
  

 

       Proces – Verbal 

                                       Încheiat azi 15.04.2019, 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 ședință este dl. Mișu Nicolae. 

 

            Ordinea de zi propusă: 

I. Proiecte de hotărâri 

I.PROIECTE DE HOTARARI  PRIVIND:    

1.-   aprobarea Regulament privind acordarea burselor școlare pentru elevii din cadrul Școlilor  Gimnaziale din 

comuna Liești  

 

2.-  aprobarea prelungirii până la data de 01.12.2019 și actualizarea prețului ,prin Act adiţional , a Contractului nr. 

4306/09.05.2014,  de închiriere a suprafeței de 199,56 ha  pajiști aflate în proprietatea comunei Liești 

 

  3.- aprobarea Bugetului General Centralizat al Comunei Liești pe anul 2019 

 

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. aprobarea Regulament privind acordarea burselor școlare pentru elevii din cadrul Școlilor  

Gimnaziale din comuna Liești 

Dl. primar:  legislația invocată în proiectul de hotărâre impune ca in cadrul consiliului să se stabilească 

numărul de burse  și cuantumul acestora.  Regulamentul de acordare se aprobă de asemenea de consiliul local, 

criteriile detaliate putând fi aprobate in cadrul consiliului de administrație al fiecărei unități de învățământ  ( art. 8 

din Regulament). 

Dl.  secretar: numărul de burse pe scoală este proporțional cu numărul de clase, cu rezultă din Anexa 

Dl. T. Costea: presupune ca aceste lucruri au fost clarificate dinainte de a întocmi hotărârea. 

Dl.  primar:până acum școlile acordau bursele in limita sumelor alocate, dar în cuantumuri diferite pentru 

aceeași categorie de bursă, aspect care nu era in concordanta cu reglementările legale. 

 

 Cu vot unanim,  proiectul de hotărâre este adoptat. 

 

      2.-  aprobarea prelungirii până la data de 01.12.2019 și actualizarea prețului ,prin Act adiţional , a 

Contractului nr. 4306/09.05.2014,  de închiriere a suprafeței de 199,56 ha  pajiști aflate în proprietatea 

comunei Liești 

 Dl.  primar: pentru suprafața de 199,56 ha  pajiști ,au trecut cei 5 ani de contract, ar trebui făcute alte 

contracte. Nu s-a finalizat Amenajamentul pastoral și din această cauză nu sunt datele necesare pentru întocmirea 

de noi contracte, pe o perioada mai lunga. Mai sunt necesare avize. Până la sfârșitul anului ar trebui să fie gata 

amenajamentul și atunci se va face totul ca la carte. Acum nu exista o altă soluție decât prelungirea prin act 

adițional  până in toamnă a contractului existent pentru asociația  “Fermierul lieștean”. Doar așa nu va fi afectată 

această activitate și se va putea lua subvenția. 

 Dl. T. Costea: prețul aprobat de consiliu in contractul care expiră a avut intenția de a stimula crescătorii 

și de a ajuta dezvoltarea zootehniei , dar și refacerea pășunii.   S-au încasat din subvenții peste 2 miliarde de lei 

vechi, dar nu se vede nimic pe pășune, care arată mai rău ca înainte. Nu s-a făcu nici măcar un puț pentru adăpat 

animalele. Nu este de acord cu soluția actului adițional. 

 Dl.  primar: unele suprafețe au fost  curățate și fertilizate. La ciobani e problema, ei nu au făcut dovada 

unor lucrări de întreținere. In contractele viitoare,toate activitățile de întreținere se fac funcție de  cele prevăzute 

în Amenajament. 

 Dl.  N. Mișu: trebuie aprobat actul adițional, altfel se pierd subvențiile. 



 Dl. T. Costea: ce s-a făcut cu subvenția, până acum ?! 

 Dl. N. Mișu: legea obligă consiliul să administreze pășunea, să obțină venituri de pe ea. 

 Dl. T. Costea: amenajamentul trebuia finalizat înainte de expirarea contractului, bani s-au prevăzut în 

fiecare an. 

 Dl.  primar:acum 5 ani nu era obligatoriu amenajamentul. In 2017 s-au schimbat regulile. 

 Dl. Ghe. Ștefan: unde sunt banii primiți de la API pentru pășune ? 

 Dl.  primar: noi urmărim respectarea condițiilor din contract, ce fac cu banii e treaba fermierilor. 

 Dl.  președinte de ședință supune la vot. Cu 8 voturi pentru și 9 abțineri, proiectul de hotărâre 

este respins. 

 Dl. D. Coman: trebuia reziliat contractul dacă nu și-au respectat obligațiile. 

 Dl. viceprimar: s-a făcut control pe imaș. S-a dat cu îngrășământ. S-au curățat  unele suprafețe. Dar nu 

s-au folosit banii pentru investiții. 

 Dl. N. Mișu: fără contract nu se poate pășuna, legea interzice. 

 Dl.  C. Dibu: în ce hal va ajunge imașul dacă nu mai este concesionat ?! 

 Dl. N. Mișu : până la sfârșitul anului se vor depune cereri de concesionare. 

 Dl. C. Lupoaie. Din comisia de concesionare să facă parte  dl. T. Costea și dl. viceprimar. 

 

               3.- aprobarea Bugetului General Centralizat al Comunei Liești pe anul 2019 

 Dl.  primar: această hotărâre este de importanță capitală, ne va influența activitatea din întregul an. 

Puținii bani pe care îi avem trebuie să-i direcționăm  spre prioritățile deja cunoscute: infrastructură, dezvoltare, 

funcționare, asistență socială. Prezintă structura detaliată a bugetului, cu sumele propuse pe capitole , astfel cu se 

regăsesc în Raportul de specialitate și Anexe. Banii pentru asistenții personali au trecut în sarcina noastră. Astfel 

nu a mai fost posibilă o mărire /indexare a salariilor pentru personal  și rămânem  la nivelul din 31.12.2018. 

 Dl. N. Mișu invită să se pună întrebări referitor la cele prezentate. 

 Dl. Ghe.  Ștefan: in investiții, ce sume intră din bugetul local? 

 Dl.  primar: 40  mld. (vechi) 

 Dl. C. Lupoaie: propune asfaltarea zonei dintre blocuri. 

 Dl.  primar: acolo e indicat a se pava. Intervențiile la rețelele de utilități subterane nu permit altă soluție 

tehnică.  

 Dl. C. Lupoaie: trebuie investiții a subsolul blocurilor, să le fac primăria, cu acordul consiliului. 

 Dl.  primar: investiții publice pe proprietate privată ? Cum le justificăm? 

 Dl. N. Mișu: bugetul s-a făcut astfel că orice modificare ar da peste cap oricare din capitolele prezentate, 

unde nu s-au ridicat obiecții. Propunerile făcute vor trebui aplicate la rectificarea din iulie, când se poate modifica 

lista de investiții. 

 Cu vot unanim,  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 . Până acum doar 

doi consilieri au depus raportul. 

 

  III.       Cereri, interpelări, răspunsuri 

 

               Școala Sf. Nicolae solicită acord pentru utilizarea bazei sportive tip II în cadrul orelor de sport. Este o 

condiție impusă pentru avizarea activității sale. 

             Consiliul își dă avizul favorabil, dl.  primar urmând a stabili împreună cu școala toate condițiile de 

utilizare. 

Nu mai sunt subiecte pe ordinea de zi. 

 

 Dl.  președinte de ședință declară ședința închisă. 

 

 

Președinte de ședință ,                                                                    Secretar, 

      Nicolae MIȘU                                                                       Vasile AVADANEI  

  

  

  

  

 



  

 

       Proces – Verbal 

                                       Încheiat azi 22.04.2019, la ședința de îndată  a Consiliului local Liești 

 

 

 Prezenți: 16 consilieri. Absent motivat : Bocăneală Vasile 

Procesul verbale din ședința anterioară  se supune discuției și aprobării în următoarea ședință ordinară.  

 Președinte de ședință este dl. Mișu Nicolae. 

 

            Ordinea de zi propusă: 

PROIECTE DE HOTARARI  PRIVIND:    

1.- aprobarea listei și a sumelor alocate pentru  principale activități  cultural-artistice, sportive, sociale 

şi educative care se desfăşoară în comuna Liești în anul 2019 

2.- stabilirea datei pentru organizarea zilei Comunei Liesti, Judetul Galati, in anul 2019 și a 

programului de desfășurare a evenimentului                                        . 

 

 3.- stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2020, prin 

indexare 

4.- aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apa si canalizare ajustat pentru implementarea 

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in județul Galați, in perioada 2014 – 2020 

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu vot unanim. 

Se trece la ordine de zi. 

 

1.- aprobarea listei și a sumelor alocate pentru  principale activități  cultural-artistice, sportive, 

sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Liești în anul 2019 

Dl.  primar: prin HCL nr.  10/15.04.2019  s-a aprobat  bugetul local  general centralizat al 

comunei Liești pentru anul 2019. 

Întrucât Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare impune aprobarea distinctă a sumelor alocate pe destinații, proiectul de hotărâre răspunde acestei 

exigențe. Nunta de Aur, prin care se sărbătoresc familiile care au împlinit 50 ani de căsnicie, se va organiza 

simultan cu  Zilele comunei Liești in luna mai. De asemenea,pentru 25 mai si 1 iunie sunt programate manifestări 

prilejuite de Ziua eroilor și Ziua Internațională a Copilului.  Sărbătorirea Zilei  Naționale  se va face la data de 1 

decembrie. Susținerea activităților sportive și a cultelor se va face cu respectarea legislației specifice și a 

parcurgerii procedurilor impuse. Sumele propuse spre alocare se regăsesc in tabelul anexa la hotărâre. 

Se discută despre șansa de a avea salcâmul înflorit la data stabilită pentru sărbătoare, despre 

poziția echipei noastre în campionat, costurile și efortul necesar susținerii activității competiționale , întârzierea 

determinată de aprobarea târzie a bugetului național, suma ca nu acoperă suficient cheltuielile cu echipa ,  

necesitatea de a se cumpăra si dulciuri de ziua copilului și de Crăciun, menținerea festivalului de datini si 

obiceiuri, etc. 

 Dl.  președinte de ședință supune la vot. Cu vot unanim,  proiectul de hotărâre este adoptat. 

 

      2.-  stabilirea datei pentru organizarea zilei Comunei Liesti, Judetul Galati, in anul 2019 și a 

programului de desfășurare a evenimentului                                         

                  Discuțiile s-au purtat și la punctul 1. Cu privire la numele artiștilor , acestea se vor prezenta în 

următoarea ședință, la fel și programul exact al evenimentului, funcție de numele care vor confirma participarea și 

disponibilitatea acestora.  

 Cu vot unanim,  proiectul de hotărâre este adoptat 

 

      3.- stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2020, prin indexare 

Potrivit Codului  Fiscal, art.491 (1) , în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care consta intr-o anumita 

suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexează anual, pana la 

data de 30 aprilie, de către consiliile locale , ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe 

siturile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice si Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei 

Publice…” .  Rata inflației avută în vedere este de  4,63 %  și constituie procentul cu care se indexează impozitele 

și taxele locale.  

 Cu vot unanim,  proiectul de hotărâre este adoptat. 

 



       4.- aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apa si canalizare ajustat pentru implementarea 

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in județul Galați, in perioada 2014 – 

2020 

 

Dl.  primar: cu adresa nr. 14208/22.04.2019, S.C. Apa-Canal SA  Galați ne informează asupra  factorilor 

multipli care influențează costurile  și impun  ajustarea tarifelor  la apă și canalizare. 

In prezent, Apa Canal Galaţi are aprobat in contractul de delegare un Plan de tarifare pe perioada 2017-

2023, care a fost realizat in cadrul Analizei Cost-Beneficiu, parte a Studiului de Fezabilitate pentru „Proiectul 

Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judeţul Galaţi, in perioada 2014 -2020”. Acest Plan 

de tarifare a fost finalizat in 2017, avand ca date de plecare in prognoza, cheltuielile realizate de către societate in 

anul 2015. 

 In ultimii ani au fost înregistrate o serie de majorări importante a principalelor elemente de cheltuieli 

(energie, materiale, combustibil, salarii, etc.), in principal ca urmare a schimbărilor legislative, a evoluţiei macro-

economice si a creşterii salariului minim la nivel naţional, care nu au putut fi estimate la momentul realizării 

Analizei Cost-Beneficiu. 

 Alfel spus, fără o actualizare a tarifelor, determinată de aspectele neprevăzute indicate in analiza 

comunicată, proiectul nu se mai poate derula, consecințele fiind imposibil de cuantificat acum. 

 Se discută  despre caracterul obiectiv al solicitării de aprobare a actualizării prețului. Se observă că unele 

persoane sunt branșate la rețea și încă nu le-a venit factura de plată.  

 Cu vot unanim,  proiectul de hotărâre este adoptat. 

 

        Discuții, interpelări: 

 Dl. N. Mișu:  readuce în atenția problema concesionării islazului, a prelungirii contractului. E obligația 

consiliului să-l administreze . La următoarea ședință să se reia discuția și să se soluționeze. 

 Dl. T. Costea: există cereri făcute de către cetățeni, crescători de animale. Nu este nici o cerere pentru 

act adițional , depusă de  asociația Fermierul Lieștean. Soluția prelungirii contractului a fost propusă de executiv, 

ca singură alternativă. Dar dacă asociația nu –și îndeplinește obligațiile , nu a solicitat prelungirea, ce să aprobăm 

? 

 Dl. N. Mișu: pășunea trebuie administrată, atfel cineva răspunde , adică dl. primar, dar și Consiliul, dacă 

nu aprobă  soluția avansată de primar. 

 Dl. T. Costea:  dar rezerva primăriei la legea 18 este concesionată, de asta cine răspunde ? 

 Dl.  primar: nu este contract de închiriere și nici nu se poate face, pentru că e o rezervă scriptică, 

însumată din bucăți mici de teren care teoretic ar trebui să se identifice ca amplasament  intre proprietarii existenți 

sau la marginea tarlalei. Cum planurile parcelare nu s-au finalizat, nu putem vorbi de identificare. La închidere 

vedem dacă este sau nu teren rămas. Deocamdată avem situații cu suprapunere de titluri pe aceeași suprafață, și 

nu mai încap în parcelă. 

 Dl. Ghe.  Ștefan: să vină președintele asociației fermierilor și să explice ce au făcut cu banii. 

 Dl. C. Lupoaie: două burse de merit pe clasă nu sunt suficiente,  atunci când sunt mai mult de 2 copii cu 

media 10 in aceiași clasă. 

 Dl. T. Costea: înainte erau 10 burse pe școală. 

 Dl.  secretar: in regulament este scrisă cu litere inclinate  prevederea de limitare  la 2 burse de merit pe 

clasă. Scoaterea acestui text rezolvă problema. Deși, consideră aceasta ca o falsă problemă. Nu  vede cum pot fi 

mai mult de doi elevi de nota 10 in clasă. Și 2 e prea mult, indicând în fond lipsă de exigență în notare. Dar asta e 

până la urmă, atributul școlii și dacă nu vor să uzeze de art. 8 din Regulament, nu pot găsi criterii suplimentare de 

departajare, atunci nu rămâne decât să se încadreze în suma prevăzută în buget . Condiția legala necesară și 

suficientă este ca in consiliu să se stabilească numărul de burse și cuantumul acestora. 

 

 Dl. N. Mișu: în următoarea ședință să se modifice hotărârea. 

 Dl.  primar: mai trebuie hotărâre și pentru finanțarea sportului. 

 Dl.  secretar:  dna jurista a fost însărcinată cu derularea procedurii,  știe că s-a făcut anunțul în 

Monitorul Oficial. Întâi se face procedura, apoi se adoptă hotărârea. 

 

Nu mai sunt subiecte pe ordinea de zi. 

 

 Dl.  președinte de ședință declară ședința închisă. 

 

 

Președinte de ședință ,                                                                    Secretar, 

      Nicolae MIȘU                                                                       Vasile AVADANEI 

 



  

 

       Proces – Verbal 

                                       Încheiat azi 08.05.2019, la ședința de îndată  a Consiliului local Liești 

 

 

 Prezenți: 17 consilieri.  

Procesul verbale din ședințele anterioare  se supun discuției și aprobării în următoarea ședință ordinară.  

 Președinte de ședință este dl. Mișu Nicolae. 

 

            Ordinea de zi propusă: 

PROIECTE DE HOTARARI  PRIVIND:  

   

     1.-   aprobarea prelungirii până la data de 01.12.2019 și actualizarea prețului ,prin Act adiţional , a 

Contractului nr. 4306/09.05.2014,  de închiriere a suprafeței de 199,56 ha  pajiști aflate în proprietatea comunei 

Liești 

 

     2.- aprobarea modificării art. 3, alin.(1) din  Anexa nr. 1   la   HCL nr.11 /15.04.2019 de aprobare a 

Regulamentului privind acordarea burselor școlare pentru elevii din cadrul Școlilor  Gimnaziale din comuna 

Liești Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu vot unanim. 

Se trece la ordine de zi. 

 

     1.-   aprobarea prelungirii până la data de 01.12.2019 și actualizarea prețului ,prin Act adiţional , a 

Contractului nr. 4306/09.05.2014,  de închiriere a suprafeței de 199,56 ha  pajiști aflate în proprietatea 

comunei Liești 

 Dl.  primar: situația s-a discutat în consiliu. Duminica, o parte din consilieri au asistat la ședința 

asociației. Amenajamentul nu va putea fi aprobat până la data expirării contractului nr. 4306/09.05.2014. 

 Termenul limită pentru depunere la APIA a cererilor pentru subvenții e 10.05.2019 , animalele trebuie 

să iasă la pășunat,iar noi  nu avem elementele necesare pentru încheierea unor noi contracte de concesionare 

/închiriere a pajiștii, cu respectarea dispozițiilor legale. 

 Pentru a evita blocajul generat de această situație,  singura soluție rămâne prelungirea prin act adițional 

a contractului existent, până la data de 01.12.2019. 

 După aprobarea Proiectului de Amenajament pastoral al  pajiștilor   din  comuna Liești  județul Galați, 

se vor putea respecta toate prevederile legale pentru închirierea /concesionarea suprafețelor de pajiști disponibile. 

 Sub raportul prețului , consider că în acord cu obligația noastră de corectă și eficientă administrare  a 

patrimoniului comunei, prețul trebuie actualizat pornind de la prețul de 80  lei /ha pentru pajiște cat. II, 

reprezentând 20% din valoarea masei verzi pe hectar calculată în funcţie de preţul mediu stabilit de Consiliul 

Judeţean Galați, preț stabilit prin HCL nr. 27   din  27.04.2016. Prețul se actualizează cu o  rata a inflației de  

6,81%, corespunzător perioadei , rezultând un preț final de 86 lei/ha. Prețul actualizat al contractului pentru anul 

2019 se propune a fi de 17.200 lei. 

 Condițiile de întreținere și exploatare a pajiștilor stabilite prin  Planul de Amenajament, după aprobare, 

se vor comunica locatarului pentru conformare. 

 Dl.  președinte de ședință supune la vot. Cu vot unanim,  proiectul de hotărâre este adoptat. 

 

      2.- aprobarea modificării art. 3, alin.(1) din  Anexa nr. 1   la   HCL nr.11 /15.04.2019 de aprobare a 

Regulamentului privind acordarea burselor școlare pentru elevii din cadrul Școlilor  Gimnaziale din 

comuna Liești Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu vot unanim. 

Dl.  primar: se înlătura limita de două burse de merit pe clasă, limită care s-a reclamat că nu poate fi 

respectată în unele situații, când mai mult de doi elevi dintr-o clasă au media generală 10. 

 

             Cu vot unanim,  proiectul de hotărâre este adoptat. 

 

 

Nu mai sunt subiecte pe ordinea de zi. 

 

 Dl.  președinte de ședință declară ședința închisă. 

 

 

Președinte de ședință ,                                                                    Secretar, 

      Nicolae MIȘU                                                                       Vasile AVADANEI 

 


	P.V.sedința 15.04.2019.pdf (p.1-2)
	P.V.sedința 22.04.2019.pdf (p.3-4)
	P.V.sedința 08.05.2019.pdf (p.5)

