Proces – Verbal
Încheiat azi 22.07.2020, la ședința extraordinară a C.L. Liești
Sunt prezenți în sala de ședințe, cu asigurarea distanței sociale și mijloacelor de protecție
( masca, dezinfectanți), un număr de 9 consilieri locali.
Prezenta online, 7 consilieri: 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 ședințelor anterioare , 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 hotărâri:
Proiect 1: înregistrarea UAT Comuna Liești în Sistemul naţional electronic de plată
online a obligațiilor 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.primarialiesti.ro în forma supusă aprobării. Invitația la ședință conține indicațiile necesare pentru
exercitarea votului.
Toate comisiile de specialitate au comunicat aviz favorabil la proiectele de hotarare.
Se supune la vot ordine de zi. S-au înregistrat 16 voturi ,,pentru".
Se trece la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi
Dl. Primar dă citire primului proiect aflat pe ordinea de zi.
Prin Proiectul de hotărâre se propune înregistrarea comunei Liești în SNEP (Sistemul Naţional
Electronic de Plată) în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.
1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a
obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 3 din H.G nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizarii
Sistemului national electronic de plata online a obligaţiilor de plată către bugetul general
consolidat: „(1) În vederea plăţii de către contribuabilii persoane fizice, persoane fizice
autorizate, persoane juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică a obligaţiilor de plată
către bugetul general consolidat prin utilizarea mijloacelor electronice de plată sau altor
mijloace de plată, stabilite prin decizie a preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea
României, instituţiile publice care desfăşoară activităţi de încasare a acestor obligaţii se vor
înregistra în SNEP pentru furnizarea informaţiilor privind cuantumul acestora şi pentru
asigurarea accesului la o soluţie de plată electronică a respectivelor obligaţii.
De asemenea, pentru încasarea taxelor şi impozitelor fiecare instituţie publică îşi va
selecta furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice conform legislaţiei în vigoare, la
care va deschide un cont colector unic. Conform prevederilor legale comisionul aferent
efectuării plăţii electronice perceput de furnizorul de servicii selectat, se suportă de către:

a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de
servicii de plată;
b) beneficiarul plăţii, respectiv instituţiile publice, pentru comisioanele aferente serviciilor de
plată percepute de către furnizorul său de servicii.
Nu sunt inscrieri la cuvant. Proiectul a fost votat în plen cu unanimitate de voturi.
Dl. Primar dă citire Proiectului nr. 2, aflat pe ordinea de zi.
Prin H.C.L. nr. 15 / 30.04.2020 , s-a aprobat ACHIZIȚIONAREA ÎN LEASING
AUTOSPECIALĂ GUNOI.
Forma de redactare a art. 1 aprobă efectuarea achiziției, oportunitatea si necesitatea
rezultând din Referatul de aprobare si raportul de specialitate.
Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică București ne-a recomandat să
modificăm HCL nr. 15/30.04.2020, prin introducerea unui articol distinct care aprobă
oportunitatea și necesitatea achiziționării prin leasing a autospecialei de gunoi, aceasta fiind o
condiție de formă ce trebuie respectată și nu afectează validitatea procedurii de achiziție
derulate.
Se supune la vot. Proiectul a fost votat în plen cu unanimitate de voturi.
Se trece la numărarea voturilor exprimate online.
Pentru Proiectul nr. 1 s-au înregistrat online 7 voturi ,,pentru". Hotărârea este adoptată cu un
numar de 16 voturi pentru.
Pentru Proiectul nr. 2 s-au înregistrat online 7 voturi ,,pentru". Hotărârea este adoptată cu un
numar de 16 voturi pentru.

Presedinte de sedinta,
Bujor Cornel

Secretar general.
Avadanei Vasile

