
Proces – Verbal 

 
Încheiat azi 14.12.2020, 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 12  consilieri locali. Participă online un număr de 5 consilieri 

locali: Damian Adrian,   Milașcu Daniel, Mișu Nicolae, Munteanu Radu-Vasile, Tecuță Costel 

Președintele  de ședință, dl. Costică Săndică, constată existența cvorumului  necesar 

desfășurării ședinței. 

Se supune la vot procesul verbal din ședința anterioară-20.11.2020, care e aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

Președintele  de ședință dă citire  proiectului ordinii de zi: 

Proiect 1: rectificarea Bugetului Local și a Programului de investiții, pe anul 2020 

Proiect 2: completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Liești. 

Se aprobă unanim ordinea de zi. 

Se trece la dezbateri pe ordinea de zi 

 

Proiect 1: Proiect 1: rectificarea Bugetului Local și a Programului de investiții, pe anul 

2020 

Dl.  Primar: prin H.G. nr. 1044/2020  , UAT Liești a primit suma de 328,00 mii lei din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020;  

Cu adresa nr. 3869/15.09.2020  , Școala Sf. Nicolae Liești solicită  alocarea sumei de 25,00 

mii lei  pentru reparația pardoselii în 3 săli de clasă; 

Prin Nota de fundamentare nr. 14809/G/09.12.2020, compartimentul achiziții publice 

solicită alocarea sumei de 38,00 mii lei în vederea achiziționării Sistemului de gestiune a bazelor 

de date pentru RENNS -Registrul electronic al nomenclaturilor stradale de la nivelul comunei 

Liești; 

 In sinteză, veniturile comunei Liești aprobate în suma de  20.808,49 mii lei se majorează 

cu suma de 118,00 mii lei devenind 20.926,49 mii lei; cheltuielile comunei Liești aprobate în suma 

20.808,49 mii lei se majorează cu suma de 118,00 mii lei devenind 20.926,49 mii lei. 

Discuțiile se poartă pe indicatorii bugetari , astfel cum sunt  detaliați  și în  Raportul de 

specialitate. 

Se supune la vot. Proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Proiect 2 :completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Liești. 

 Dl. secretar general: hotărârea completează  inventarul domeniului public al comunei 

cu o nouă poziție, nr. 58 , străzile regăsindu-se in Inventarul domeniului public al comunei Liești 

încă din anul 2001, când a fost adoptată HCL nr. 18/26.06.2001, aprobat prin Anexa 35 ( poz.  

39,40) la  HG  nr. 562/2002  și ulterior actualizat și aprobat prin HCL nr. 16/29.04.2010 și HG nr. 

678/2011 (poz. 37,38) , astfel că a fost  necesar punctul de vedere al ministerului de resort, care s-

a comunicat sub nr. MLPDA-131718/DPFBL-3824/19.11.2020. 

 Dl.  Primar: este vorba despre terenul de sport de lângă parcul de la Liești. Prin 

Procesul verbal de recepție finală nr. 6117/13.07.2020 se constată finalizarea investiției 

“ÎNFIINȚARE TEREN  DE SPORT ÎN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI”.Valoarea 

finală a investiției , conform Fișei mijlocului fix  cu nr. de inventar  20137, este  de 528137,86 lei 

. Finanțarea investiției s-a realizat prin AFIR. 

Terenul este proprietate publică a comunei Liești, dobândit prin reconstituire, conform 

Titlului de proprietate nr. 639/19.11.2002 și a HCL nr. 8/26.02.2018 privind trecerea din domeniul 

privat al comunei Lieşti, în domeniul public al comunei Lieşti a terenului   în suprafaţă de  2484 

mp, teren situat în Cv.4 P. 60 și înscris în Cartea funciară a comunei Liești sub nr. 102325.  



 

 În conformare la observațiile comunicate de MLPDA , proiectul de hotărâre a suferit 

modificările recomandate  

 Se supune la vot. Proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

              Dl.  Președinte de ședință   declară ședința închisă. 

 

 

 

 

 Presedinte de sedinta,          Secretar general   

                      Costică Săndică                                           Vasile Avădănei  


