
  

 

       Proces – Verbal 

                                       Încheiat azi 28.03.2019, la ședința ordinară  a Consiliului local Liești 

 

 

 Prezenți: 17 consilieri. 

Procesele verbale încheiate in ședințele anterioare se supun discuției și aprobării. Cu unanimitate de voturi, sunt 

aprobate.   

 Președinte de sedință este dl. Mișu Nicolae. 

            Ordinea de zi propusă: 

I. Proiecte de hotărâri 

I.PROIECTE DE HOTARARI  PRIVIND:    

1.-   acordul Consiliului Local Liești pentru utilizarea domeniului public al comunei Liești de către S.C.NET 

ACCESS S.RL prin SC PROTELCO SA- Satu Mare, în vederea implementării proiectului „ Construire rețea 

subterana si aeriana de fibra optica pentru comunicații electronice județul Galați” 

2.- aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2019-2020 

3.- propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru  secretarul comunei 

pentru anul 2018 

II.RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ALEȘILOR LOCALI: 

-primar 

-viceprimar 

-consilierii locali  (raport individual)  

  III.       Cereri, interpelări, răspunsuri 

Ordinea de zi se aprobă cu vot unanim. 

Se trece la ordine de zi. 

 

1.-   acordul Consiliului Local Liești pentru utilizarea domeniului public al comunei Liești de către 

S.C.NET ACCESS S.RL prin SC PROTELCO SA- Satu Mare, în vederea implementării proiectului „ 

Construire rețea subterana si aeriana de fibra optica pentru comunicatii electronice judetul Galați ” 

           Acordul a fost solicitat prin  cererea nr.2179/26.03.2019 a S.C NET ACCESS S.RL.. Prin  Certificatului de 

Urbanism nr.  186/7284/16.10.2018 emis de Consiliul Judeţului Galaţi în vederea obţinerii autorizaţiei de 

construire de către NET ACCESS S.RL prin SC PROTELCO SA- Satu Mare,  pentru Construire rețea subterana 

si aeriana de fibra optica pentru comunicații electronice județul Galați” se face dovada oportunității, necesității și 

utilității publice a investiției. Prin  art. 3 al. 4 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 

al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, se enumeră bunurile care fac parte din domeniul public al 

UAT .  

Se întreabă care este traseul rețelei . 

Dl. T. Costea: atenție la traseul rețelei, podețe, șanțuri. Dacă  trece prin intravilan, trebuie protejat asfaltul, să nu 

se accepte decât soluția de subtraversare. 

Dl. secretar:Traseul, conform documentelor anexate la cerere,   este exclusiv pe intravilanul comunei, pe 

drumurile de exploatare agricole ,intrând de pe terenul agricol  (balta) al com.  Ivești , mergând pe drumul de 

lângă primul canal de irigație dinspre dig și  traversând Siretul  in zona Viaduct. 

Dl.  primar. Din discuțiile purtate, a înțeles că o parte din rețea trece și pe intravilan. 

Dl.  secretar: conform planului anexat, traversare se face prin Bucești. 

 Cu vot unanim, proiectul de hotărâre este adoptat. 

 

2.- aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2019-2020 

          Prin  avizul conform  cu nr.  15952/21.01.2019, înregistrat la Primăria Liești  sub nr. 2394/G/06.03.2019,  

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi asigura elementul de legalitate imperativ  necesar adoptării proiectului de 

hotărâre, care se motivează în fapt pe propunerile înaintate de școlile din localitate.  Din motive care țin de 

procedura de comunicare, avizul a fost  primit in data de 06.03.2019,  fiind valorificat în prima ședință  a 

consiliului local. 

Se poartă discuții asupra numărului de copii de vârstă școlară, scăderea dramatică a acestui număr, calitatea 

învățământului din școlile noastre - motiv ca să avem înscriși  elevi și din localitățile limitrofe, numărul estimat al 

elevilor în  următorii ani, justificarea sau lipsa de justificare a unor noi investiții în infrastructura școlară. 

 Cu vot unanim, proiectul de hotărâre este adoptat. 

 

3.- propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru  secretarul 

comunei pentru anul 2018 



 Față de Raportul de activitate al secretarului comunei Liești și Referatul de aprobare al primarului 

comunei Liești, consiliul apreciază ca foarte bună activitatea desfășurată de secretarul comunei Liești. 

 Dl.  primar  afirmă că  avizează favorabil raportul de activitate al secretarului comunei, dar în Raportul 

de aprobare  nu a propus un calificativ, lăsând aceasta la aprecierea consiliului local. 

 Dl. D. Coman propune acordarea calificativului  de foarte bine. 

 Cu vot unanim, propunerea este aprobată și proiectul de hotărâre este adoptat. 

 

II.RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ALEȘILOR LOCALI: 

 Dl.  secretar :așteaptă ca  rapoartele de activitate să fie întocmite individual și depuse . Consilierii care au 

nevoie de date ( nr. ședințe, caracterul acestora, hotărâri, inițiative, finalitatea proiectelor de hotărâri, etc,) , vor fi 

sprijiniți de către  secretar și aparatul de specialitate .  

  III.       Cereri, interpelări, răspunsuri 

1.Dl.  primar informează cu privire la problemele de interpretare determinate de ultimele reglementări legale  

privind limitarea epizootiilor ( pesta porcina s.a.). Se dă citire adresei MDRAP care aduce clarificări in acest sens, 

arătând condițiile în care este obligatorie înregistrarea fiscală a activității, numărul de porci  pentru fiecare ipoteză 

a actului normativ. Deci nu se limitează numărul de porci / gospodărie la 5, așa cum s-a interpretat in mass-media. 

2.Negoiță Cătălin solicită concesionare teren la Bloc IAS (Șerbănești ) pentru construire garaj. 

Dl.  primar: s-a mai lotizat și scos la licitație terenuri, nu s-a prezentat nimeni deși au depus cereri. Acum 

lotizările vechi nu8 mai corespund , există și o problemă de suprapunere pe planul cadastral care trebuie 

soluționată la OCPI. Asta presupune costuri. Când vor fi mai multe cereri, care să acopere costurile, se va justifica 

o nouă inițiativă de concesionare. 

3.S.C. Cristi-Dan SRL solicită aprobarea creării unei căi de acces pentru terenul din spatele poștei, prin parcarea 

existentă. Intenționează să construiască un spațiu comercial și e necesară asigurarea unei căi de aprovizionare. 

Dl.  viceprimar: limita cu această proprietate a fost aliniată când s-a făcut parcarea, intrând peste proprietatea lui 

F. Pistol, care atunci a fost de acord, urmând să ne reglăm ulterior problema. Deci avem o datorie. 

Dl.  primar: se dorește înființarea unui supermarket. 

Dl. președinte de ședință: să prezinte o documentație, să putem vedea ce intenționează. Altfel, vorbim fără a fi în 

cunoștință de cauză. 

Dl.  viceprimar: au fost deja ceva probleme cu vecinii de la bloc, din cauza utilajelor grele care transporta pamant 

pe acest teren. 

Dl. T. Costea: când am făcut parcarea , optând pentru piață lângă ocolul Silvic, rațiunea a fost de a decongestiona 

centrul.   

Dl.  secretar: a avut o discuție preliminară cu solicitantul,, la depunerea cererii. I-a spus ca la cerere va trebui să 

anexeze un proiect , fie el si mai sumar, pentru a se putea aprecia impactul asupra zonei. Asta, pentru că nimeni 

nu se opune liberei inițiative și dezvoltării zonei, dar trebuie văzut dacă investiția propusă favorizează sau 

afectează zona. 

Dl. T. Costea: aprovizionarea cu o mașină de 22 tone va distruge parcarea și va afecta atât suprafața cât și 

accesibilitatea ei. 

Dl.  Secretar: a înțeles că magazinul va avea propria parcare, care va extinde practic parcarea existentă, deci nu se 

va reduce suprafața utilă pentru parcare. Desigur, alta e problema ridicată de gabaritul mașinilor de aprovizionare, 

care pot afecta infrastructura existentă a parcării. De asta trebuie un proiect. 

Dl.  C. Dibu: a rămas chioșcul  lui Zaharia Petrache care încurcă intrarea . Dl. viceprimar confirmă. 

Dl.  primar: înainte de a pleca de la bloc, Zaharia Petrache l-a rugat să-i lase chioșcul pentru ca acolo isi depozita 

lemnele. Nu e nici o problemă cu ridicarea, doar trebuie găsita o macara pentru asta. Va avea in vedere. Il întreabă 

pe dl. secretar care e situația cu contractele de închiriere de acolo. 

Dl.  secretar: sunt expirate de mult și crede că  nu s-au plătit sau  reînnoit , deci poate fi evacuat și chioșcul lui 

Zaharia , și cel de sifoane. E și troița ridicată fără autorizație  și gura de fântână care împiedica intrarea, inclusiv 

in situația unui incendiu la blocuri.  

Dl.  primar: se va verifica  și se vor dispune măsuri. 

 Consiliul solicită să se prezinte un proiect /studiu al investiției, pentru a se pronunța asupra cererii. 

 

Nu mai sunt subiecte pe ordinea de zi. 

 

 Dl.  președinte de ședință declară ședința închisă. 

 

Președinte de ședință ,                                                                    Secretar, 

      Nicolae MIȘU                                                                       Vasile AVADANEI  

  

  

  

  

 


