
Proces – Verbal 
Încheiat azi 23.09.2020.2020, 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 8 consilieri locali: Bujor Cornel, Caraiman Emil, Costea 

Tudorel,Cristea Costică, Damian Adrian, Mișu Nicolae, Panaite Gheorghe, Săndică Costică,  

Prezenta online, 7 consilieri. 

Presedinte de sedință, este  dl. Costică Cristea. 

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

forma prezentată, cu vot unanim. 

 

Ordinea de zi propusă are ca puncte: 

 Proiecte de hotarari: 

1. rectificarea bugetului local  

2. numirea persoanei care va ţine Registrul de evidență a datoriei publice locale și 

Registrul de evidență a garanțiilor locale a Comunei Liești 

3. aprobarea încheierii contractului de consultanță/asistență/reprezentare juridică în 

vederea apărării intereselor Comunei Liești  prin Primar, Primarului comunei Liești, 

Primăriei comunei Liești, în fața instanțelor de judecată, în litigiul cu  CONSULT 

BANCRUPTCY IPURL-in calitate de administrator judiciar al  al debitoarei FILIALA 

JUDEȚEANĂ GALAȚI A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA. 

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.  rectificarea bugetului local  

 

Dl. Primar: În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 

cu modificările și completările ulterioare, art. 19 alin. 2 ,, Pe parcursul exerciţiului bugetar, 

autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor, ca urmare a unor propuneri 

fundamentate ale ordonatorilor principali de credit’’.    

Conform art. 20 alin 1, lit. c și lit. j din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale cu modificările si completările ulterioare, Serviciul financiar contabil  în calitate de 

compartiment de resort, a analizat și elaborat prezentul raport în temeiul prevazut de lege. 

 Având în vedere: 

 Adresa nr. 16755/14.09.2020 prin care D.G.R.F.P  Galați comunică suplimentarea 

sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 cu suma de 1.250 

mii lei. 

 Contul de execuție bugetară la data de 31.08.2020; 

Nota de fundamentare nr. 8068/G/17.09.2020, compartimetul achiziții publice solicită 

alocarea sumei de 7.077,50 mii lei pentru obiectivul de investiții Modernizare drumuri de 

interes local în comuna Liești, județul Galați; 

În contextul epidemiei de coranavirus,  pentru dezinfecția sălilor de clasă din cadrul 

celor 3 școli de pe raza comunei Lieși, am primit următoarele solicitări: 

- adresa nr. 2015/15.09.2020  prin care Școala Sf. Nicolae Liești solicită  alocarea 

sumei de 12 mii lei  pentru achiziționare unui numar de 6 lămpi UVC profesionale; 

- adresa nr. 2015/15.09.2020  prin care Școala nr. 2 Liești solicită  alocarea sumei de 

10 mii lei  pentru achiziționare unui numar de 5 lămpi UVC profesionale; 

- adresa nr. 2015/15.09.2020  prin care Scoala nr. 1 Liești solicită  alocarea sumei de 
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8 mii lei  pentru achiziționare unui numar de 4 lămpi UVC profesionale; 

 

           Ținând seama de cele prezentate mai sus, de 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  19.558,49 mii lei se majorează cu suma 

de 1.250,00 mii lei devenind 20.808,49 mii lei. 

   Cheltuielile comunei Liești aprobate în suma 19.558,49 mii lei se majorează cu suma 

de 1.250,00 mii lei devenind 20.808,49 mii lei. 

 

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE  

 

VENITURI 

Se suplimentează cod indicator 11.02.06,, Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale” cu suma de 1.250,00 mii lei; 

Se diminuează cod indicator 37.02.03 ,,Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru 

finanțarea secțiunii de dezvoltare’’ cu suma de 700,00  mii lei. 

 

CHELTUIELI 

La cap. 54.02 - Alte servicii publice: 

La Subcapitolul 54.02.10 ,,Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor’’ se 

suplimentează  titlul 20 ,,Cheltuieli cu bunuri și servicii’’ cu suma de 1,00 mii lei; 

La Subcapitolul 54.02.50 ,,Alte servicii publice generale’’ se suplimentează  titlul 10 ,, 

Cheltuieli de personal’’ cu suma de 10 mii lei , pentru  cheltuielile cu îndemnizațiile suportate 

din bugetul local la alegerile locale 2020 ; 

La cap. 65.02 – Învățământ: 

La Subcapitolul 65.02.04.01 ,, Învățământ secundar inferior’’ se suplimentează titlul 20 

,,Cheltuieli cu bunuri și servicii’’ cu suma de 30,00 mii lei; 

La cap. 67.02 – Cultură, recreere și religie: 

La subcap. 67.02.03.07 – ,,Cămine culturale’’ se suplimentează  titlul 20 ,, Bunuri și servicii’’ 

cu suma de 3,00 mii lei; 

La cap. 68.02 – Asigurări și asistență socială: 

La subcap. 68.02.05.02 – ,,Asistență socială în caz de invaliditate’’ se suplimentează titlul 10 

,,Cheltuieli de personal’’ cu suma de 281,00 mii lei;  

Se suplimentează titlul 57 ,,Asistență socială’’cu suma de 195,00 mii lei; 

La cap. 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică: 

La subcap. 70.02.06 - ,, Iluminat public și electrificări’’se suplimentează titlul 20 ,,Cheltuieli 

cu bunuri și servicii’’ cu suma de 30,00 mii lei. 

 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE  

VENITURI: 

Se suplimentează cod indicator  37.02.04 ,,Vărsăminte din secţiunea de funcţionare’’ cu suma 

de 700,00 mii lei, pentru echilibrarea secțiunii de dezvoltare; 

CHELTUIELI: 

La cap. 84.02 – Transporturi: 

Se adaugă obiectivul de investiții  la poziția B. ,,Obiective de investiții noi – Modernizare 

drumuri de interes local în comuna Liești, județul Galați’’ cu suma 7.077,50 mii lei, astfel:   

Valoarea totala proiect - 7.077,50 lei 



An 2020 -   624,00 mii lei 

An 2021 - 2359,00 mii lei 

An 2022 - 2359,00 mii lei 

An 2023 - 1735,50 mii lei 

Se suplimentează titlul 71 ,,Active nefinanciare’’ cu suma de 76,00 mii lei, pentru 

obiectivul de investiții de la pozitia C. ,,Alte cheltuieli de investitii”, categoria de investiții - 

c. Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii – Ridicări topo pentru străzile din 

cadrul proiectului ,,Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Liești, județul Galați’’. 

Dl. Primar raspunde punctual la intrebarile privind lampile cu UV, proiectele pentru 

asfaltare,situația plaților  asistenților personali, achiziția de materiale dezinfectante, 

organizarea alegerilor  locale.  

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

 

2. numirea persoanei care va ţine Registrul de evidență a datoriei publice locale 

și Registrul de evidență a garanțiilor locale a Comunei Liești  . 

Dl.  Primar. se propune numirea e doamnei Pleșcan Nicoleta, șef serviciu în cadrul 

Serviciului financiar contabil, pentru a ţine Registrul de evidență a datoriei publice locale și 

Registrul de evidență a garanțiilor locale a Comunei Liești. Odată cu  creditul pentru mașina 

de gunoi, au venit și o mulțime de hârtii și evidențe care trebuie ținute. Multă birocrație 

pentru nimic..... 

Nu se pun întrebări , nu se poartă discuți pe marginea proiectului de hotărâre. 

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

 

3. aprobarea încheierii contractului de consultanță/asistență/reprezentare 

juridică în vederea apărării intereselor Comunei Liești  prin Primar, Primarului 

comunei Liești, Primăriei comunei Liești, în fața instanțelor de judecată, în litigiul cu  

CONSULT BANCRUPTCY IPURL-in calitate de administrator judiciar al  al 

debitoarei FILIALA JUDEȚEANĂ GALAȚI A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN 

ROMANIA  . 

 Dl.  Primar: litigiul cu ACOR Galați nu s-a finalizat cu acordarea unor sume, deși ne-

am inscris la masa credală. Acum avem proces cu lichidatorul, pentru acest motiv. Este necesară 

angajarea unui avocat specializat în domeniu, date fiind sumele nerecuperate dacă nu ni se dă 

câstig de cauză. 

Dl.  Secretar: experiența  sa juridică, a juristului  și a celorlalți salariați cu studii juridice 

din Primărie în acest domeniu  nu acoperă și acest domeniu complex și foarte specializat. Pentru 

acest motiv este indicată angajarea unui avocat.   

Dl.  Săndica C.  intreabă dacă e vorba despre sumele celor de la salubrizare angajați prin 

ACOR. Dl. Primar confirmă. 

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  1-3 s-au înregistrat online  câte 7 voturi ,,pentru". 

Hotărârile sunt  adoptate unanim, cu un număr de 15 voturi pentru. 

 

Dl.  Primar mulțumește consiliului pentru sprijinul acordat și colaborarea foarte bună  

din  acest mandat  

 Dl.  Presedinte de ședință   declară sedința închisă. 

 

 Presedinte de sedinta,          Secretar general.   

                      Costică Cristea                                             Avadanei Vasile 


