
 Proces – Verbal 
Încheiat azi 27.07.2020, la ședința extraordinară a C.L. Liești 

 

 Sunt prezenți în sala de ședințe, cu asigurarea distanței sociale și mijloacelor de 

protective ( masca, dezinfectanți), un număr de 8 consilieri locali. 

Prezenta online, 7 consilieri: Coman Dan, Cristea Costică, Damian Adrian, Bujor 

Cornel, Mișu Nicolae, Lupoaie Cătălin, Tecuță Costel. 

  Absent motivat: dl. C.Dibu. 

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. Panaite Gheorghe. 

Ordinea de zi propusă are ca punct unic: aprobarea rectificării Bugetului Local pe 

anul 2020 și a Listei de Investiții aferente 

Pentru adoptare este necesară majoritatea absolută de 9 consilieri. 

Proiectul de hotărâre a fost postat pe pag. web a primăriei Liești   www.primaria-

liesti.ro în forma supusă aprobării. Invitația la ședință conține  indicațiile necesare pentru 

exercitarea votului.  

Toate comisilie de specialitate au comunicat aviz favorabil la proiectele de hotarare. 

Se supune la vot ordine de zi. S-au înregistrat 15 voturi ,,pentru", prin insumarea votului în sală 

cu cel online. 

 

Se trece la dezbaterea proiectului de pe ordinea de zi. 

Dl.  Primar :  prin Nota de fundamentare nr. 6412/G/22.07.2020 se solicită alocarea 

sumei de 80 mii lei pentru întocmirea documentației necesare în vederea depunerii unui proiect 

în cadrul ,,Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a 

energiei în infrastructura de iluminat public’’; 

           Din solicitările primite de la compartimentele de specialitate din cadrul instituției și de 

prioritățile stabilite în vederea funcționării în interesul colectivității locale,   rezultă necesitatea 

rectificării bugetului de venituri și cheltuieli corespunzator pe cele doua secțiuni, astfel: 

Veniturile comunei Liești aprobate în suma de  19.446,49  mii lei se majorează cu suma 

de 50 mii lei devenind 19.496,49 mii lei. 

Cheltuielile comunei Liești aprobate în suma 19.446,49  de mii lei se majorează cu suma 

de 50 mii lei devenind 19.496,49 mii lei. 

Nu sunt inscrieri la cuvant. Proiectul a fost votat în plen cu unanimitate de voturi. 

Se trece la numărarea voturilor exprimate online. 

 S-au înregistrat online 7 voturi ,,pentru". Hotărârea este adoptată cu un numar de 15 

voturi pentru. Dl.  Primar anunță pentru ședința ordinară de consiliu de joi , ordinea de zi și 

solicită prezența consiliului pentru asigurarea cvorumului, dată fiind importanța proiectelor de 

hotărâri. 

 

             Nu mai  sunt inscrieri la cuvant. Se declară ședința închisă. 

 

 

 Presedinte de sedinta,         Secretar general.   

http://www.primaria-liesti.ro/
http://www.primaria-liesti.ro/


                      Panaite Gheorghe                                          Avadanei Vasile 


