Proces – Verbal
Încheiat azi 20.11.2020, 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 6 consilieri locali :
Dibu Laurențiu Leonard, Pavelina Gheonea, Munteanu Radu-Vasile, Pătrașcu Nicolae, ,
Săndică Costică, Scarlat Maricel . Au confirmat prezența online un nr. de 11 consilieri locali.
Președintele de ședință, dl. Costică Săndică, constată existența cvorumului necesar
desfășurării ședinței.
Se supune la vot procesul verbal din ședința anterioară-12.11.2020, care e aprobat cu
aunanimitate de voturi.
Președintele de ședință dă citire proiectului ordinii de zi:
Proiect 1: alocarea unor sume pentru acordarea cadourilor de Crăciun copiilor din comuna
Liești si aniversarea Nunții de aur -2020
Proiect 2: acordarea de înlesniri la plată a majorărilor de întârziere datorate bugetului local
al comunei Liești de către persoanele fizice şi persoanele juridice
Proiect 3: desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din
consiliile de administrație şi C.E.A.C. ale școlilor cu personalitate juridică din comuna Liești
Proiect 4: desemnarea domnului Boț Iulian, Primar al comunei Liești, ca reprezentant al
comunei Liești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV”
Galați
Proiect 5: desemnarea reprezentantului comunei Liești în Adunarea generală a Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galați” și acordarea unui mandat special
Dl. Primar arată că urgenta ce a impus convocarea de îndată a C.L. e dată de asigurarea
sumelor necesare achizițiilor pentru Nunta de Aur (1 Decembrie ) și a cadourilor de Crăciun, dar
și de asigurarea unui interval de timp decent pentru procedura de aplicare a scutirilor de majorări.
Pentru punctele 4 și 5, potrivit Codului Administrativ, reprezentant de drept este primarul
comunei, însă confirmarea de către consiliul local se înscrie în linia multor hotărări care se dau în
aplicarea legii, cînd nu ai posibilitatea / competența de a schimba ceva ( ex: sumele repartizate din
bugetul de stat pe anumite destinații, etc.)
Se aprobă unanim ordinea de zi.
Se trece la dezbateri pe ordinea de zi
Proiect 1: alocarea unor sume pentru acordarea cadourilor de Crăciun copiilor din
comuna Liești si aniversarea Nunții de aur -2020
Dl. Primar: In vederea acordării unor cadouri de Crăciun elevilor şi preşcolarilor de la
şcolile din comuna Lieşti, propun Consiliului local al comunei Lieşti, judeţul Galați, alocarea
sumei de 60.000 lei din bugetul local al comunei, Cap. 67.02. – Cultura, recreere, religie. De
aceste daruri vor beneficia, elevii claselor I – VIII, preşcolarii de la Şcolile şi Grădiniţele din
comuna Lieşti, copii cu dizabilități de la „ Asociația Suflet Lieștean - Mihaela 2017” și
colindătorii care vin la Primăria și Consiliul local Liești.
Suma propusă va fi asigurată din surse proprii ale bugetului local. Cadourile vor fi
achiziționate de Primăria comunei Lieşti, cu respectarea legislaţiei in domeniu şi vor fi repartizate
fiecărei grădiniţe şi şcoli în parte.
Pentru aniversarea in acest an de către cuplurile in viată din localitate a împlinirii a 50 ani
de căsnicie, in cadrul festivităţii ”Nunta de aur -2014”, se propune alocarea sumei de 10.000 lei.
Sumele se alocă din acelaşi capitol bugetar. Există resurse financiare suficiente, întrucât nu s-au
ținut sau nu se vor ține alte evenimente ( 8 Martie, Festivalul de folclor si datini, 1 Decembrie).
De asemenea, s-a evitat și se evită orice acțiune care ar putea fi interpretată ca având conotație
electorală.
Dl. Primar e întrebat ce se va oferi cuplurilor pentru Nunta de aur și răspunde că anul acesta
darurile vor fi duse acasă, cu respectarea tuturor măsurilor impuse de situația pandemică actuală..
Nu se vor oferi sume de bani, pentru raționamentele deja discutate în anii anteriori.
Se supune la vot. Proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiect 2: acordarea de înlesniri la plată a majorărilor de întârziere datorate bugetului
local al comunei Liești de către persoanele fizice şi persoanele juridice
DL. primar: experiența anilor anteriori arată un grad mai bun de colectare prin aplicare
acestei măsuri. Scutirea de plată a majorărilor de întârziere și a penalităților încurajează plata
obligațiilor financiare restante din anul anterior cât și plata obligațiilor de bază pe anul 2020. In
acest mod se scutesc eforturile financiare aferente executării silite și se creează un climat de
colaborare între contribuabili și administrația locală.
Impactul măsurii poate fi semnificativ amplificat prin aducerea la cunoștința
contribuabililor , in acest sens urmand a fi utilizate toate mijloacele de publicitate existente.
Concluzia discuțiilor: în acest an, cu atât mai mult se justifică menținerea măsurilor de
scutire.
Se supune la vot. Proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi.
Proiect 3: desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din
consiliile de administrație şi C.E.A.C. ale școlilor cu personalitate juridică din comuna
Liești
Dl. Primar: Prin proiectul de hotărâre se mențin prevederile HCL nr. 34/12.09.2019,
pentru anul școlar anul 2019-2020, in care au fost nominalizați funcționari publici din aparatul de
specialitate al primarului.
Consiliul local poate opta să-și desemneze reprezentanți din cadrul consiliului, sens în care
pot face propuneri in plen. Trebuie menționat că nu este remunerată calitatea de membru in C.A
ale școlilor.
Se vor avea in vedere prevederile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, care, prin
excepție, permit calitatea de membru in Consiliul de administrație al școlilor, dar nu exonerează de
riscul unui conflict de interese constatat ulterior.
Dl. Primar solicită și alte propuneri din partea consiliului. Consiliul optează pentru
propunerile din proiectul de hotărâre.
Se supune la vot. Proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi.
Proiect 4 și Proiect 5 se discută împreună. Dl. Primar reiterează ce a spus la prezentarea
ordinii de zi.
Dl. Secretar: Consiliul Judeţului Galaţi , cu nr. 556/11.11.2020 ne solicită desemnarea
reprezentantului in AGA al ADI ECOSERV, urmare a alegerilor locale din septembrie 2020, chiar
în situația de continuitate a mandatului de primar. Cum statutul ADI a fost aprobat înaintea adoptării
Codului Administrativ și nu s-a pus în acord cu acesta, cerința adoptării unei hotărâri de consiliu
pentru desemnarea reprezentantului a determinat această solicitare. Situația e similară și la APACANAL.
Dl. Primar prezintă sumar problemele întâmpinate în salubrizarea comunei.
Dl. M. Scarlat este interesat și de situația gropilor de noi. Se discută și despre colectarea
selectivă, problema deșeurilor de plastic , a aruncării gunoaielor peste tot, a găinilor moarte
aruncate oriunde, a dărâmăturilor împrăștiate, despre măsurile care ar putea limita fenomenul. |Dl.
Primar spune că ne-am dotat cu o nouă mașină și e foarte bine, dar educarea și convingerea
cetățenilor e partea cea mai grea.
Se supune la vot. Proiectele de hotărîri nr. 4 și 5 sunt adoptate cu unanimitate de voturi.
Dl. Secretar general, împreună cu președintele de ședință, centralizează voturile online,
transmise pe Whatsapp și SMS. S-a votat unanim “pentru”, înregistrându-se un nr. de 17 voturi
pentru fiecare din punctele și proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi.
Dl. Președinte de ședință declară ședința închisă.
Presedinte de sedinta,
Costică Săndică

Secretar general
Vasile Avădănei

