
Proces – Verbal 
Încheiat azi 31. 08.2020, 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 7 consilieri locali: Bujor Cornel, Caraiman Emil, Cristea 

Costică, Mișu Nicolae, Panaite Gheorghe, Săndică Costică, Ștefan Gheorghe 

Prezenta online, 8 consilieri. 

Presedinte de sedință, este  dl. Costică Cristea. 

Se supun discuției procesele verbale ale sedintelor anterioare, care sunt aprobate in 

forma prezentată, cu vot unanim. 

 

Ordinea de zi propusă are ca puncte: 

 Proiecte de hotarari: 

1.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului  Dibu 

Costică, ca urmare a decesului acestuia si declararea ca vacant a locului de consilier local 

2.Proiect de hotărâre încetarea mandatului de consilier local al domnului  Mitu Vasile, 

înainte de expirarea  duratei normale a mandatului, ca urmare a lipsei nemotivate de la mai 

mult de 3 ședințe ordinare şi/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfășurate pe 

durata a trei luni calendaristice si declararea ca vacant a locului de consilier local 

3. rectificarea erorii materiale din titlul Hotărârii nr. 11/22.04.2020 de  aprobare a 

Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al 

comunei Liești pentru proiecte de activitate sportivă, precum și completarea Regulamentului 

aprobat prin această hotărâre 

4. completarea H.C.L.  nr. 59/30.12.2013  de aprobare a Regulamentului pentru 

atribuirea de denumiri și a Nomenclatorului stradal din comuna Liești, cu Anexa nr. 2A -

Detaliere elemente de identificare  Străzi Liești  și Anexa 2 B – Detaliere elemente de 

identificare   Străzi Șerbănești , pentru străzile aferente  pozițiilor nr. 37,38  din Anexa  la  

HCL  nr. 16/29.04.2010  privind însușirea inventarului bunurilor  care aparţin domeniului 

public al comunei Liești  ,  județul Galați 

5. prelungirea pentru o perioadă de trei ani,  până la data de 01.10.2023, a  termenului  

de atribuire in folosința gratuită a spațiului in suprafata de 56,4 mp, situat in Liești, Str. 

Alexandru Ioan Cuza, nr. 2A, către  „ Asociația Suflet  Lieștean - Mihaela 2017” ,pentru  

funcționarea  in comuna Liesti a  serviciului social pentru copii  cu dezabilități   

6. aprobarea oportunitatii, necesitatii și a DTE pentru modernizare străzi prin asfaltare 

7. rectificarea bugetului local  pentru acoperire salarizare asistenti personali pers. cu 

handicap.  

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. 

 

1.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului  

Dibu Costică, ca urmare a decesului acestuia si declararea ca vacant a locului de consilier 

local  . 

 

Se păstrează un moment de reculegere  in memoria dlui C. Dibu. Dl. Primar elogiază 

activitatea acestuia în consiliul local. Se ia act de incetarea de drept, prin deces, a mandatului 

de consilier local și vacantarea locului  în consiliul local. 

 

2.Proiect de hotărâre încetarea mandatului de consilier local al domnului  Mitu 

Vasile, înainte de expirarea  duratei normale a mandatului, ca urmare a lipsei nemotivate 

de la mai mult de 3 ședințe ordinare şi/sau extraordinare consecutive ale consiliului, 
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desfășurate pe durata a trei luni calendaristice si declararea ca vacant a locului de 

consilier local . 

Dl.  Secretar general : Dl. Mitu Vasile a lipsit nemotivat de la ședințele Consiliului 

local Liești , începând cu luna februarie a anului 2020.  Convocarea la ședințe s-a făcut prin  

Convocator scris si SMS. Fiind șofer  angajat pe activități de transport 

internațional/intercomunitar, dl. Mitu Vasile a lipsit in mod sistematic de la ședințele CL 

Liești, fără a aduce dovezile justificative admise de Codul Administrativ pentru motivarea 

absențelor. După modificarea R.O.F.  al C.L. Liești ca urmare a pandemiei de Coronavirus, 

avea posibilitatea de a vota online.  

 Întrucât nu a fost prezent la mai mult de 3  ședințe ordinare şi / sau extraordinare 

consecutive ale consiliului,  nu a optat pentru votul online și nu a depus dovezi pentru  

motivarea absenței la ședințe ,  in temeiul obligațiilor stipulate in   art. 204, alin.(6) , se 

întocmește prezentul Referat constatator, la care se atașează copii din Registrul prezenței la 

ședințele consiliului local al comunei Liești. 

In temeiul prevederilor alin. (2), lit. d). alin. (3). alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ ,   Consiliul local va constata prin hotărâre , încetarea de drept a 

mandatului de consilier local, precum şi vacantarea locului de consilier local . 

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

 

3. rectificarea erorii materiale din titlul Hotărârii nr. 11/22.04.2020 de  aprobare 

a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul 

local al comunei Liești pentru proiecte de activitate sportivă, precum și completarea 

Regulamentului aprobat prin această hotărâre  . 

Dl.  Primar : Prin Hotărârea nr. 11/22.04.2020 s-a aprobat Regulamentul privind 

regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Liești pentru 

proiecte de activitate sportivă. 

-    Datorită utilizării de către legiuitor în cuprinsul Ordinul nr. 664/2018 privind 

finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, a unor termeni  care nu 

individualizau clar opțiunile de finanțate de genul proiect/program, finanțare nerambursabilă , 

s-a strecurat eroarea materială care ține de corecta încadrare a finanțării in soluția dată de art. 

181 alin. (2) , lit. b) din Legea nr. 69/2000, cu  modificările şi completările ulterioare. Deși 

însăși activitatea sportivă finanțată se incadrează în programul national  de sustinere a sportului 

de performanță, eliminând orice dubii cu privire la scopul hotărârii, modul de redactare al 

hotararii a ridicat probleme de înțelegere și interpretare. 

Dl.  Secretar:   In cuprinsul Regulamentului, utilizarea termenilor de proiect sau 

proiect/program lăsau loc interpretărilor prin imprecizia termenilor care   pot crea confunzii și 

trimite la proiecte ce se finanțează în baza altei proceduri , specifice Legii nr. 350/2005, desi 

în mod clar , din toata documentația rezulta clar ca se vorbea de finanţarea programelor 

sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza unităţii administrativ-

teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului 

de identitate sportivă. 

-    Prin HCL nr. 16/30.04, se elimină o reglementare care pe fond era contrară 

prevederilor art. 2, alin. (2) al Ordinului nr. 664/2018 ,ce prevede excepția de aplicare a 

principiului neretroactivității în cazul  fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru 

continuarea programului sportiv aflat în derulare. Ori, in campionatul national de fotbal , 

specificul sezoanelor competiționale desfășurate pe 2 ani calendaristici determină incadrarea 

implicită între excepții. 

In forma modificată și completată, Regulamentul elimină potențialele probleme ce 

pot surveni în interpretarea și aplicarea prevederilor sale. 

Dl. Marcel Scarlat, președintele Sporting Liesti,citând din legislatie, consideră că nu 

sunt neclarități in Hotărârea nr.11,  delimitările dintre termenii proiect si program nefiind in 

măsură să justifice întârzierile cu  care se finanțează clubul, în condițiile în care Consiliul local 

a alocat sumele necesare prin bugetul local. In opinia sa, dl.  Secretar acum încearcă să acopere 

erorile dnei jurist,  pe care o apără.  

 



Dl. primar: cunoaște problemele generate de întârzierea în acordarea finanțării . S-a 

solicitat și opinia altor juriști , inclusiv de la Prefectură  și așa cum s-a arătat deja,  s-a căutat 

soluția care elimină potențialele probleme ce pot surveni în interpretarea și aplicarea 

prevederilor hotărârii. 

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

 

4. completarea H.C.L.  nr. 59/30.12.2013  de aprobare a Regulamentului pentru 

atribuirea de denumiri și a Nomenclatorului stradal din comuna Liești, cu Anexa nr. 2A 

-Detaliere elemente de identificare  Străzi Liești  și Anexa 2 B – Detaliere elemente de 

identificare   Străzi Șerbănești , pentru străzile aferente  pozițiilor nr. 37,38  din Anexa  

la  HCL  nr. 16/29.04.2010  privind însușirea inventarului bunurilor  care aparţin 

domeniului public al comunei Liești  ,  județul Galați  . 

Dl.  Primar : Proiectul de hotărâre  propune completarea H.C.L.  nr. 59/30.12.2013  de 

aprobare a Regulamentului pentru atribuirea de denumiri și a Nomenclatorului stradal din 

comuna Liești, cu Anexa nr. 2A -Detaliere elemente de identificare  Străzi Liești  și Anexa 2 

B – Detaliere elemente de identificare   Străzi Șerbănești , pentru străzile aferente  pozițiilor 

nr. 37,38  din Anexa  la  HCL  nr. 16/29.04.2010  privind însușirea inventarului bunurilor   

Prin  HCL  nr.16/29.04.2010  privind însușirea inventarului bunurilor  care aparțin 

domeniului public al comunei Liești  , județul Galați,  la poz. 37 și 38 s-au înscris în inventar 

străzile din fostele sate Liești si Șerbănești , înscriindu-se suprafața însumată a acestora. La 

acea dată nu era aprobat Nomenclatorul stradal.  In vederea întocmirii documentației pentru 

înscrierea  in cartea funciară este necesară detalierea elementelor de identificare  a 

străzilor conform Nomenclatorului, în acord cu Planul cadastral. O asemenea lucrare este 

posibilă la nivelul întregii localități  doar odată cu întocmirea cadastrului general al comunei, 

astfel că , pentru a se acoperi exigențele de accesarea proiectelor de infrastructură, se 

procedează la identificarea etapizată a drumurilor  și întocmirea documentației cadastrale, în 

funcție de exigențele proiectelor propuse spre aprobare și mijloacele financiare existente in 

bugetul local sau exigențele proiectelor cu finanțare nerambursabilă, după caz.   

Prin HCL nr. 35/26.09.2019 s-a aprobat  oportunitatea si necesitatea investiției  “ 

MODERNIZAREA PRIN ASFALTARE A STRĂZILOR DIN COMUNA LIEȘTI, 

JUDEȚUL GALAȚI, iar prin HCL nr. 36/26.09.2019 s-au aprobat indicatorii tehnico -

economici ai investiției. In lipsa cărții funciare pentru fiecare dintre străzile din proiect, 

realizarea investiției nu este posibilă. 

Precizează că , întrucât străzile sunt deja  înscrise în inventar, prin  hotărâre nu se 

întocmește, nu se modifică și nu se actualizează inventarul domeniului public, astfel că nu 

este necesar avizul ministerului de resort. 

Intrebările și discuțiile vizează termenele in care se estimează a se face asfaltarea pe 

aceste strazi. Dl.  Primar răspunde că în ce îl privește, și mâine ar începe, cu  bani din bugetul 

local. Dar rămân de parcurs etapele legale, inclusiv depunerea unui proiect actualizat de 

finanțare. 

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

 

5. prelungirea pentru o perioadă de trei ani,  până la data de 01.10.2023, a  

termenului  de atribuire in folosința gratuită a spațiului in suprafata de 56,4 mp, situat 

in Liești, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 2A, către  „ Asociația Suflet  Lieștean - Mihaela 

2017” ,pentru  funcționarea  in comuna Liești a  serviciului social pentru copii  cu 

dezabilități  . 

Asociația Suflet Lieștean  - Mihaela 2017 a continuat să ofere servicii sociale și 

după retragerea Fundației “INIMĂ DE COPIL”, când prin HCL nr. 54/2017 i s-a aprobat 

folosința gratuită a spațiului pe o durată de 3 ani. Acum contractul de comodat expiră și este 

necesară prelungirea lui, care nu se poate realiza decât prin hotărâre a Consiliului local. 

La acest moment, pe lângă utilitatea acestor servicii, constatăm că numărul de 

copii care au nevoie de sprijin calificat este mai mare decât posibilitățile asociației. 

 



Prin cererea  înregistrată sub nr. 8281 /S/ 04.10.2017 , Asociația Suflet  Lieștean  

- Mihaela 2017 solicită atribuirea in folosința gratuită a spațiului in suprafața de 56,4 mp,  pentru  

funcționarea  in comuna Liești a  serviciului social pentru copii  cu dezabilități ;    

In clădirea din Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 2A  mai   funcționează de asemenea și 

SPCLEP, Politia comunală și Secția 3 de Politie Rurală. Spațiul alocat activității asociației este 

cel în care a funcționat grupul de jandarmi până la retragerea din localitate 

Dl. C. Săndică întreabă de ce nu se face contract pe o perioadă mai lungă. 

Dl.  Secretar: ține și de acreditarea limitată în timp a asociației.  Folosința gratuită se 

acordă exclusiv pentru activitatea acreditată și prestatorul stabilit. 

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

 

6. aprobarea oportunitatii, necesitatii și a DTE pentru modernizare străzi prin 

asfaltare  . 

Dl.  Primar prezintă străzile propuse pentru asfaltare , în lungime totală de 4,42 km. 

Pentru finanțarea proiectului de investiție se au in vedere atât fondurile proprii cât și 

obținere de fonduri nerambursabilă pe liniile de finanțare existente. Discuția despre asfaltarea 

străzilor fiind făcută la pct. 4, dl.  Primar prezintă valorile din devizul general, arătând că a 

insistat pe valori cât mai apropiate de realitate . Probabil la licitație vor fi mai mici, dar prin 

deviz, costurile totale, fara TVA sunt de cca. 6086 mii lei, din care construcții-montaj 5474 mii 

lei. 

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

 

7. rectificarea bugetului local   

Dl. Primar: rectificarea propusă a avut în vedere: 

-art. 12 din Hotărârea nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și 

desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020, prin care municipiile, orașele, 

comunele și sectoarele municipiului București suportă din bugetul propriu anumite categorii 

de cheltuieli; 

- Decizia A.J.F.P. Galați nr. 3352/24.08.2020 privind repartizarea pe unități 

administrativ teritoriale a influențelor rezultate ca urmare a rectificării sumelor defalcate din 

TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și 

municipiilor pentru anul 2020 

-art. 129 alin. 2 lit. b) și alin. 4 lit. a), ale art. 196 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ și ținând cont de fundamentările compartimentelor de specialitate 

privind rectificarea bugetară, propun aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 și a 

Listei de Investiții aferente, astfel: 

Veniturile comunei Liești aprobate în suma de 19.496,49 mii lei se majorează cu suma 

de 62,00 mii lei devenind 19.558,49 mii lei. 

Cheltuielile comunei Liești aprobate în suma 19.496,49 mii lei se majorează cu suma 

de 62,00 mii lei devenind 19.558,49 mii lei, detalierile fiind prezentate în raportul de 

specialitate al serviciului financiar-contabil și anexa la proiectul de hotărâre..  

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

 

Se trece la centralizarea  voturilor exprimate online. 

Pentru Proiectele de hotărâri  1-7 s-au înregistrat online  câte 8 voturi ,,pentru". 

Hotărârile sunt  adoptate cu un număr de 15 voturi pentru. 

 

 Dl.  Presedinte de ședință   declară sedința închisă. 

 

 Presedinte de sedinta,          Secretar general.   

                      Costică Cristea                                             Avadanei Vasile 


