PROCES – VERBAL
Încheiat azi 14.08.2018, la ședința de îndată a C.L. Liești

Ședință de îndată
Prezenți: 10 consilieri, absentează: Bocăneală Vasile, Caraman Emil, Coman Dan, Damian
Adrian, Dibu Costică , Milașcu Daniel, Mișu Nicolae.
Președinte de ședință: d-l viceprimar Panaite Gheorghe informează consiliul că dl. Lupoaie
Cătălin l-a sunat și l-a întrebat dacă ședința se plătește. I-a răspuns că nu, întrucât e ședință de
îndată. Dl. N. Lupoaie a spus că nu vine al ședință. In aceste condiții, nu acceptă să fie președinte de
ședință, deși conforma R.O.F. al CL Liești, trebuie să preia conducerea ședinței în lipsa președintelui
desemnat. Aceasta nu e o situație obiectivă ci o sfidare a consiliului și nu poate fi acceptată. Este
propus ca președinte al ședinței C.L. de azi, dl. Costea Tudorel.
Se prezintă ordinea de zi, care are ca punct unic : aprobarea rectificării Bugetului Local pe
anul 2018
Dl. Primar: H.C.J. nr. 158/08.08.2018 privind alocarea sumei de 939,86 mii lei din fondul de
rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați, în vederea acordării unor ajutoare
unităților administrativ teritoriale din județul Galați pentru combaterea Pestei Porcine Africane, s-a
alocat comunei noastre suma de 36,00 mii lei. Alocarea sumelor de către Consiliul Județean s-a
făcut în funcție de numărul de gospodari care au declarat că se ocupă cu creșterea porcilor, număr
care nu este real, în evidențe figurăm cu un număr de 2000 de gospodării declarate , deși în realitate
numărul acestora este mai mare.
Solicită permisiunea de a intra și dl. Lupoaie Cătălin, care afirmă că din motive obiective a
fost împiedicat să ajungă la ședință la ora convocării.
Substanța recomandată pentru dezinfectare este ,, Vulcan" dar s-a constatat că aceasta
lipsește de pe piață.
Dl Ștefan: propune ca distribuirea substanței dezinfectante să se facă prin intermediul
personalului dispensarului veterinar.
Dl Primar: dispensarul veterinar deși este firmă privată se va implica în distribuirea
substanței.
Se supune la vot. Cu zece voturi ,,pentru" rectificarea bugetului a fost votată în unanimitate.
Ședința se declară închisă la ora 17:00.
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