
  

 

                    Proces – Verbal 

                                       Încheiat azi 21.06.2019, la ședința ordinară   a Consiliului local Liești 

 

 

 Prezenți: 11consilieri. Absenți motivat : Bujor Cornel, Coman Dan, Lupoaie Nicolae- Catalin,  

Milașcu Daniel, Mișu Nicolae, Panaite Gheorghe 

 Președinte de ședință este dl. Săndică Costică. 

               Procesul  verbal din ședința anterioară se supune discuției și se aprobă cu vot unanim.  

  

            Ordinea de zi propusă: 

PROIECTE DE HOTARARI  PRIVIND:    

 

1.- aprobarea  valorii contractului  pentru obiectivul de investitie ”MODERNIZARE  10 km STRAZI IN 

COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI” 

2.- aprobarea  indicatorilor tehnico- economici actualizați ai investitiei  ”MODERNIZARE STRAZI IN 

COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI”, investiție realizată prin P.N.D.L.  II 

3.- aprobarea  valorii contractului  pentru obiectivul de investitie ”REABILITARE CENTRU COMUNA 

LIESTI – ETAPA  2 ”  

4.- alocarea sumei de 400.000 lei cu titlu de finanțare nerambursabilă,  către Clubul Sportiv „SPORTING  

LIESTI 

5. modificarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului comunei 

Liești, județul Galați, precum și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență Persoane Liești 

6. actualizarea  indicatorilor tehnico-economici    pentru investiția  “Modernizare rețea iluminat public 

stradal I, comuna Liești, județul Galați” 

7. actualizarea  indicatorilor tehnico-economici    pentru investiția  “Modernizare rețea iluminat public 

stradal II, comuna Liești, județul Galați” 

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

Se trece la ordine de zi. 

 

1.- aprobarea  valorii contractului  pentru obiectivul de investitie ”MODERNIZARE  10 km STRAZI 

IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI” 

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre. Pentru actualizarea costurilor, se aplică prevederile art.6, 

alin.(2) si (3) din INSTRUCŢIUNEA nr. 2 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului de 

achiziţie publică/sectorială, preţul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preţ care au suferit 

modificări,   ori de câte ori se constată apariţia unei situaţii imprevizibile, apărute oricând pe perioada 

derulării procedurii de atribuire şi/sau pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariţiei unor 

împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părţilor şi care nu au putut fi prevăzute la data 

depunerii ofertei, respectiv a încheierii contractului. 

Pentru obiectivul MODERNIZARE STRAZI 10 KM IN COMUNA LIESTI, JUDETUL 

GALATI oferta pentru ora de muncă este de 15 lei /oră de munca iar valoarea maximă conform O.U.G. nr. 

114/2018 este de 17,928 lei / or de muncă. 

De aici rezultă că indexarea valorii manoperei rest de executat de la 01.01.2019 pentru acest obiectiv 

este de de 19,52% în loc de 57,90% și se calculează astfel: 

17.928 LEI : 15 LEI /ORA OFERTATA =1.1952 IN PROCENTE REPREZINTA 19.52%, 

Astfel, valoarea contractului va suferi o diminuare față de estimările inițiale in valoare de 190,940.27 

lei fără TVA  la care se adauga TVA în valoare de 36,278.65 lei, total valoare diminuare 227,218.92 lei. 

Avand in vedere cele mentionate mai sus contractual de lucrari pentru obiectivul MODERNIZARE 

STRAZI 10 KM IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI. se va majora conform prevederilor O.U.G. 

nr. 114/2018 cu suma de 105,778.41 lei fara TVA, la care se va adauga TVA in valoare de  20,097.90 lei, 

valoarea totala indexata fiind de 125,876.31 lei cu TVA. 

Dl.  președinte de ședință: punctele 1,2,3 sunt legate intre ele, făcând referire la  aceeași necesitate  de 

actualizare a prețului, cu aceleași argumente juridice. 

 Dl.  primar: foarte corect și succint,  astfel se poate rezuma situația celor 3 proiecte de hotărâre. 



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

 Cu vot unanim,  proiectul de hotărâre este adoptat. 

 

2.- aprobarea  indicatorilor tehnico- economici actualizați ai investitiei  ”MODERNIZARE STRAZI 

IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI”, investiție realizată prin P.N.D.L.  II 

 Dl.  primar: contractual de lucrari pentru obiectivul MODERNIZARE STRAZI IN 

COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI. se va majora conform prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 cu 

suma de 185,041.23 lei fara TVA, la care se va adauga TVA in valoare de  35,157.83 lei, valoarea totala 

indexata fiind de 220,199.06 lei cu TVA. 

Valoarea totală a  devizului  actualizat este de  6,309,761,27 lei cu TVA, din care  cofinantare Buget 

Local 342,077.48 lei cu TVA. 

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

 Cu vot unanim,  proiectul de hotărâre este adoptat. 

3.- aprobarea  valorii contractului  pentru obiectivul de investitie ”REABILITARE CENTRU COMUNA 

LIESTI – ETAPA  2 ”  

 Dl.  primar:contractual de lucrari pentru obiectivul REABILITARE CENTRU COMUNA 

LIESTI-ETAPA 2 se va majora conform prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 cu suma de 53,283.32 lei fara 

TVA, la care se va adauga TVA IN VALOARE DE 10,123.83 lei, valoarea totala indexata fiind de 

63,407.15 lei cu TVA. 

 După cum se poate observa din istoricul hotărârilor adoptate pentru aceste obiective de 

investiții, , față de estimările inițiale , valoarea majorărilor e mai mică. Ca exemplu: Pentru obiectivul 

REABILITARE CENTRU COMUNA LIESTI-ETAPA 2 oferta pentru ora de muncă este de 13,20 lei /oră 

de munca iar valoarea maximă conform O.U.G. nr. 114/2018 este de 17,928 lei / or de muncă. De aici 

rezultă că indexarea valorii manoperei rest de executat de la 01.01.2019 pentru acest obiectiv este de de 

35,82% în loc de 57,90% și se calculează astfel: 

17.928 LEI : 13,20 LEI /ORA OFERTATA =1.3582 IN PROCENTE REPREZINTA 35,82%, 

Astfel, valoarea contractului va suferi o diminuare față de estimările inițiale in valoare de 28,453.95 lei fără 

TVA  la care se adaugă TVA în valoare de 5,406.25 lei, total valoare diminuare 33,860.2 lei. 

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

Cu vot unanim,  proiectul de hotărâre este adoptat. 

 

4.- alocarea sumei de 400.000 lei cu titlu de finanțare nerambursabilă,  către Clubul Sportiv 

„SPORTING  LIESTI 

 Dl.  primar: prin H.C.L.  nr. 10/ 15.04.2019 privind aprobarea bugetului local  general 

centralizat al comunei Liești , s-au prevăzut în bugetul local sumele necesare susținerii activității sportive din 

comuna Liești. Prin H.C.L. nr. 15/ 24.04.2018, s-a aprobat  Regulamentul referitor la finanţările 

nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Liești pentru activitatea sportivă, regulamentul  

soluționând prin uzarea de prevederile art. 671  din Legea  sportului nr. 69/2000, actualizată, problemele 

identificate anterior în analiza și evaluarea dosarelor de finanțare, precum și ulterior, în decontarea sumelor 

alocate  . Urmare a derulării procedurii de selecție a proiectelor, s-a întocmit  Raportul înregistrat sub 

nr. 8128/11.06.2019 al  Comisiei de selecție și evaluare  .   S-a depus un singur proiect,  de către  Clubul 

Sportiv „SPORTING  LIESTI” . Acesta a fost declarat eligibil,  urmând a i se aloca suma de  400.000  lei. 

 Se pun întrebări asupra situației din clasament a echipei. Dl. primar răspunde punctual. 

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

 Cu 10 voturi pentru și o abținere,  proiectul de hotărâre este adoptat. 

5. modificarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului 

comunei Liești, județul Galați, precum și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență 

Persoane Liești 

 Dl.  primar: prin proiect se  propun următoarele modificări în cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Liești: 

- începând cu data de 29.01.2019 încetează de drept raportul de muncă existent al doamnei Enache Tudosia, 

casier, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului complet  de cotizare 

pentru pensionare, drept urmare postul se vacantează și propunem modificarea acestuia în funcția 

contractuală de referent, debutant, studii medii; 



- începând cu data de   01.10.2018 încetează de drept raportul de muncă existent al domnului Susanu 

Tudorel, referent de specialitate, treapta I, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard 

și a stagiului complet  de cotizare pentru pensionare, drept urmare postul se vacantează și propunem 

modificarea acestuia în funcția contractuală de referent de specialitate, debutant, studii superioare; 

- funcția vacantă de inspector de specialitate, treapta I, din cadrul Compartimentului Achiziții Publice - 

Proiecte Dezvoltare propunem să fie modificată în funcția vacantă de inspector de specialitate, debutant: 

De asemenea, în anul 2018-2019 au fost încadrați în muncă prin concurs următorii salariați: 

-Susanu Violeta Fănica, referent, treapta II (asistent medical comunitar) în cadrul Compartimentului 

Asistență Socială; 

- Necula Oana Nely, inspector, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Impozite și Taxe 

Locale; 

- Dibu Nicolae, muncitor calificat, treapta I (mașinist la mașini pentru terasamente) în cadrul 

Compartimentului Gospodărire Comunală; 

 In urma modificărilor făcute,  ne încadrăm în numărul maxim de posturi alocate potrivit 

O.U.G. nr. 63/2010 cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2018, comunicate prin adresa 

Instituţiei Prefectului  nr. 2560/04.04.2019. 

 De asemenea, modificările propuse nu privesc funcțiile publice, drept urmare nu necesită 

avizul ANFP București. 

 Nu sunt discuții sau observații, astfel că se supune la vot. Cu unanimitate de 11 voturi,  

proiectul de hotărâre este adoptat. 

 

6. actualizarea  indicatorilor tehnico-economici    pentru investiția  “Modernizare rețea iluminat 

public stradal I, comuna Liești, județul Galați” 

 Dl.  Primar: Avand in vedere noile valori rezultate in urma intocmirii Proiectului tehnic si in 

conformitate cu Devizul general actualizat, se modifica indicatorii tehnico economici, ”, drept pentru care se 

propune spre aprobarea Consiliului Local prezentul proiect de hotarare.  

 Prin HCL nr. 47  din 19.11.2018 s-a aprobat necesitatea si oportunitatea investiției  

“Modernizare rețea iluminat public stradal II, comuna Liești, județul Galați”.  

 Pentru a se mări șansele de accesare a finanțării , dar și pentru a se acoperi întreaga localitate, 

s-au intocmit două proiecte, respectiv Modernizare rețea iluminat public stradal I și stradal II, pentru Liești și 

Șerbănești. Proiectele au valoare egală. 

Potrivit  Devizului general al Proiectului tehnic, indicatorii tehnico-economici ai investiției  “Modernizare 

rețea iluminat public stradal  I, comuna Liești, județul Galați” ,se modifica astfel: valoare totala proiect = 

553.350,00 lei inclusiv TVA, din care: 

 -523.600,00 lei, sumă decontată de la bugetul de stat, prin Programul National de Dezvoltare 

Locala, Subprogramul “Modernizarea satului romanesc” și din bugetul local.  

 -29.750,00 lei, sumă suportată din bugetul local 

 In aceeași situație se află si proiectul “Modernizare rețea iluminat public stradal II, comuna 

Liești, județul Galați”.  

 Nu sunt discuții sau observații, astfel că se supune la vot. Cu unanimitate de  voturi,  proiectul 

de hotărâre este adoptat. 

7. actualizarea  indicatorilor tehnico-economici    pentru investiția  “Modernizare rețea iluminat 

public stradal II, comuna Liești, județul Galați” 

Prezentarea s-a făcut la pct. 6,astfel că nu sunt discuții sau observații și se supune la vot. Cu 

unanimitate de  voturi,  proiectul de hotărâre este adoptat. 

Nu mai sunt subiecte pe ordinea de zi. 

 

 Dl.  președinte de ședință declară ședința închisă. 

 

 

Președinte de ședință ,                                                                    Secretar, 

     Costică   SĂNDICĂ                                                                    Vasile AVADANEI 

 


