
Proces – Verbal 
Încheiat azi 30.07.2020, la ședința ordinară a C.L. Liești 

. 

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

( masca, dezinfectanți), un număr de 4 consilieri locali: Panaite Gheorghe, Mișu 

Nicolae,,Săndică Costică, Ștefan Gheorghe 

Prezenta online, 11 consilieri. 

  Dl. C. Dibu : decedat 

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. 

Se păstează un minut de reculegerea pt. dl. C. Dibu. Consilierii își exprimă regretul 

pentru pierderea suferită și de consiliul local  , nu doar de familie. Dl. Primar elogiază 

activitatea desfășurată de dl. C. Dibu în consiliul local, echilibrul de care a dat mereu dovadă, 

promovarea interesului locuitorilor comunei înaintea oricărui interes de partid, precum și 

calitățile sale  demonstrate in activitatea de viceprimar al comunei timp de două mandate.  

 

Ordinea de zi propusă are ca puncte: 

 Proiecte de hotarari: 

  Proiect 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a 
serviciilor sociale  acordate la nivelul comunei Liești, pentru perioada 2020- 2024 

                Proiect 2: însușirea în inventarul bunurilor din   domeniul privat al Unității 
Administrativ-Teritoriale Comuna Liești,  a suprafeței de  60456 mp teren din categoria de 
folosință curți-construcții, situat în T 28/1, P 134 ,  Comunei Liești , Județul Galați 
                 Proiect 3: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ale proiectului de investiție 
privind modernizarea iluminatului public in comuna Liești 

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 supune la vot ordine de zi. S-au înregistrat 15 voturi ,,pentru". 

 

Se trece la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi 

 

Dl. Primar dă citire primului proiect aflat pe ordinea de zi: aprobarea Strategiei de 
dezvoltare a serviciilor sociale  acordate la nivelul comunei Liești, pentru perioada 2020- 
2024 

Ca urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populației comunei Liești, și în 

legislația națională în domeniul asistenței sociale, se impune elaborarea unei Strategii de Dezvoltare a 

Serviciilor Sociale acordate de furnizorii publici și privați la nivelul comunei Liești, din județul Galati, 

pentru perioada 2020-2024 și a unui Plan de intervenție elaborat în conformitate cu aceasta. 

Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități 

aflate în nevoie socială, autoritățile administrației publice locale au atribuții privind administrarea și 

acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale. 

Dl.  N. Mișu întreabă despre diferite aspecte și ținte ale  strategiei, are în vedere și alte 

obiective  ce se adresează persoanelor vârstnice, defavorizate, etc. 

Dl.  Primar: această hotărâre se referă la protecția copiilor. Dar tot ce presupune asistentă 

și protecție socială trebuie tratat cu mare atenție, pentru că populația îmbătrânește , dar mult 

mai grav, lipsurile materiale, sărăcirea continuă vor impune intervenția  cu programe și măsuri 

concrete.  

Se supune la vot. Cu vot unanim proiectul de hotărâre este aprobat. 

 

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


Proiect 2: însușirea în inventarul bunurilor din   domeniul privat al Unității 
Administrativ-Teritoriale Comuna Liești,  a suprafeței de  60456 mp teren din categoria de 
folosință curți-construcții, situat în T 28/1, P 134 ,  Comunei Liești , Județul Galați 

Terenul este din categoria curți - construcții,  a aparținut înainte de 1990  de Ferma 

Zootehnică Șerbănești, pe el menținându-se până la data inițieri proiectului de hotărâre , resturi 

de construcții (zona de adăpători și adăposturi de vară). Terenul nu a fost înscris ca rezerva  la 

dispoziția comisiei locale de fond funciar.  

Având in vedere ca acest imobil este de interes local si nu aparține proprietății publice 

a comunei Liești , nu constituie obiectul cererilor de revendicare înregistrate in aplicarea legilor 

speciale de retrocedare a terenurilor si nu sunt litigii înregistrate cu privire la acesta, , nu 

constituie rezervă la dispoziția comisiei local și nu este sunt grevat cu sarcini, comisia locală a 

întocmit Declarația cu nr. 6460/24.07.2020, care se constituie și în aviz favorabil la proiectul 

de hotărâre. 

Temeiurile juridice sunt cale care se regăsesc și în  adresa nr. 6033/23.06.2020 a 

Prefecturii Galați. 

Tema fiind cunoscută și anterior dezbătută,, nu sunt înscrieri la cuvânt. 

Se supune la vot. Cu vot unanim proiectul de hotărâre este aprobat. 

 

Proiect 3: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ale proiectului de 
investiție privind modernizarea iluminatului public in comuna Liești 

Dl.  Primar: prin prezentul proiect de hotărâre se dorește aprobarea  participarea 

comunei Liești la “Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării 

inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” și aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat public prin 

creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea 

inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna 

Liești, județul Galațiʺ 

Obiectivul Programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a sistemelor 

de iluminat public. 

Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea 

emisiilor de  gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED care 

să determine o eficienţă energetică ridicată. 

Obiectul Programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin 

înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu 

corpuri de iluminat cu LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de 

dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv 

de investiţii. 

Proiectul propus are valoarea totală de 1.084.221,10 lei din care: 

- 795.988,11 lei din bugetul alocat prin program 

- -      163.033,71 lei contribuția solicitantului aferenta cheltuielilor eligibile in  procent  

17,00  %  din cheltuieli eligibile 
-  125.199,29 lei cheltuieli neeligibile. 

Consiliul își exprimă speranța că proiectul va obține finanțare. 

Se supune la vot. Proiectul a fost votat în plen cu unanimitate de voturi. 

Se trece la numărarea voturilor exprimate online. 

Pentru Proiectele de hotărâri  nr. 1,2 și 3 s-au înregistrat online  câte 11voturi ,,pentru". 

Hotărârile sunt  adoptate cu un număr de 15 voturi pentru. 

 Dl.  Presedinte de ședință   declară sedința închisă. 

 

 Presedinte de sedinta,          Secretar general.   

                      Panaite Gheorghe                                            Avadanei Vasile 


