
  

 

                    Proces – Verbal 

            Încheiat azi 12.12.2019, la ședința extraordinară   a Consiliului local Liești 

 

 

 Prezenți: 16 consilieri. Absenți   nemotivat , conf. art. 137, alin. (2) din Codul 

Administrativ: Mitu Vasile.  

  Președinte de ședință este dl. Gheorghe ȘTEFAN. 

               Procesele verbale din ședințele anterioare se  supun discuției . Sunt aprobate cu vot 

unanim.  

  

            Ordinea de zi propusă: 

        I.  PROIECTE DE HOTARARI  PRIVIND:    

1.- aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021  

2.- completarea HCL nr. 15 din 22.04.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum 
şi a taxelor speciale, pentru anul 2020 

       II. INTERPELARI, CERERI INFORMARI 

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

 Se trece la ordine de zi. 

 

1.- aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021 

Dl.  Primar: Școlile cu personalitate juridică din comuna Liești  ne transmit propunerile cu 

adresele înregistrate sub nr. 14990/G/03.12.2019,14580/G/05.12.2019,14581/G/05.12.2019   .    . 

Temeiurile juridice avute în vedere sunt: art.129, alin.(2), lit.(d) și alin.(7), lit.(a),  art.196, 

lit.(a), din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ.   

Proiectul de hotărâre se supune aprobării în plenul ședinței, însoțit de avizul conform nr. 

14944 /13.12.2019   al  Inspectoratului Școlar Județean Galați. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 

Se supune la vot  și se aprobă cu vot unanim. 

 

  2.- completarea HCL nr. 15 din 22.04.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, 

precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2020 

Dl.  Primar:  Sub raportul oportunității și al necesității, completările propuse acoperă 

omisiunile constatate de serviciul de specialitate financiar-contabil în hotărârea inițială, la 

fundamentarea propunerilor în  proiectul bugetului local pentru anul 2020.   In lipsa acestor 

prevederi, se pierde controlul activității și nu se poate taxa comertul ambulant. De asemenea, 

terenurile din intravilan aflate in proprietatea privată a comunei și amplasate în continuarea 

curților/gradinilor unor cetățeni, fără cale de acces directă din domeniul public ( 6 situații 

identificate), nu au putut fi vandute  din motive ce țin și de prețul propus prin evaluare . 

Valorificarea  acestor terenuri se poate face prin stabilirea destinației exclusiv agricolă și a  

unui preț de închiriere pentru perioada anului  agricol. Raportul de evaluare cu nr. 11106/19.09.2019 

stabilește ca preț de pornire pentru un teren in suprafața de 8342 mp, cu acces direct și în 

proximitatea unor utilități- deci condiții superioare terenurilor avute în vedere  acum, valoarea de 

4,6  euro/mp. La cursul de 4,8 lei/euro, rezultă o valoare de cca 22 lei/mp. Raportat la durata de 49 

ani a unei  concesiuni , rezultă un preț de cca 0,45  lei/mp/an.   Prețul propus este de 0,60 lei/mp/an, 

deci peste evaluare.  

 Mai trebuie taxată și utilizarea temporară a domeniului public de către comercianții care 

instalează în fața spațiilor comerciale diferite agregate frigorifice, copertine, etc, sau pentru 

amplasarea de tonete, chioscuri mobile, etc.  

În cazul mijloacelor de transport hibride, inițial  nu s-a prevăzut nivelul de reducere, astfel 

că acum se precizează că impozitul se reduce cu 50%. “ 

Dl. T. Costea: la pct. 6 din  anexa, apreciază că prețul propus este exagerat în raport cu 

valoarea economică. Pentru destinația agricolă, nu se justifică, producția obținută  neacoperind  

costurile. De altfel, și prețul evaluat al terenurilor pentru vânzare și concesiune este foarte mare, 



mult peste prețurile practicate pe piața liberă. Cumpără sau concesionează doar cine este constrâns 

de împrejurări , de regulă pentru proiecte de investiție. 

Dl. C. Cristea: prețul poate fi considerat mare, dar  dacă e stabilit de mai mulți evaluatori, 

nu ai cum să nu ții cont de evaluare, te obligă legea. 

Cu vot unanim, proiectul de hotărâre este aprobat. 

 

 

Nu mai sunt subiecte pe ordinea de zi. 

 

 Dl.  președinte de ședință declară ședința închisă. 

 

 

Președinte de ședință ,                                                                    Secretar general, 

 

Gheorghe ȘTEFAN                                                                      Vasile AVADANEI 

 

DL. T. Costea: să se evalueze și terenul agricol extravilan. Din acte rezultă că mai 

sunt terenuri nevalorificate, neadministrate. 

Dl.  Primar: terenurile nevalorificate din extravilan sunt doar pe hârtie, nu pot fi identificate 

în teren, încă nu s-a finalizat cadastrul general, dar noi suntem în programul de finanțare, deci avem 

motive să fim optimiști. 

In ce privește administrarea terenului intravilan, da, asta se încearcă să se facă   prin acest 

proiect de hotărâre. 

       II. INTERPELARI, CERERI INFORMARI 

 Dl.  Primar: informează despre probleme întimpinate cu salubrizarea: mașini defecte, 

costuri ridicate la rampă. Ar fi fost necesară creșterea taxei de salubrizare, dar și așa sunt probleme 

cu plata la gunoi. Nu se face  sortare și , mult mai important, se pun de toate în tomberon, nu doar 

gunoi menajer. Din aceste motive am avut probleme la descărcare la Roșiești, era să ne blocheze 

mașina acolo și să cheme mediul sa ne sancționeze  pentru nerespectarea condițiilor  impuse de lege.  

Se discută despre plata pentru greutate sau volum de gunoi  preluat. Dl. Primar spune că e dificil de

 cântărit, dar s-ar putea încerca raportarea la volum .
 Dl.  Secretar: nu vede o altă soluție practică decât preluarea restrictivă, doar a gunoiului 

menajer și reducerea frecvenței preluărilor, poate odată la două săptămâni în perioada de iarnă,  

pentru a mai reduce costurile. Oricum  se face preluarea cu remorca a resturilor vegetale. 

   Dl.  C. Lupoaie: speranța rămâne la |Ecoserv ? 

 Dl.   viceprimar: nu crede că se poate reduce frecvența ridicării gunoiului. Pentru resturile 

vegetale, poate se va putea face platformă, daca se aprobă de la Mediu. 

 


