
 
Proces-Verbal 

încheiat azi 19.07.2018 

Şedinţă ordinară 

Prezenţi: 17 consilieri. 

Preşedinte: Lupoaie Nicolae Cătălin; 

Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot procesul - verbal din data de 26.06.2018. Sunt solicitări de 

modificare a procesului verbal de şedinţă anterior după cum urmează: 

Dl. Ştefan: - Solicită să se verifice numărul de consilieri locali care au fost prezenţi la şedinţă din 

26.06.2018; 

- Menţionează de asemeni că lipseşte numele preşedintelui de la şedinţa anterioară; 

- A fost propus preşedinte de şedinţă dl. Damian Adrian. Consilierul care refuză să fie 

preşedinte de şedinţă încalcă legea 215/2001 şi Regulamentul Interior de Funcţionare. 

Dl. Primar: Menţionează că dl. Damian nu a refuzat, a cerut o amânare. 

Dl Coman: Nu dl. Grosu Gheorghiţă a prezentat situaţia islazului, dl. secretar a făcut prezentarea; 

Dl Mişu: Dl. Secretar a cerut să fie prezent dl. Grosu Gheorghiţă pentru că acesta desfăşoară 

păşunatul pe islaz şi acesta nu este tocmai corect realizat; 

Dl. Costea: - Dl. Grosu dacă vrea să ne aducă la cunoştinţă o situaţie poate să o facă în scris. 

- Pune în discuţie obligativitatea Amenajamentului Pastoral; 

Dl. Primar: Amenajamentul se face gratuit prin primărie atât pentru particulari cât şi pentru domeniul 

public. 

Dl. Costea: Consiliul Local nu trebuie să intervină în derularea contractului. Consiliul şi-a făcut datoria 

faţă de toţi cetăţenii, s-a stabilit preţul cel mai scăzut, caietul de sarcini a fost întocmit cu respectarea 

legislaţiei şi astfel încât să fie cât mai accesibil cetăţenilor. 

Se propune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare cu modificările ce s-au cerut. Se 

votează în unanimitate. 

Se prezintă ordinea de zi: 

1. Rectificarea bugetului local; 

2. Aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a 

concesionării prin licitaţie publică a terenului intravilan proprietate privată a comunei Lieşti, 

în suprafaţă totală de 36.938 mp, identificat conform C.F. nr. 102433; 

3. Calcularea chiriilor locuinţelor destinate închirierii, aflate în proprietatea privată a comunei 

Lieşti; 

4. Alocarea sumei de 3.000 lei din bugetul local al comunei Lieşti, pentru publicarea volumului 

„STAREA ŢĂRANULUI ILUSTRATĂ ÎN CĂRŢILE POŞTALE, ROMÂNIA 1897-1943", autor Nicolae 

Stan, în cadrul activităţilor de promovare şi susţinere a culturii în comuna Lieşti; 

5. Aprobarea indicatorilor finali şi a valorii finale cofinanţate de către bugetul de stat pentru 

investiţia „ Modernizare străzi în comuna Lieşti", (PNDL 1); 

6. Reorganizarea Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Lieşti, judeţul 

Galaţi.



 

Dl. Primar propune să se retragă de pe ordinea de zi punctul nr. 1 şi nr. 6. 

Se supune la vot ordinea de zi fără punctele 1 şi 6. Se votează în unanimitate. 
Se pune în discuţie punctul 2 de pe ordinea de zi: 

Dl. Primar: Este vorba despre terenul din linie. Au fost depuse trei cereri. La întocmirea caietului de sarcini s-a 

ţinut cont de raportul unui evaluator specializat. Dacă consideraţi că preţul este prea mic putem discuta, dacă 

este prea mare, abia după două licitaţii se poate micşora. 

Dl. Costea: 80 de milioane vechi pe Ha/an este prea mult. Trebuia pusă condiţia ca jumătate din suprafaţă să fie 

construită ca să câştigăm la impozit. 
Dl. Cristea: Dl. Tecuţă plăteşte aceiaşi sumă pentru un teren de 1,3 Ha la Ministerul Apelor şi Pădurilor; 

Dl Mişu. Dl. Secretar nu a prezentat Raportul de Evaluare. Evaluatorul trebuia să facă astfel încât să dea 

posibilitatea de a aduce venituri la primărie. 
Se supune la vot în forma prezentată. 
Se votează în unanimitate. 

Se pune în discuţie punctul 3 de pe ordinea de zi: 

Dl. Primar. Până nu am avut un Raport de Evaluare nu s-a putut stabili cuantumul chiriilor. La stabilirea chiriilor s-a 

avut în vedere atât Raportul cât şi legislaţia. 

Se supune la vot punctul 3. 
Se votează în unanimitate. 

Se pune în discuţie punctul 4 de pe ordinea de zi: 

Dl Primar: Dl. Stan Nicolae a cerut 50 milioane lei vechi. Am zis să fim puţin precauţi şi să alocăm doar 30 de 

milioane lei vechi. Firma care tipăreşte volumul emite factură iar banii se duc direct in contul tipograficei prin 

virament. 
Dl. Săndică. Atâta timp cât nu se spune nimic de Lieşti, eu aş da banii copiilor care merg la 
concursuri în ţară şi ne reprezintă, obţin diplome şi premii. 

Dl. Ştefan: Cel mai corect era să fie prezent şi dl. Nicolae Stan. Vroiam să îl întreb câte ilustrate din cele prezentate 

în volum sunt din Lieşti şi judeţul Galaţi. 
Dl. Primar: în volum sunt prezentate ilustrate cu ţăranii din diferite zone ale ţării. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru punctul 4 de pe ordinea de zi. 

Proiectul de hotărâre este votat. S-au numărat două abţineri şi doua voturi împotrivă din partea domnilor 

consilieri Ştefan Gheorghe şi Bocăneală Vasile. 

Se pune în discuţie punctul 5 de pe ordinea de zi: 
Se supune la vot. Se votează în unanimitate. 

Dl. Primar: D-na Pârlog Elena cu domiciliu în comuna Lieşti a solicitat un ajutor financiar în sumă de 18 milioane lei 

vechi pentru achiziţionarea unei proteze pentru picior. S-a făcut anchetă socială. In HCL din data de 29.03.2018 nu 

sunt prevăzute sume pentru asistenţă socială. 

D-na Gheonea Pavelina întreabă dacă doamna Pârlog are copii. Dacă are copii şi aceştia sunt plecaţi în străinătate 

cred că ar avea de la cine să primească ajutor financiar. 

Dl Mişu: Pentru problema aceasta există posibilitatea să fie ajutată. E o situaţie delicată,  

soţul doamnei e bolnav de cancer şi munceşte cu ziua, la negru, copii plecaţi în străinătate nu au o situaţie bună. 

Sunt de acord cu propunerea domnului Primar ca fiecare consilier să contribuie personal cu una sută lei pentru 

ajutorarea doamnei. 

Dl. Viceprimar: Am discutat personal cu femeia şi mi-a spus că proteza trebuie schimbată la 4 ani. Statul suportă 

75% din costul protezei iar restul de 25% se suportă de pacient. 

Dl. Primar: 1800 LEI putem să îi adunăm din contribuţii proprii. 

Dl. Cristea: întreabă când este gata sala de şedinţă. 



 

Dl. Primar: E gata dar nu avem scaune. Comanda a fost dată şi va veni într-un interval de 1 până la 3 luni. în sala 

de şedinţă, pe pereţi vrem să punem tablouri cu Consiliile Locale care au existat dea lungul timpului. 

Dl. Bocăneală: Când începe marea asfaltare? De întreţinere se ocupă cineva, la ce s-a făcut până acum? 

Dl. Primar: Lucrările sunt în garanţie. 

Dl. Viceprimar: A fost o cerere la şedinţa anterioară în legătură cu parcul. 

Dl. Dibu: Reţeaua de canalizare de la cimitir se înfundă şi iese mizerie în casele oamenilor ori de câte ori plouă. 

Dl. Lupoaie: Apele pluviale ajung în reţeaua de la apă - canal pentru că nu sunt şanţuri. Reţeaua de canalizare este 

subdimensionată şi din această cauză dejecţiile ies in casele localnicilor. 

Dl. Primar: Canalizarea este înfundată datorită cetăţenilor. 

Dl. Lupoaie: Proiectul privind modernizarea în zona centrală în ce stadiu este? 

Dl. Primar: în urma proiectării au fost depăşite estimările cu 6 miliarde. Un contract nu se poate mări cu mai mult 

de 15%. Suntem în situaţia de a ne opri cu lucrările în zona Agroland.  Mediul ne-a impus să facem bazin de 

colectare a hidrocarburilor. Când vom avea avizul de la Mediu vom da o hotărâre de consiliu local. 
Dl. Lupoaie: situaţia domeniului public şi privat? S-a făcut raportul de evaluare? 

Şedinţa se declară închisă la ora 19:05. 
 
 
 Președinte de ședință     Secretar, 
 
 
 

PROCES VERBAL 
Încheiat astăzi 30.07.2018, la şedinţa extraordinară  a  C.L. Lieşti 

 
Prezenți: 11 consilieri. Absenți : 6 consilieri : Bujor Cornel, Coman Dan,Constantin Valentin, Costea 

Tudorel , Lupoaie Cătălin, Tecuță Costel. 
Procesul verbal ale ședinței anterioare se supune discuției și aprobării în ședința ordinară.  
 Președinte de ședință,  dl. Panaite Gheorghe,   dă citire la  ordinea de zi propusă, care are ca punct unic, 
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 
Ordinea de zi se aprobă cu vot unanim. 
Aprobarea rectificării bugetului local 

 Dl.  primar: 

 Ținând seama de cele prezentate mai sus, de solicitările primite de la compartimentele de specialitate 

din cadrul instituției și de prioritățile stabilite în vederea funcționării în interesul colectivității locale,   rezultă 

necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli corespunzător pe cele doua secțiuni, astfel: 

Veniturile comunei Liești aprobate în suma de 16573,63 mii lei se majorează cu suma de 152 mii lei în 

conformitate cu contul de execuție la data de 30.06.2018, acestea devenind 16725,63 mii lei. 

Cheltuielile comunei Liești aprobate în suma 20671,23 de mii lei se majorează cu suma de 152 mii lei 

acestea devenind 20823,23mii lei. 

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE  

VENITURI 

Se suplimentează cod indicator 07.02.01.01 ,, Impozit pe cladiri de la persoane fizice ,, cu suma de 10 mii lei; 

Se suplimentează cod indicator 07.02.01.02 ,, Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice,, cu suma de 55 mii 

lei; 

Se suplimentează cod indicator 16.02.02.01 ,, Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice,, cu 

suma de 47 mii lei; 

Se suplimentează cod indicator 16.02.02.02 ,, Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice,, 

cu suma de 18 mii lei; 

Se suplimentează cod indicator 35.02.01.02 ,, Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii 

de specialitate,, cu suma de 22 mii lei; 



 

Se diminuează cod indicator 37.02.03 ,,Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanțarea secțiunii de 

dezvoltare’’ cu suma de 368  mii lei. 

CHELTUIELI  

La cap. 51.02 – Autorități executive:  

Se suplimentează titlul 20 ,,Cheltuieli cu bunuri și servicii,, cu suma de 10 mii lei pentru servicii ignifugare acoperiș 

primarie; 

La cap. 54.02 - Alte servicii publice: 

Se diminuează subcap. 54.02.05 ,,Fond de rezervă bugetară la dispoziția autoritaților locale titlul 50 ,, Fonduri de 

rezervă,, cu suma de 50,73 mii lei, care va fi utilizata la sectiunea de dezvoltare pentru cap. cap. 65.02 

Învățământ; 

La cap. 65.02 – Învățământ: 

Se suplimentează titlul 20 ,,Cheltuieli cu bunuri și servicii,, cu suma de 42,80 mii lei pentru servicii ignifugare 

acoperiș școli și grădinițe și obiecte de inventar, astfel: 

- Școala Gimnazială nr. 1- 12,4 mii lei; 

- Școala Gimnazială nr. 2 – 8,2 mii lei; 

- Școala Sf. Nicolae - 22,20 mii lei; 

La cap. 67.02 – Cultura, recreere și religie: 

La subcap. 67.02.05.01 – ,,Sport,, se suplimentează titlul 20 ,,Cheltuieli cu bunuri și servicii,, cu suma de 

30 mii lei; 

La subcap. 67.02.05.03 – ,,Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement,, se 

diminueaza titlul 20 ,,Cheltuieli cu bunuri și servicii,, cu suma de 30 mii lei; 

La cap. 68.02 – Asigurări și asistență socială: 

Se diminuează titlul 10 ,,Cheltuieli de personal,, cu suma de 125 mii lei; 

Se suplimentează titlul 57 - ,,Asistență socială,, cu suma de 125 mii lei; 

La cap. 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică: 

La subcap. 70.02.06 - ,,Iluminat public și electrificări rurale,, se suplimentează titlul 20 ,,Cheltuieli cu 

bunuri și servicii,, cu suma de 121,93 mii lei (95 mii lei în vederea achiziționării unor lămpi stradale și 26,93 mii lei 

pentru asigurarea cheltuielilor cu iluminatul public); 

La subcap. 70.02.50 - ,,Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale,, se 

diminuează titlul 20 ,,Cheltuieli cu bunuri și servicii,, cu suma de 70 mii lei; 

La cap. 84.02 – Transporturi: 

 Se diminuează titlul 20 ,,Cheltuieli cu bunuri și servicii,, 

cu suma de 270 mii lei; 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE  

VENITURI: 

Pentru echilibrarea secțiunii de dezvoltare se suplimentează  37.02.04 ,,Vărsăminte din secţiunea de funcţionare’’ 

cu suma de 368 mii lei. 

CHELTUIELI: 

La cap. 51.02 – Autorități executive:  

- Se introduce în lista de investițtii la pozitia C. ,,Alte 

cheltuieli de investitii”, categoria de investiții - b. Dotari independente, obiectiv de investiții 

Reconfigurare și extindere rețea informatică și de supraveghere pentru localul primariei,  cu suma de 34 

mii lei. 

La cap. 65.02 – Învățământ: 

- Se suplimentează obiectivul de investiții de la pozitia B. 

,,Obiective de investiții noi – Reabilitare acoperiș Grădinița nr. 3,, cu suma de 25 mii lei; 

- Se modifică denumirea obiectivului de investiții de la  

B. ,,Obiective de investiții noi – Construire gard Școala Nr. 2 (zona strada Garii) aprobat prin HCL nr. 



 

5/14.02.2018 în Reparații capitale gard Școala Nr. 2 (zona strada Garii) pozitia C. ,,Alte cheltuieli de 

investitii”, categoria de investiții – e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor; 

- Se introduce în lista de investiții la pozitia C. ,,Alte 

cheltuieli de investitii”, categoria de investiții - b. Dotari independente, obiectiv de investiții Sistem 

detecție și alarmare incendiu, cu suma de 112 mii lei, astfel:  

- Școala Gimnazială nr. 1- 26 mii lei; 

- Școala Gimnazială nr. 2 – 26 mii lei; 

- Școala Sf. Nicolae - 60 mii lei; 

La cap. 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică: 

- Se suplimentează obiectivul de investiții de la poziția C. 

,,Alte cheltuieli de investitii”, categoria de investiții - b. Dotari independente, obiectiv de investiții Rețea 

wireless locuri publice și extindere rețea monitorizare video în comuna Liești, cu suma de 67 mii lei. 

La cap. 84.02 – Transporturi: 

- Se suplimentează poziția -  C. ,,Alte cheltuieli de 

investiții”, categoria de investiții c. Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii, cu suma de 

130 mii lei. 

Dl. N. Mișu: problema protezei pentru care a fost sesizat consiliul nu s-a rezolvat. Să se 

completeze HCL cu suma necesară. Dacă HCL existent nu permite acordarea de ajutor sub această formă, 

să se modifice acel HCL. 

Dl.  primar: S-a discutat despre asta în ședința anterioară. Desigur, se poate modifica hotărârea 

care reglementează cum și cui se dau ajutoarele,dar  va ridica alte probleme, vor trebui alocate și sume 

suplimentare. Crede că va trebui  făcută analiza destinațiilor și criteriilor pentru anul următor. 

Dl.  Ghe.  Ștefan cere ca procesele verbale de ședință  aprobate cu modificări , să se publice pe 

situl primăriei. 

Se supune la vot și se aproba unanim rectificarea bugetului pe anul 2018. 

       Se declară şedinţa închisă. 
 
 Președinte de ședință     Secretar, 
 


