ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA LIEȘTI
CONSILIUL LOCAL

MINUTĂ
Încheiată azi, 22..07.2020, ora 16,00, la ședința extraordinară, convicată de îndată, , a Consiliului local al
comunei Liești,ședință convocată prin Dispoziția nr. 232 / 21.07.2020 a primarului comunei Liești.
Sunt prezenți în sala de ședințe, cu asigurarea distanței sociale și mijloacelor de protective ( masca,
dezinfectanți), un număr de 9 consilieri locali.
Prezenta online: Coman Dan, Cristea Costică, Damian Adrian, Dibu Costică, Gheonea Pavelina,
Lupoaie Cătălin, Tecuță Costel
Dl. Vasile Mitu nu este prezent , nu a comunicat intenția de participare online și modalitatea de vot pentru
care optează. .
Presedinte de sedință, este dl. Bujor Cornel.
Se supun la vot procesele verbale ale lședințelor din data de 23.06.2020 și 09.07.2020, care sunt aprobate
9 voturi in sală și 7 voturi online. După centralizarea voturilor transmise, rezultă un număr de 16 voturi
pentru.
Ordinea de zi propusă are ca puncte:
Proiecte de hotarari:
Proiect 1: înregistrarea UAT Comuna Liești în Sistemul naţional electronic de plată online a
obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, instalarea unui terminal de plată (POS) precum şi
stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar
Proiect 2: aprobarea modificării H.C.L. nr. 15 / 30.04.2020 privind ʺACHIZIȚIONAREA ÎN
LEASING AUTOSPECIALĂ GUNOIʺ
Pentru adoptare este necesară majoritatea absolută de 9 consilieri, în cazul ambelor proiecte.
Proiectele de hotărâre au fost postate pe pag. web a primăriei Liești www.primaria-liesti.ro în forma
supusă aprobării. Invitația la ședință conține indicațiile necesare pentru exercitarea votului.
Toate comisiie de specialitate au comunicat aviz favorabil la proiectele de hotarare.
Se trece la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi, care sunt prezentate de dl. Primar.apoi se
supun votului.
Pentru proiectul nr. 1: aprobat cu 16 voturi pentru, din care 9 voturi in sală și 7 voturi online .
Pentru proiectul nr. 2: aprobat cu 16 voturi pentru, din care 9 voturi in sală și 7 voturi online .
La ora 16,30 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 considerat absent nemotivat.
Drept pentru care s-a întocmit prezenta Minută , într-un exemplar, care se publică pe pagina web a
Primăriei Liești.
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