
  

 

                    Proces – Verbal 
                                       Încheiat azi 30.05.2019, la ședința ordinară   a Consiliului local Liești 

 

 

 Prezenți: 16 consilieri. Absent motivat : Milașcu Daniel 

 Președinte de ședință este dl. Mișu Nicolae. 

 

               Procesele verbale din ședințele anterioare se supun discuției și se aprobă cu vot unanim.  

  

            Ordinea de zi propusă: 

PROIECTE DE HOTARARI  PRIVIND:    

1.- aprobarea contului de execuție al bugetului  local și a contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din 

venituri proprii și/ sau subvenții pentru anul 201 

 

2.- vânzarea către d-nei  Sabina  MIHALACHE  a  apartamentului nr. 28,  situat in comuna Liești, Bloc Cireș 2, Et. 3 , 

şi atribuirea   unei suprafeţe  de teren în folosinţă în cotă indiviză, pe durata existenței construcţiei 

 

3.- aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță in perioada 2019-2020 

 

4.- aprobarea 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 contului de execuție al bugetului  local și a contului de execuție al instituțiilor publice finanțate 

din venituri proprii și/ sau subvenții pentru anul 2018 

 

  Dl.  primar:  cheltuielile se fac întotdeauna cu aprobarea consiliului local și în limitele stabilite prin hotărâri. Pentru 

aceste motive , din punctul său de vedere , aprobarea execuției bugetare nu-și regăsește utilitatea practică.  

Poate fi utilă doar pentru analiza retrospectivă  și comparativă a ceea ce ne-am propus și ce am realizat, a cauzelor care 

au afectat atingerea obiectivelor . 

      Foarte sintetic, execuția bugetară poate fi prezentată astfel: 

     Prevederile bugetare definitive aferente veniturilor bugetului local pe anul 2018 au fost în sumă de   17.287.630 lei 

iar încasările realizate în sumă de 14.248.015 lei. 

     La partea de cheltuieli creditele bugetare definitive  au fost în sumă de 21.385.230 lei iar plățile efectuate în sumă 

de 17.553.185 lei. 

 Excedentul realizat la data de 31.12.2018 este de 792.462 lei și este format din: 

- excedent secțiunea de funcționare 2018   + 659.171 lei; 

- deficit secțiunea de dezvoltare 2018    - 3.964.341 lei; 

- excedent din anii anteriori   +4.097.632 lei . 

  Prevederile bugetare definitive aferente veniturilor bugetului instituțiilor publice 

finanțate din venituri proprii  pe anul 2018 au fost în suma  de   14.700 lei iar încasările realizate în sumă de 12.602 lei. 

       La partea de cheltuieli creditele bugetare definitive  au fost în suma de 40.270 lei iar plățile efectuate în sumă de 

8.116 lei. 

      Excedentul realizat la data de 31.12.2018 este de 47.885 lei și este format din: 

- excedent  secțiunea de funcționare  2018  + 4.486 lei; 

- excedent din anii anteriori   + 43.399 lei . 

      Veniturile și cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile legale și nu au fost efectuate plăți fără 

repartizări în capitole bugetare și deschideri de credite. 

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

 

2.- vânzarea către d-nei  Sabina  MIHALACHE  a  apartamentului nr. 28,  situat in comuna Liești, Bloc Cireș 

2, Et. 3 , Sc…. şi atribuirea   unei suprafeţe  de teren în folosinţă în cotă indiviză, pe durata existenței 

construcţiei 

 Dl.  primar: apartamentul scos la vânzare nu face parte din categoria celor de intervenţie , de serviciu sau 

sociale. Prețul de vânzare de 72.500 lei  este stabilit prin Raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat Iftode 

Florica , înregistrat la Primăria comunei Liești sub nr. 5952 /17.04.2019. Nivelul de preț practicat la vânzarea 

apartamentelor e confirmat și prin expertiză  judiciară. 

Nu sunt discuții sau observații, astfel că se supune la vot. 

 Cu vot unanim,  proiectul de hotărâre este adoptat. 



3.- aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță in perioada 2019-2020 

 

 Dl.  secretar: în anul anterior nu s-au acordat vouchere la însoțitorii persoanelor cu handicap, astfel că e 

necesară completarea regulamentului și pentru această categorie de beneficiari. 

 Dl.  primar: este îngrijorat că am putea ajunge în septembrie să nu mai avem bani de salarii. Funcționarii vor 

trebui să meargă în teren pentru verificări, pentru corecta stabilirea impozitelor și  a se îmbunătăți rata de colectare a 

impozitelor. 

 Nu mai sunt discuții sau observații, astfel că se supune la vot. 

 Cu vot unanim,  proiectul de hotărâre este adoptat. 

4.- aprobarea Regulamentului privind acordarea burselor școlare pentru elevii din cadrul Școlilor  Gimnaziale 

din comuna Liești 

 Dl.  primar:  își asumă modificarea regulamentului. Trebuie corectate aspectele sesizate de școli. 

 Dl. Ghe.  Ștefan:  cine stabilește bursele de merit ? 

 Dl.  primar: consiliul de administrație stabilește nominal bursierii și propune numărul de burse. Noi îi plătim 

inclusiv pe elevii din Bucești care învață la școlile din Liești. 

 Dl. N. Mișu: comisia de învățământ trebuie să discute cu directorii de școli. Sunt prea multe burse de merit. 

Trebuie transmis să respecte Regulamentul. 

 Dl.  secretar: sesizarea a fost cu privire la situația în care sunt mai mult de doi elevi in clasă cu media generală 

10. Consideră că dacă există asemenea situații, asta ridică problema exigenței cadrelor didactice. Dacă avem atâtea 

genii, cum se confirmă în rezultatele  pe plan județean și național. 

 Dl. N. Mișu și alți consilieri: ce rezultate am avut la olimpiadele județene și naționale, dacă elevii de 10 au 

confirmat sau nu. 

 Dl. T. Costea:  să stabilim un anumit buget anual  pentru toate școlile și suma să o împartă școlile, pentru 

acordarea burselor. 

 Dl.  primar: pentru anul viitor, trebuie stabilite din timp criterii obiective 

 Dl.  secretar: potrivit actelor normative invocate in hotărâre, consiliul stabilește numărul de burse acordate și 

cuantumul acestora, funcție de buget,  Unele criterii sunt stabilite prin lege. Școlile pot stabili criterii suplimentare 

pentru departajare. In mod obligatoriu, înainte de a se promova proiectul de hotărâre, trebuie discutat cu toți directorii 

de școli, pentru a se evita situația din acest an, când au fost necesare modificări. 

 Nu mai sunt discuții sau observații, astfel că se supune la vot. 

 Cu vot unanim,  proiectul de hotărâre este adoptat. 

 

              Discuții, interpelări: 

  

Dl. secretar: prezintă o cerere a asociației utilizatorilor de apă, privind obținerea unui acord în cadrul 

proiectului de refacere și modernizare a rețelei de irigații.  

 Dl.  N. Mișu dă citire conținutului cererii. 

 Dl.  secretar: forma în care se solicită nu este adecvată, noi nu putem da acord în numele proprietarilor de 

teren. Ne limităm doar la terenul proprietate a UAT. 

 Consiliul  discută despre situația creată la Fundeni, care nu trebuie repetată la noi. 

 Dl. E.  Caraiman: întâi se cer avizele. Nu se apucă de lucrări până în toamnă. 

 Dl.  secretar: dacă consiliul este de acord, primarul va emite un acord de principiu, limitat la terenurile 

proprietate a comunei, acordul definitiv urmând a fi dat de consiliu,  fiind condiționat de prezentarea proiectului 

investiției însoțit de toate avizele legale. 

 Consiliul își însușește propunerea , dl. primar va emite acord de principiu. 

Dl. viceprimar Ghe. Panaite solicită acordul  consiliului pentru a se trimite o adresă către Poliție pentru 

respectarea semnului de circulație ref.  la limita de tonaj pe str. Liviu Rebreanu  (Păușești). 

Dl. T. Costea: mai eficientă ar fi măsura punerii unei bariere. 

Nu mai sunt subiecte pe ordinea de zi. 

 

 Dl.  președinte de ședință declară ședința închisă. 

 

 

Președinte de ședință ,                                                                    Secretar, 

      Nicolae MIȘU                                                                       Vasile AVADANEI 

 


