din OUG nr. 8/2009 privind 

acordarea voucherelor de vacanță, care prevede că  instituțiile din sectorul bugetar pot acorda în 

condițiile legii, pentru perioada de referință 01 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018, o singură indemnizație 

de vacanță sub formă de vouchere, în cuantum de 1450 lei pentru un funcționar public/salariat. 

Sumele necesare sunt prevăzute în buget și permit încadararea în fondurile  alocate pentru anul 2018. 

Regulamentul asigură condițiile de respectare a cadrului legal pentru acordarea voucherelor de 

vacanță. Vaucerele se consideră tot venituri de natură salarială, astfel că , adăugate la salariu, nu trebuie 

să depășească salariul viceprimarului. 

Dl. V. Bocăneală: dacă acordarea vaucherelor este reglementată prin hotărâre de guvern și ne 

încadrăm în fondul de salarii, ce mai este de discutat ? 

Dl. secretar dă explicații cu privire la prevederi din Regulament.  

     Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

Se supune la vot și se aprobă cu vot unanim. 

 

2. aprobarea contului de execuție al bugetului  local și a contului de execuție al 

instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/ sau subvenții pentru anul 2017 



 

Dl.  primar: Art. 57, alin 1. din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare care prevede că Ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta spre 

aprobare autoritatilor deliberative, pana la data de 31 mai a anului urmator, conturile anuale de 

executie a bugetelor prevazute la art. 1 alin. 2, in urmatoarea structura: 

a)la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate; 

b) la cheltuieli: credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate 

Aliniatul (4) al aceluiasi articol prevede ca situatiile financiare anuale se prezinta de catre 

ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autoritatile deliberative. 

Prevederile finale aferente veniturilor bugetului local pe anul 2017, au fost in suma de   16.163.000 

lei iar prevederile finale pentru cheltuieli au fost in suma de 18.688.000 lei.  

 Excedentul realizat in anul 2017 este de 4.097.632 lei si este alcatuit din: 

- excedent sectiunea de functionare 2017   +1.135.880 lei; 

- excedent sectiunea de dezvoltare 2017    +436.544 lei; 

- excedent din anul 2017 si anii anteriori   +2.525.208 lei . 

      Prevederile finale aferente veniturilor bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri 

proprii  pe anul 2017, au fost in suma de 16.000 lei iar prevederile finale pentru cheltuieli au fost in 

suma de 34.000 lei. 

      Excedentul realizat in anul 2017 este de 43.399 lei si este alcătuit din: 

- excedent  sectiunea de functionare   + 2.608 lei; 

- excedent din anii anteriori   +40.791 lei . 

       Veniturile si cheltuielile au fost efectuate in conformitate cu prevederile legale si nu au fost 

efectuate plati fara repartizari in capitole bugetare si deschideri de credite. 

 La gunoi nu s-au acoperit cheltuielile, pt.  că s-au incasat 2,7 mld. lei vechi și s-au cheltuit 5 mld 

lei vechi. Două luni Brăila (Muchea) nu a primit gunoiul. Acum avem o cotă mică alocată la Galați, 

dar e temporar. Va trebui să mergem la Vaslui cu gunoiul, și cheltuielile vor crește. Noi selectăm 

gunoiul. Suntem comuna cu cea mai mare cantitate de deșeuri colectate pentru reciclare. Nu luăm 

toate categoriile de gunoi și avem discuții cu lumea pentru că de ex.  la Fundeni se ia totul. Dacă 

noi am lua tot gunoiul depus ( inclusiv gunoiul de la păsări , iarba din grădină și măturatura din 

curte), ne-am dubla costurile. Luăm crengile și alte resturi vegetale cu remorca și le ducem la câmp 

, le compactăm și în timp se vor transforma în mraniță. Dar nici aceste resturi  nu sunt bine sortate, 

astfel că ne trezim cu reclamații la Garda de Mediu, motiv pentru care l-am suspectat pe nedrept pe 

dl. C. Cristea și ne cerem scuze.  

Dl. viceprimar: transportul gunoiului la Vaslui va crește costurile de la 5 la 9 mld. Când se va 

inchide platforma de la Vaslui, urmează Constanța și Buzău. Cum să acoperim costurile și cât ar 

trebui să ridicăm taxa? Dar mai important e cine va plăti taxa mereu majorată?! Iar se va umple 

câmpul de gunoaie! 

Dl.  primar: angajații strâng gunoaiele. Dl. vice a fost pe mașină, pt.  că nu aveam șofer. E bine să 

se știe despre aceste probleme. 

 Dl.  C. Lupoaie: pt. 2019 putem lua utilaje de compactare și de sortare dinamică, e necesară taxa 

pt.  deșeurile din construcții și platformă pentru gunoiul de animale. 

 Dl.  primar: este taxa pt.  deșeurile din construcții, e de 200 lei la fiecare autorizație de demolare. 

Dacă luăm utilaje, le vom da la Ecoserv, unde suntem asociați. Dar mai discutăm despre asta la 

hotărârea de la  pct. 3. 

 Dl. viceprimar: cel puțin două mașini pe lună se ridică de la cimitir. 

Dl.  primar: furturile în localitate au explodat. Rata infracționalității a crescut îngrijorător. Și 

pentru acest motiv, trebuie amplasate mai multe camere de luat vederi în zonele critice. 

Trebuie hidranți la școli, detectori de fum, ar trebui ignifugate clădirile. Am văzut ce se-a 

întâmplat la București . 

Dl.  N. Mișu: când era primar, a fost un proiect pentru stație de incinerare deșeuri în condiții 

ecologice, pe fonduri europene. Dacă ar fi fost acceptat de consiliu și acordat terenul, o parte din 



 

probleme s-ar fi rezolvat. Deplânge executivul pentru problemele cu care se confruntă și trebuie să 

le rezolve. 

Se mai discută despre motivele care au determinat refuzul consiliului de a da teren pentru stația 

de incinerare, mai ales teama de poluare suplimentara a aerului. 

Dl.  primar : aceste discuții nu sunt în afara subiectului hotărârii,sunt foarte  utile pentru că 

vorbim despre execuția bugetară, unde s-au dus banii, ce ar trebui făcut pentru a mai astupa “ 

găurile negre”. 

     Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

Se supune la vot și  execuția bugetară pentru anul 2017 se aprobă cu vot unanim. 

 

3. asocierea comunei Liești, prin Consiliul Local al comunei Liești, din județul Galați cu 

Unitatea Administrativ Teritorială comuna Matca din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local 

Matca, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi 

 

Dl. primar face istoricul încercărilor de constituire și de a deveni funcțională a ADI  ECOSERV. 

La inceput Tecuciul și Matca au refuzat înscrierea in asociație, pentru că aveau platforma de la 

Rateș. Acum situația e radical schimbată și întâmpină aceleași probleme ca și noi. 

La ultima ședință a ADI Ecoserv, s-a cerut ca încasarea taxei să se facă de către UAT.  Astfel, 

chiar dacă nu se reușește încasarea integrală, noi vom plătit toată suma. Asta nu e posibil, nu poți plăti 

pentru că ar fi o subvenție acordată mascat. Din păcate, și prin obligativitatea  serviciului de salubrizare 

de a dobândi personalitate juridică, tot aici se ajunge, adică la subvenționarea unui agent economic. Se 

caută soluții și la nivel județean, vom vedea cum se vor soluționa problemele legate de salubrizare. 

     Subiectul fiind discutat și la pct.  anterior,nu sunt înscrieri la cuvânt. 

     Se supune la vot și  se aprobă cu vot unanim. 

 

4. INFORMARE 

Dl. secretar prezintă succint conținutul caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică a 

terenului intravilan proprietate privată a  Comunei Liești, în suprafață totală de 36.938 mp,identificat 

conform C.F  nr. 102433.  

Se poartă discuții cu privire la prețul concesiunii. Consilierii întrebă cine a făcut evaluarea. Prețul este 

cam mare, cine se va înscrie la licitație în aceste condiții ? 

Dl.  primar: prețul din raportul de evaluare este cel înregistrat în contabilitate și ca valoare de inventar. 

Este prețul minim, de pornire a licitației . Este fundamentat de evaluator  și nu poate fi modificat  de noi. 

Dl.  secretar:  prețul e pentru teren intravilan, pe el se va construi. Dacă loturile ar fi mici, prețul  de 

pornire ar putea fi atractiv. Însă pentru o investiție serioasă, nu crede că prezintă interes. Dacă se repetă 

licitația și tot nu se oferă prețul, atunci se mai poate coborî puțin prețul de pornire. 

 

 Se declară şedinţa închisă. 

 

 

 

 Președinte de ședință     Secretar, 

 

 Pavelina GHEONEA  Vasile AVADANEI 

 


