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                     MINUTĂ  
Încheiată azi, 22.04.2020, ora 18,00, la ședința ordinară a Consiliului local al comunei Liești, 

ședință convocată prin Dispoziția nr. 152/15.04.2020 a primarului comunei Liești. 

Ordinea de zi propusă are ca puncte: 

1.stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2021 

2.aprobarea regulamentului privind atribuirea directă a contractelor de închiriere a pășunii 

proprietate a comunei Liești 

3. aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la 

bugetul local al comunei Liești pentru proiecte de activitate sportivă  

4.aprobarea procedurii pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care 

există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Lieşti, Judetul 

Galaţi 

5. aprobarea achiziției ʺachiziționarea în leasing autospecială gunoiʺ 

Conform art. 139, alin.(3), lit. i) din Codul Administrativ, pentru adoptare este necesară 

majoritatea absolută de 9 consilieri, în cazul tuturor proiectelor de hotărâri. 

Proiectele de hotărâre a fost postate pe pag. web a primăriei Liești  www.primaria-liesti.ro  

în forma supusă aprobării. Invitația la ședință cu indicațiile necesare pentru exercitarea votului , 

precum  au fost postate pe site în ziua ședinței .  

La ora 18, 00 , în sala de ședințe a CL Liești se află președintele de ședință , dl. Vasile 

Băcăneală, dl. Primar Iulian BOȚ și  dl. Secretar general  Vasile Avadanei. 

Se trece la preluarea mesajelor și consemnarea votului. La ora 19,00 încetează procedura de 

vot.  Și-au exercitat dreptul de vot un număr de 16 consilieri din totalul de 17. 

Dl. Vasile Mitu nu a transmis votul său, fiind in străinătate  la muncă, fiind considerat absent 

nemotivat. 

S-au înregistrat următoarele voturi: 

Proiect : 

 1.stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2021 :4 

voturi pentru, 1 vot impotrivă, 11 abtineri ; proiect RESPINS 

2.aprobarea regulamentului privind atribuirea directă a contractelor de închiriere a pășunii 

proprietate a comunei Liești: 2 voturi pentru, 14 abtineri ; proiect RESPINS 

3. aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la 

bugetul local al comunei Liești pentru proiecte de activitate sportivă : 16 voturi pentru  ; proiect 

APROBAT 

4.aprobarea procedurii pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care 

există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Lieşti, Judetul 

Galaţi: 16 voturi pentru  ; proiect APROBAT 

5. aprobarea achiziției ʺachiziționarea în leasing autospecială gunoiʺ : 5 voturi pentru, 11 

abtineri ; proiect RESPINS 

 

Drept pentru care s-a întocmit prezenta Minută , într-un exemplar, care se publică pe pagina 

web a Primăriei Liești. 

 

 Președinte de ședință,     Secretar General,  

          Vasile Bocăneală               Vasile AVĂDĂNEI 
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