PROCES

VERBAL

încheiat astăzi 10.09.2018,
in ședința extraordinară a Consiliului Local Liești
Prezenta consilierilor: 15 consilieri prezenți. Absenți: Coman Dan, Lupoaie Cătălin
Dl. Lupoaie Nicolae, președinte de ședință , lipsește. Conform ROF, dl. viceprimar Ghe.
Panaite preia conducerea ședinței
Se supun la vot procesele verbale ale ședințelor anterioare. Se aprobă in unanimitate.
Este prezentata ordinea de zi a ședinței de către d-l președinte:
1.- desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din consiliile
de administrație şi C.E.A.C. ale școlilor cu personalitate juridică din comuna Liești
2.- aprobarea valorii finale a
fondurilor necesare realizării investiției
“
REABILITARE CENTRU COMUNA LIEȘTI – ETAPA 2”
Se supune la vot ordinea de zi a ședinței.
Ordinea de zi s-a aprobat in unanimitate.
Punctul 1.
Desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face
parte din consiliile de administrație şi C.E.A.C. ale școlilor cu personalitate juridică din
comuna Liești
Dl. Primar. Școlile cu personalitate juridică din comuna Liești ne solicită la începutul
fiecărui an școlar,desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din consiliile
de administrație si CEAC.
Consiliul local urmează a face propuneri in plen. In anii anteriori au fost
desemnați reprezentanți din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Dl. Ghe. Ștefan: dacă legea spune că cel care face propunerile să-l reprezinte este
consiliul local, să fie desemnați consilieri locali.
Dl. Primar cere dlui secretar să arate prevederile legale.
Dl. Secretar: în forma actuală art. 88 al legii nr. 161/2003 permite consilierilor locali să
fie reprezentanți în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat, fără a
fi incompatibili. Trebuie menționat că nu este remunerată calitatea de membru in C.A ale școlilor.
Există suficiente situații în care prezenta consilierilor in consiliul de administrație al scolii
să genereze potențiale conflicte de interese. Să nu se uite că am avut o situație în care o
sponsorizare parțială a unui eveniment, la care s-a achitat și o parte din costuri de către noi, a fost
temeiul în care ANI a stabilit existent unui conflict de interese și un consilier și-a pierdut mandatul.
Din acest motiv , apreciază că e mai sigur să se evite orice riscuri. Evident, e doar o opinie
personală, d-nii consilieri fiind singurii în măsură să decidă.
Se propune menținerea persoanelor desemnate in anul 2017. Se aprobă în unanimitate.
Punctul 2.

Aprobarea valorii totale a fondurilor necesare
“REABILITARECENTRU COMUNA LIEȘTI – ETAPA 2”

realizării

investiției

Se votează in unanimitate.
Dl. Primar:față de titulatura proiectului de hotărâre publicat, este mai corect să se
aprobe valoarea totală a investiției, și nu suplimentarea. Se suplimentează ceva ce a fost
stabilit definitiv, ori aici a fost vorba de o estimare inițială, valoarea finală fiind stabilită acum,
după proiectare.
Se prezintă conținutul avizelor și consecințele respectării lor.
Astfel, cu adresa nr. 13/828 din 14.02.2018, CNAIR, DRDP Iaşi se solicită respectarea
structurii rutiere a DN 25, care are : BA -4 cm, BADCP -6 cm, piatră spartă-20 cm după
compactare şi balast -15 cm după compactare .
Pentru că prin proiect se prevedea ca apa pluvială din centru să fie deversată în
canalizare, cu adresa nr. 16816/23.06.2018 ,SC APA CANAL SA Galaţi învederează că

reţeaua de canalizare şi Staţia de Epurare Lieşti nu au fost dimensionate pentru a prelua
apele pluviale, astfel că proiectul trebuie modificat.
Cu adresa nr. 768800/21.05.2018, IPJ Galaţi, Serviciul rutier solicită semnalizare
rutieră suplimentară şi borduri/parapete de siguranţă.
Proiectantul s-a conformat cerinţelor, astfel că a crescut şi costul investiţiei. Nu se
pune problema să se renunțe la mobilierul stradal , pentru că se strică unitatea proiectului .
Vom eșalona lucrările funcție de disponibilitățile financiare. Pentru anul 2018, se alocă suma
de 1329860 lei, fără TVA , prin suplimentarea cu 15% a sumei de 1156400 lei ,fără TVA ,
ofertată pentru proiectare şi execuţie. Pentru finalizarea investiţiei, in bugetul anului 2019 se
va aloca suma de 175098 lei fără TVA.
Dl. G. Scarlat: zona de centru deja modernizată nu are infrastructură
corespunzătoare?
Dl. Primar: după cum se vede din avize, nu are. Reglementările și exigențele au
crescut in timp, suntem obligați să ne conformăm.
Dl. N. Mișu: s-au făcut lucrările dinainte în centru, să le folosim.
Dl. Primar: normal, ce corespunde se păstrează.
Se supune la vot și se aprobă in unanimitate proiectul de hotărâre.

Dl. Viceprimar prezintă cererea dnei Scarlat Valerica, care solicit scutirea de
redevență pentru pășunea închiriată, motivat de faptul că pășunea a fost inundată și nu mai
poate fi folosită potrivit destinației sale. Cererea s-a depus mai demult, azi s-a revenit.
Dl. C. Cristea : in contract nu e stipulate forța majoră? Să se aplice prevederile
contractuale, nu e necesar HCL in opinia sa.
Dl. Primar. Cererea este de scutire, ori scutirea acorda consiliul local.
Se întreabă dacă scutirea nu afectează asupra subvenției primite de la APIA.
Dl. G. Scarlat: in opinia sa, consiliul e competent. Nu are nici o legătura
subvenția APIA cu redevența pentru pășune. Detaliază și exemplifică.
Dl. N. Mișu: pentru a se da curs cererii, trebuie atașată și dovada imposibilității
de a folosi pășunea. Trebuie să existe ceva, un proces verbal de constatare, acte. Dacă APIA
sau DAJ Galați a constatat 50 %, trebuie văzut. Mai trebuie analizat și clauza de forță majoră
din contract.
Dl. Secretar: trebuie verificată perioada în care pășunea nu poate fi utilizată
conform destinației și scutirea să se aplice proporțional cu perioada neutilizată, raportată la
durata legală de pășunat.
Concluzia discuțiilor: Până la următoarea ședință, dl. Viceprimar să facă constatarea
situației și executivul să se vină cu o propunere de soluționare.

Ordinea de zi a fost dezbătută, drept pentru care ședința se declara închisa .

Președinta de ședința,
Panaite Gheorghe

Secretar,
Avădanei Vasile

