
  

 

                    Proces – Verbal 
                                       Încheiat azi 12.09.2019, la ședința extraordinară   a Consiliului local Liești 

 

 

 Prezenți: 12 consilieri. Absenți  nemotivat , conf. Art. 137, alin.(2) din Codul Administrativ: Coman 

Dan,Cristea Costică,Damian Adrian,Tecuță Costel.  

 Prezent în vederea validării: dl. Mitu Vasile 

 Președinte de ședință este dl. Costică SĂNDICĂ. 

 

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

  

            Ordinea de zi propusă: 

I.PROIECTE DE HOTARARI  PRIVIND:    

1.- validarea mandatului de  consilier local al d-lui Mitu Vasile  

2.- rectificarea bugetului local 

3. - desemnarea unor  reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din consiliile  de administrație şi  C.E.A.C. 

ale școlilor cu personalitate juridică din comuna Liești 

 

 

          II. INTERPELARI, RASPUNSURI, CERERI 

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

Se trece la ordine de zi. 

 

1.- validarea mandatului de  consilier local al d-lui Mitu Vasile  

Dl.  secretar:  invalidarea  mandatului de consilier local al d-lui Milașcu Daniel, ca urmare a pierderii calității de 

membru al partidului pe lista căruia a fost ales , a fost constatată  prin Ordinul nr. 215 din 18 iunie 2019 al Prefectului 

județului Galați.  Prin adresa nr. 33/22.08.2019 a Partidului Mișcarea Populară  –Filiala  Galați se confirmă calitatea de 

membru al acestui partid a d-lui Mitu Vasile. La această ședința dl.  Mitu Vasile este prezent, astfel că se poate face 

validarea și  desfășura ceremonia de depunere a jurământului. 

Dl. Mitu Vasile depune jurământul și îl semnează. 

Pentru următoarele puncte de pe ordinea de zi, se va consemna numărul de voturi  raportat la numărul de 13 

consilieri prezenți. 

 

2.- rectificarea bugetului local 

Dl.  primar dă citire  expunerii de motive și detaliază moficarile propuse în buget prin prezentarea raportului 

de specialitate: 

   Bugetul se rectifică astfel: 

Veniturile comunei Liești aprobate în suma de  18.367,87 mii lei se majorează cu suma de 200 mii lei 

devenind 18.567,87 mii lei. 

Cheltuielile comunei Liești aprobate în suma 19.160,33de mii lei se majorează cu suma de 200 mii lei 

devenind 19.360,33 mii lei. 

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE  

VENITURI 

Se suplimentează cod indicator 11.02.06 ,, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor 

locale,, cu suma de 40 mii lei; 

Se suplimentează cod indicator 43.02.34,,Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare 

sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară,, cu suma de 160 mii lei; 

Se diminuează cod indicator 37.02.03 ,,Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanțarea secțiunii de 

dezvoltare’’ cu suma de 30  mii lei. 

CHELTUIELI  

La cap. 51.02 – Autorități executive:  
Se diminuează titlul 20 ,,Cheltuieli cu bunuri și servicii,, cu suma de 31 mii lei; 

La cap. 54.02 - Alte servicii publice: 

Se diminuează titlul 20 ,,Cheltuieli cu bunuri și servicii,, cu suma de 6 mii lei;  

La cap. 67.02 – Cultura, recreere și religie: 

La subcap. 67.02.03.07 – ,,Cămin Cultural,, se suplimentează titlul 20 ,,Cheltuieli cu bunuri și servicii,, cu 

suma de 47 mii lei;  



La cap. 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică: 

La subcap. 70.02.06 - ,,Iluminat public și electrificări rurale,, se diminuează titlul 20 ,,Cheltuieli cu bunuri și 

servicii,, cu suma de 20 mii lei. 

La subcap. 70.02.50 - ,,Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale,, se 

suplimentează titlul 20 ,,Cheltuieli cu bunuri și servicii,, cu suma de 130 mii lei; 

La cap. 74.02 – Protectia mediului: 

La subcap. 74.02.05.02 – ,,Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor,, se suplimentează titlul 20 ,,Cheltuieli 

cu bunuri și servicii,, cu suma de 50 mii lei;  

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE  

VENITURI: 

Pentru echilibrarea secțiunii de dezvoltare se suplimentează cod indicator  37.02.04 ,,Vărsăminte din secţiunea de 

funcţionare’’ cu suma de 30 mii lei. 

 

CHELTUIELI: 

La cap. 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică: 

- Se introduce în lista de investiții la pozitia B. ,,Obiective de investiții noi – CONSTRUIRE GRUP 

SANITAR Piata Agroalimentara,, cu suma de 30 mii lei; 

Sinteza celor prezentate mai sus se regăsește în tabelul prezentat în Raportul de specialitate.  

Cu vot unanim, proiectul de hotărâre este adoptat. 

 

3. - desemnarea unor  reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din consiliile  de administrație şi  

C.E.A.C. ale școlilor cu personalitate juridică din comuna Liești 

 

 

                Dl.  primar: Școlile cu personalitate juridică din comuna Liești ne solicită la începutul fiecărui an 

școlar,desemnarea unor  reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din consiliile  de administrație  si 

CEAC. In acest an se propun aceeași reprezentanți ca în anul anterior. Dacă d-nii consilieri doresc să facă parte din  

aceste structuri, trebuie știut că legea nu o interzice, dar experiența anterioară ne-a arătat că, peiorativ spus,  A.N.I. are 

mereu interpretări cel puțin surprinzătoare. Procesul primarului cu ANI pt. calitatea de membru AGA la ADI APA-

CANAL  consideră că este cel mai bun exemplu. Chiar dacă l-a câștigat, timpul pierdut, nervii consumați, cheltuielile 

cu avocatul, toate  acestea justifică propunerile din  proiectul de hotărâre. 

Cu vot unanim, proiectul de hotărâre este adoptat. 

 

La pct. II nu sunt solicitări de informări, interpelări.  

 

Nu mai sunt subiecte pe ordinea de zi. 

 

 

 

 

 Dl.  președinte de ședință declară ședința închisă. 

 

 

Președinte de ședință ,                                                                    Secretar, 

Costică SĂNDICĂ                                                                       Vasile AVADANEI 

 


