Proces - Verbal
zv
încheiat azi 09.07.2020, la ședința extraordinară a C.L. Liesti
Ședința se desfășoară atât în plen cât și online.
Participă 8 consilieri în plen și 8 online.
Sunt prezenți în plen următorii consilieri: Bujor Cornel, Constantin Valentin, Costea Tudorel,
Gheonea Pavelina, Mișu Nicolae, Panaite Gheorghe, Săndică Costică, Ștefan Gheorghe
Sunt prezenți online: Bocăneală Vasile, Caraiman Emil, Coman Dan, Cristea Costică, Damian
Adrian, Dibu Costică, Lupoaie Nicolae Catalin, Tecuță Costel
Absent: Mitu Vasile
Președinte: Bujor Cornel
Ședința se desfășoară atât în plen cât și online.

Dl Președinte prezintă ordinea de zi:
Proiect 1: privind achiziționarea prin leasing financiar a unei autospeciale gunoi Renault.
Proiect 2: revocarea HCL nr. 21/ 25.05.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat
al comunei Liești, județul Galați, a suprafeței de 60.456 mp teren arabil situat în T 28/1, P 134.
Se supune la vot ordinea de zi. S-au înregistrat 16 voturi „pentru".
Domnul Costea Tudorel intervine și precizează că apreciază modul de organizare al acestei
ședințe. Toți cei prezenți sunt de acord.
Dl. Primar dă citire Proiectului nr. I aflat pe ordinea de zi: privind achiziționarea prin
leasing financiar a unei autospeciale gunoi Renault.
Dl. primar precizează că la data de 06.05.2020 a fost publicat pe site-ul www.elicitatie.ro anunțul de participare simplificat nr. SCN 1067682, la care s-a înscris un singur
ofertant și anume ASOCIEREA GRĂDINARIU IMPORT EXPORT SRL (LIDER) - BCR
LEASING IFN SA, având subcontractant pe OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
Domnul primar prezintă caracteristicile autospecialei de gunoi, anunță finanțarea gropii de
gunoi de la Valea Mărului, iar în 16 luni este posibil să ducem gunoiul acolo.
Domnul Ștefan Gheorghe intervine pentru a cere clarificări ale sumelor care vor fi
plătite și perioada în care se vor plăti.
Domnul primar precizează că valoarea totală a contractului de leasing este de
517.840,16 lei cu TVA care cuprinde următoarele:
- avans 30% (142.567,95 lei suportat de instituție)
- dobândă (37.861,33 lei)
- comisioane (4752 lei)
- finanțarea împrumutată, care se restituie în 3 ani (332.658,55 lei cu TVA)

Se supune la vot proiectul nr. 1. Proiectul a fost votat în plen cu 8 voturi pentru,
.............. voturi împotrivă............ abțineri.................
Dl. Primar dă citire Proiectului nr. II aflat pe ordinea de zi: revocarea HCL nr. 21/
25.05.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Liești, județul Galați,
a suprafeței de 60.456 mp teren arabil situat în T 28/1, P 134.
Domnul primar precizează că proiectul de hotărâre se fundamentează pe adresa
Instituției Prefectului județul Galați cu nr. 6033/23.06.2020 prin care se solicita revocarea
HCL nr. 21/25.05.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Liești,
județul Galați, a suprafeței de 60.456 mp teren arabil situat în T 28/1, P 134,. pe motivul ca
hotărârea este fundamentată în mod eronat pe prevederile art. 31. alin. (2) din Legea nr. 18
/1991 privindfondulfunciar, republicata, cu modiftcările si completările ulterioare, care se

refera la terenuri din rezerva comisiei locale, ori acele terenuri nu sunt în rezerva la
comisia locala.
Domnul Costea Tudorel intervine și solicită în numele consilierilor locali să fie
prezentat, în termen de 15 zile sau până la următoarea ședință de CL, un raport de audit intern
prin care să aflăm cum am ajuns să votăm o hotărâre nelegală. Dacă nu vom fi mulțumiți de
măsurile care se iau, vom solicitat un audit la Instituția Prefectului sau chiar vom contracta un
auditor extern. Afost solicitat un raport de activitate de acum câteva luni și nu s-a primit nimic.
Cu doi juriști, am ajuns în situația să votăm hotărâri de consiliul local care sunt nelegale.
Solicităm să se prezinte note de relație/ explicative sau un raport care să justifice această
situație. Suntem în situația de a revoca hotărâri nelegale sau de a vota hotărâri care nu sunt
contrasemnate de legalitate de către juriștii angajați pentru a aviza de legalitate proiectele și
hotărârile pe care le emitem în calitate de legislativ al acestei comune.
Domnul Ștefan intervine și precizează că este scandaloasă situația juridică a acestui
teren care nu se cunoaște nici în prezent.
Domnul Mișu Nicolae este deranjat de absența repetată a domnul secretar și se simte
rușinat de situațiile în care a fost pus în mod repetat de acesta.
Domnul Costea Tudorel precizează că a fost unul dintre susținătorii creșterilor de
salarii, iar orice proiect de hotărâre a fost aprobat, chiar dacă am avut divergențele noastre
interne, unde s-a ajuns acum trebuie să găsim problema și să o rezolvăm până nu vorfi scăpări
legislative mult mai grave.

Se supune la vot proiectul nr. 2. Proiectul a fost votat în plen cu 8 voturi pentru
....xrrrr...voturi împotrivă...Trrr...abțineri................

Se trece la numărarea voturilor exprimate online.
Pentru Proiectul nr. I s-au înregistrat online 8 voturi pentru/..rr7?ablincn/..~T.impolriva
Pentru Proiectul nr. II s-au înregistrat online 8 voturi pentru/...rrrrabtineri/...împotriva
Ședința se încheie la ora 16.30.
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