
 

 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat azi, 28.06.2018, la şedinţa ordinară  a  C.L. Lieşti 

 

Prezenți: 15 consilieri. Absenți:  dl. Milașcu Daniel, Bujor Cornel,Costea Tudorel. 

Procesele verbale ale ședinței anterioare  se supune discuției și se aprobă prin vot unanim.  

 

 Președinte de ședință  dă citire la  ordinea de zi propusă: 

 

I. PROIECTE DE HOTARARI PRIVIND: 

1. alegerea președintelui de ședința pentru următoarele 3 luni 

2. aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială 

organizat la nivelul comunei Liești, județul Galați 

3. modificarea  si completarea  HCL 7/14.02.2018 privind  stabilirea salariului de bază pentru 

funcţionarii  publici  şi personalul   contractual   din   cadrul   aparatului   de   specialitate   al   

primarului   comunei Lieşti,   pentru funcţionarii publici din cadrul Serviciul Public Comunitar Local 

de Evidență a  Persoanelor Liești, precum şi a indemnizaţiei aleşilor locali 

4. modificarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului 

comunei Liești, județul Galați, precum și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență 

Persoane Liești 

 
  II. cereri, interpelari,  
 

 Întrucât nu a ajuns avizul ANFP, proiectul de hotărâre de la pct. 4 se retrage de către inițiator  de 

pe ordinea de zi.  

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

  Se trece la dezbateri pe ordinea de zi. 

 

    1. alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni  

Ședința din 31.05.2017  a fost ultima din perioada martie-mai  2018 , în care președinte de ședință 

a fost dra Gheonea Pavelina.  Întrucât mandatul acesteia a încetat și dl. Lupoaie Cătălin, următorul în 

ordinea alfabetică , din motive obiective ce țin de serviciu, nu poate fi prezent la ședință, potrivit  

raportului  întocmit de secretarul comunei Liești, președinte al acestei ședințe  va fi  viceprimarul comunei  

sau următorul consilier prezent, în ordinea alfabetică. 

     Se supune la vot și se aprobă cu vot unanim. 

 

2. aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă 

socială organizat la nivelul comunei Liești, județul Galați 

Dl.  secretar: 

Prin Adresa Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2615/19.12.2017, înregistrată la Primăria 

comunei Liești cu nr. 93/10.01.2018 ni se comunică despre  la adoptarea/revizuirea regulamentelor de 

organizare și funcționare al serviciilor publice de asistență social, în baza regulamentelor-cadru, prevăzute 

de Hotărârea Guvernului nr.797/2017. Se comunică de asemenea și Informarea privind aplicarea 

prevederilor HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență social și a structurilor orientative de personal, a Consiliului Județean Galați, 

Direcția Strategii Proiecte, Serviciul de Strategii, Dezvoltare Economică și Socială . 

Prin Hotărârea Consiliului Local Liești nr H.C.L. Liești nr. 27/28.10.2008 privind aprobarea 

înființării Serviciului de Asistenta Sociala, aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare si 

organigrama acestuia, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Liești este prevăzut 



 

Compartimentul de asistență socială, în cadrul căruia sunt prevăzute patru  funcții publice de inspector  și  

posturi de asistent personal al persoanei cu handicap grav. 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, respectiv 

23.11.2017, consiliile locale ale comunelor au obligaţia adoptării prin hotărâre a regulamentului de 

organizare şi funcţionare a compartimentului de asistenţă socială în baza regulamentului - cadru prevăzut 

în anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017. 

Se întreabă dacă regulamentul prezentat presupune modificarea structurii de personal a 

compartimentului. Dl.  primar arată că nu este cazul, nu se înființează noi posturi. 

Se supune la vot si se aprobă unanim. 

 

3. modificarea  si completarea  HCL 7/14.02.2018 privind  stabilirea salariului de bază pentru 

funcționarii  publici  şi personalul   contractual   din   cadrul   aparatului   de   specialitate   al   

primarului   comunei Lieşti,   pentru funcționarii publici din cadrul Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidență a  Persoanelor Liești, precum şi a indemnizaţiei aleşilor locali 

Dl.  primar: Prin HCL nr. 7/ 14.02.2018 Consiliul Local Liești a aprobat salariul de bază pentru 

funcționarii  publici  și personalul   contractual   din   cadrul   aparatului   de   specialitate   al   primarului   

comunei Liești,   pentru funcționarii publici din cadrul Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a  

Persoanelor Liești, precum și a indemnizației aleșilor locali 

Având în vedere aprobarea în data de 17.05.2018 a unui hotărâre de  înființare a 5  posturi  pentru  

implementarea   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, este necesar să introducem în HCL nr. 

7/14.02.2018 aceste posturi nou înființate.  

Se discută despre stadiul derulării proiectului  VECTORI, dl.  primar dă informațiile solicitate. 

Nu mai sunt intrebari. Se supune la vot si se aprobă unanim. 

 

  II. cereri, interpelări, 

1.Dl. Gheorghită Grosu, in calitate de președinte al Asociației crescătorilor de animale  informează 

despre problemele generate de nerespectarea repartizării inițiale a suprafețelor de păsunat , ocuparea 

unei suprafețe de pășune de către Iordache.C. 

Dl.  primar amintește despre problemele întâmpinate la licitația pășinii, plângerile  depuse la Parchet, 

DNA s.a, soluționarea acestor prin NUP și confirmarea legalității desfășurării procedurii.  In cazul de 

față, suntem sesizați cu probleme generate de membrii asociației, competența soluționării revenind 

chiar conducerii asociației și noi nu avem nici o justificare să interveni în această activitate. 

Dl. N. Mișu: dl. Grosu cunoaște legislația care reglementează exploatarea pășunii, să o respecte. Mai 

solicită prezența personală a dlui Ghiorghiță  Grosu în ședință, pentru a informa inclusiv despre 

modul cum a respectat condițiile legale de exploatare. 

Dl.  viceprimar: a verificat lucrările care s-au executat de către asociație. S-a plătit redevența. Au 

apărut modificări legislative în ce privește persoanele care primesc subvenția, de aici probleme, 

pentru că fermierii si-au însușit banii din subvenție, dar de lucrări au uitat, la fel si sa aducă la 

asociație banii pentru lucrările de întreținere. Subvenția acordată pe asociație este di acest punct de 

vedere mai in măsură sa asigure o întreținere și exploatare corecta a pășunii. 

Dl.  primar: la Liesti , nivelul mic al redeventei a determinat interesul crescătorilor de animale. Daca 

redeventa de apropia de nivelul subvenției, nu ar fi fost concurenta si certurile de acum. 

Dl.  N. Mișu: aventajele asocierii sunt cunoscute. Putem face ceva si prin GAL ? 



 

2. Dl. N. Stan solicită sprijin financiar pentru publicarea unei ediții revizuite a cărții sale despre 

ilustrarea taranului roman in cărțile poștale. Lucrarea s-a bucurat de succes  la public si critica, fiind 

premiata , are o ținuta grafica deosebita, care însă  presupune si costuri mai mari. 

Dl. Ghe. Stefan: nu e de acord cu sponsorizarea. O carte costa 80 lei la vânzare, are de unde sa se 

recupereze costurile de tipărire. Acestei opinii se raliază și alți consilieri. 

Dl.  primar este de părere că trebuie acordat sprijin pentru cultura. Întreba pe dl.  secretar daca in 

hotărârea cu activitățile culturale aprobate, este inclusa si publicarea/editarea de carte. 

 Dl. secretar; da, dar împreuna cu alte activități, și e prevăzută in buget suma de 5000 lei. Din cate 

știe, suma se aloca in sem. II. Dl. Stan are nevoie de toata suma de 5000 lei. 

Consilierii apreciază că nu e indicat sa se acorde întreaga suma, mai ales ca la acest capitol  sunt si 

alte activități de sprijinit, poate si alți autori care vor sa publice (Tudose, Croitoru ,Roman s.a.). 

Se convine sa se vină cu proiect de hotărâre, după rectificarea bugetului. 

 

3. SC APA-CANAL informează despre proiectul de extindere a rețelei de apă și canalizare, lipsa de 

eficiență economică a rețelei existente datorată numărului redus de abonați. Solicită sprijin pentru a 

se mări numărul de abonați, prin aplicarea prevederilor legale care obligă populația să se racordeze la 

rețelele existente, pentru a se proteja mediul. 

 Se mai solicită de asemenea comunicarea listei cu străzile ce sunt propuse in prima etapă pentru 

asfaltare, pentru a se face mai intai aici lucrările de extindere a rețelei. Dl.  primar  informează 

consiliul despre aceste străzi (proiectul de 5 km) și arată că s-a comunicat și către APA_CANAL. 

 

3. ADI Ecoserv trimite o informare referitor la stadiul si nivelul de  (ne)funcționalitate. Dl.  primar 

arată că în ultima ședință s-a stabilit că sumele pentru salubrizare vor trebui colectate tot de comună. 

Dnii consilieri  nu sunt de acord. Vezi APA_CANAL, care încasează singura contravaloarea 

serviciilor. Dl.  primar informează din nou despre problemele cu groapa de gunoi, costuri, faptul ca 

toate dotările noastre vor trece la Ecoserv când acesta va fi funcțional. Deocamdată, trebuie sa ne 

reautorizam noi serviciul, nu vede ca Ecoserv sa funcționeze mai devreme de 20121-2022. 

 

4. Dl. Dan Coman întreabă daca  se permite utilizarea terenului de fotbal de la stadion pentru 

populația interesata. Dl.  primar : Să nu uităm că regimul de utilizare a stadionului a fost reglementat 

anterior de consiliul local. Mai spune ca se poate face un efort, pentru un meci pe luna, dar nu mai 

mult, pentru ca apar probleme cu întreținerea. Si se evită distrugerea gazonului. In plus, există 

alternative-terenul de la Școala 4 .  

 

5. Dl. N. Misu : dna Pîrlog a făcut o cerere pentru proteză. 

Dl.  primar: încă nu  s-a depus cerere . După ce se depune, se va analiza. 

 

Dl.  primar: modernizarea centrului impune costuri suplimentare. Arata condițiile impuse prin 

avize, condiții ce trebuie respectate, si standarde ce trebuie atinse prin reproiectare parțiala, pentru 

obținerea avizelor favorabile.(Apa-Canal, Mediu, APDRP, Pol. Rutieră). 

 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

Dl.  președinte de ședita declara ședința închisă. 

 

  

PRESEDINTE DE SEDINTA    SECRETAR,  

LUPOAIE NICOLAE CĂTĂLIN                                      AVADANEI VASILE 

 


