
  

 

                    Proces – Verbal 
                                       Încheiat azi 30.10.2019, la ședința ordinară   a Consiliului local Liești 

 

 

 Prezenți: 15 consilieri. Absenți  nemotivat , conf. Art. 137, alin.(2) din Codul Administrativ: Mitu Vasile, 

Panaite Gheorghe. 

  

 Președinte de ședință este dl. Gheorghe ȘTEFAN. 

 

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

  

            Ordinea de zi propusă: 

 

I.PROIECTE DE HOTARARI  PRIVIND:    

1.- aprobarea studiului de fezabilitate  și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate, 

precum și a unor obligații și a cheltuielilor  aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor 

în județul Galați” 

2.- aprobarea numărului de posturilor pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 

2020 

3. - aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru comuna Liești, județul Galați 

          II. INTERPELARI, RASPUNSURI, CERERI 

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

Se trece la ordine de zi. 

 

1.- aprobarea studiului de fezabilitate  și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de 

fezabilitate, precum și a 1.- aprobarea studiului de fezabilitate  și a indicatorilor tehnico-economici rezultați 

din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor  aferente proiectului „Sistem de 

management integrat al deșeurilor în județul Galați 

Dl.  Primar:  

Ca membri ai ADI  Ecoserv, in cadrul proiectului proiectul „Sistem de management integrat 

al deșeurilor în județul Galați”, avem atribuții și responsabilități ce se regăsesc și în prezentul proiect de 

hotărâre. Obiectivele  specifice și indicatorii de rezultat pentru județul Galați și in consecință și pentru noi  

Prin implementarea proiectului se asigură condițiile pentru atingerea obiectivelor stabilite, 

astfel cum sunt enumerate și în Referatul de aprobare. 

 Dl. T. Costea intervine cu detalii privind obiectivele și problemele generate de respectarea 

indicatorilor de mediu. 

 Dl. N. Mișu se întreabă despre scopul și finalitatea Studiului de fezabilitate, dacă se va obține 

finanțarea proiectului integrat. 

Dl.  Primar estimează că Ecoserv-ul, inclusiv groapa de la Valea Mărului va deveni funcționale nu mai 

devreme de 2022, de unde rezultă și că ne vom confrunta deocamdată cu aceleași probleme  la salubrizare. 
Se supune la vot și se aprobă unanim. 

 

2.- aprobarea numărului de posturilor pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav 

pentru anul 2020 

Dl. Primar: 

În prezent, în evidenţele noastre, figurează 39 de asistenţi personali încadraţi cu contract individual de 

muncă pe perioadă determinată/nedeterminată care primesc un salariu de bază potrivit -  art. 38, alin. 4 din 

LEGEA CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; - art. 34, 

alin. (1) și art. 36 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind 



instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

- Hotărâre nr. 937 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

– 2080 lei, începând cu 01.01.2019. 

Faţă de cele menţionate, se propune pentru anul 2020 aprobarea a 40 de posturi de asistenţi personali 

ai persoanelor cu handicap grav încadraţi cu contract individual de muncă, pe raza comunei Lieşti, deoarece 

există  certificate de încadrare în gradul de handicap grav – cu asistent personal, iar în decursul anului 2020 

există posibilitate să apară alte cazuri.   

 Angajările din anul 2020 vor depinde de sumele repartizate instituției noastre din sumele defalcate din 

TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor 

municipiului București.  

Cu vot unanim, proiectul de hotărâre este adoptat. 

 

3. - aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru comuna Liești, județul Galați 

 
Dl.  Primar : 

În vederea asigurării unui management corespunzător a unei pajişti permanente, trebuie să fie utilizate 

atât instrumente tehnice şi juridice de specialitate, cât şi instrumente de ordin financiar fără de care nu ar fi 

posibilă materializarea măsurilor tehnice şi juridice. „Amenajamentul pastoral" reprezintă „documentaţia care 

cuprinde măsurile tehnice, organizatorice şi economice necesare ameliorării şi exploatării pajiștilor", în 

conformitate cu obiectivele de management al pajiștilor prevăzute în „Normele metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

Conținutul amenajamentului este stabilit prinHG nr. 1.064 din 11/12/2013, art. 9 - alin(1). 
 
Dl.  Secretar : se cunoaște istoricul activității de întocmire a amenajamentului. Am întârziat din motive 

mai mult sau mai putin obiective, dar se pare că  am avut de câștigat , pentru că prețurile inițiale au fost diminuate 
de către Of. Pedologic  care și-a făcut treaba pe bune, profesionist, iar redactarea amenajamentului s-a făcut 
gratuit de către D.J.A. Galați. 

Dl. T. Costea: a analizat amenajamentul, pare făcut pe picior, din birou, are greșeli, scăpări și unele 
inadvertențe în opinia sa. Ar fi util să se solicite corecturi. Ca exemplu, aprobăm in 2019 plan de fertilizare pt. 
2018 ? 

Dl. C. Lupoaie: se aplică retroactiv? Crede că nu. 
Dl.  N. Mișu: sunt neconcordanțe între cifre și realitate. 
Dl.  Secretar: unele scăpări și erori de redactare nu afectează fondul documentației. 
Dl. T. Costea: un manual pentru uz local făcut gratis de D.G.A. Galați. 
Cu vot unanim, proiectul de hotărâre este adoptat. 

              

             Nu sunt înscrieri pentru interpelări. 

Nu mai sunt subiecte pe ordinea de zi. 

 

 Dl.  președinte de ședință declară ședința închisă. 

 

 

Președinte de ședință ,                                                                    Secretar, 

Gheorghe ȘTEFAN                                                                      Vasile AVADANEI 

 


