
 
 

P R O C E S    V E R B A L 
încheiat  astăzi 19.09.2018, 

in ședința de îndată a  Consiliului Local Liești 
 

 
                         Prezenta consilierilor: 12 consilieri prezenți. Absenți: Coman Dan, Damian 
Adrian,Milașcu Daniel,Ștefan Gheorghe, Tecuță Costel. 

       Dl. Lupoaie Nicolae, președinte de ședință declară ședința deschisă. 
     

Este prezentata ordinea de zi a ședinței  : 
1.- aprobarea utilizării excedentului bugetului local  al comunei Liești înregistrat la 

sfârșitul anului 2017 
2.- aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Documentația de Avizare a Lucrărilor 

pentru obiectivul de investiţie„ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA 
LIESTI, JUDETUL GALATI” 

3. aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie „ MODERNIZARE 
DRUMURI DE  INTERES  LOCAL      LIESTI, JUDETUL GALATI” 
                      Se  supune  la vot ordinea de zi a ședinței. 
 
                      Ordinea de zi s-a aprobat in unanimitate.  
                           

          
Punctul 1.    aprobarea utilizării excedentului bugetului local  al comunei Liești 

înregistrat la sfârșitul anului 2017 
Dl.  primar: Având în vedere  prevederile art.58 (1) din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale  cu modificările şi completările ulterioare,, excedentul anual al bugetului local 
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în 
limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor 
exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după 
achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza 
hotărârii Consiliului Local, astfel: 

a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi 
cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului 

rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. 
La încheierea exerciţiului financiar al anului 2017, excedentul final al contului de 

execuţie al bugetului local al comunie Liești este de 4.097.632 lei și este alcătuit din: 
- excedent secțiunea de funcționare 2017   +1.135.880 lei; 
- excedent secțiunea de dezvoltare 2017    +436.544 lei; 
- excedent din anii anteriori   +2.525.208 lei . 
Luând în considerare cele prezentate, se supune  spre analiză și aprobare utilizarea 

excedentului bugetului local  al comunei Liești înregistrat la sfârșitul anului 2017 pentru cheltuielile 
secţiunii de dezvoltare în anul curent.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt.    
  Se supune la vot și se aprobă în unanimitate.  
 

Punctul 2.  

aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Documentația de Avizare a 

Lucrărilor pentru obiectivul de investiţie„ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES 

LOCAL IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI” 



Dl. Primar: pentru că cele două proiecte au același obiect, asfaltarea a în jur de  9 km 
de drumuri, vor fi prezentate și discutate împreună. La data promovării prezentelor proiecte de 
hotărâri,  sunt in derulare un număr de două proiect de investiții: cel pentru 10 km și cel pt. 5 km. 

Necesitatea continuării investițiilor în infrastructura rutieră  este dată de starea 
accentuată de degradare a drumurilor comunale  şi de lipsa condiţiilor minime de siguranţă a traficului 
atât rutier cât şi pietonal. 

Oportunitatea investiţiei este permanentă, dată fiind importanţa dezvoltării localității și 
prin  desfăşurării traficului local în condiţii optime de siguranţa şi confort şi de aducerea drumurilor la 
o stare tehnică impusă de reglementările în vigoare. 

Tronsoanele propuse prin proiect  sunt drumuri de interes local, ce traversează 
intravilanul comunei Liești, judeţul Galați, drumuri care au deja infrastructura de canalizare . Drumurile 
care urmează a face obiectul extinderii proiectului de canalizare vor fi asfaltate ulterior, printr-un alt 
proiect. 

Lungimea totală a drumurilor propuse spre  modernizare prin actualul proiect  este în 
jur de 9,00 km. 

Finanțarea se are în vedere a se face prin accesarea de fonduri prin Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală. 

La o valoare totală a proiectului calculată la 12.323.690 lei, ne revine o participare 
(cofinanțare) în suma de 407.851,83 LEI cu TVA ( cca 3,31%), pentru plata unor cheltuieli care nu se 
finanţează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile 
de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de 
specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţă, taxe pentru 
obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, 
cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe 
tehnologice, teste şi predare la beneficiar. Achitarea totală a  studiilor și proiectului se va face numai 
după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă prin PNDL. 

Se adresează întrebări privind străzile avute în vedere  de proiect. 
Dl.  primar : tot ce are infrastructura de canalizare implementată. Aduce unele 

exemplificări privind străzile din proiect, exemplificări. 
Se supune la vot și se aprobă  in unanimitate proiectul de hotărâre. 
 
Punctul 3. 
aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie „ MODERNIZARE 

DRUMURI DE  INTERES  LOCAL      LIESTI, JUDETUL GALATI” 
   Raportat la discuțiile purtate la pct. 2, nu mai sunt înscrieri la cuvânt. Se supune  la 

vot se aprobă  in unanimitate proiectul de hotărâre. 
 

Se anunță ședința ordinară pentru miercuri, 26 septembrie, ora 16,00. 
 
 
 Ordinea de zi a fost dezbătută, drept pentru care ședința se declara închisa .  
 
 
 
  Președinta de ședința,    Secretar, 
                
             Lupoaie Cătălin                                        Avădanei Vasile                                   
                                                                                           
 
             


