
Proces – Verbal 

Încheiat azi 15.04.2021, la ședința a C.L. Liești 

. 

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

masca, dezinfectanți), un număr de 16 consilieri locali:    

Prezenta online, 1 consilier, dl. Constantin Valentin. 

Președinte de sedință, este  dl. Cornel Bujor. 

Se supune discuției procesul  verbal ale ședinței anterioare, care este aprobat in forma 

prezentată, cu vot unanim. 

Ordinea de zi propusă are ca puncte: 

 PROIECTE DE HOTĂRÂRI: 

1. aprobarea bugetului centralizat al comunei Liești pe anul 2021 

2. modificarea Hotărârii Consiliului Local Liești nr. 47/28.11.2019 privind aprobarea 

organigramei și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Liești și 

serviciilor subordonate, fără personalitate juridică 

 

-INTERPELARI, RASPUNSURI,CERERI, INFORMĂRI 

 

Toate comisiile de specialitate au comunicat aviz favorabil la proiectele de hotărâre. 

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

 

                Se trece la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi. 

1. aprobarea bugetului centralizat al comunei Liești pe anul 2021 

Dl. Primar prezintă referatul de aprobare, după care începe să prezinte bugetul pe capitole și 

articole bugetare. 

Întreabă consiliul cum dorește să facă prezentarea, detaliat sau pe elementele principale, 

urmând a dezvolta prezentarea acolo unde se solicită. Consiliul optează pentru prezentarea 

principalelor elemente constitutive ale bugetului, întrucât materialul a fost  publicat și studiat, iar 

comisiile si-au dat avizul favorabil.  

Dl. primar dă citire raportului de specialitate, dând explicații acolo unde sunt solicitate, 

asupra, surselor veniturilor estimate și orientarea cheltuielilor , dimensionarea acestora pe 

principalele capitole, investițiile propuse. 

Excedentul anilor precedenți este în sumă de 5.912,69 mii lei din care suma de 5.456,00 mii 

lei  a fost cuprinsă ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021. Bugetul 

general centralizat al comunei Liești cuprinde la partea de venituri prevederi de 18.408,80 mii lei iar la 

partea de cheltuieli 23.864,80 mii lei. Deficitul bugetar  în valoare de 5.456,00 mii lei va fi acoperit 

din excedentul anilor anteriori. 

Dl. C. Lupoaie întreabă care este explicația excedentului bugetar înregistrat in 2020, de ce 

nu s-au utilizat toți banii ? 

Dl.  primar: din lucrările de investiții nerealizate, din cheltuielile propuse și neefectuate cu 

susținerea clubului sportiv, etc,  dar și din sumele date de guvern in luna decembrie, care s-au 

reportat .  

Enumeră lucrările de investiții:  

Obiective în continuare: Modernizare străzi 10 km în comuna Liești, Modernizare strazi în 

comuna Liești, județul Galați PNDL II, Modernizare drumuri de interes local în comuna Liești, 

județul Galați 

Obiective noi: Reabilitare parcare Motel Hanu Conachi, Reabilitare parcare Parc Serbănești, 

Reabilitare alei blocuri etapa I (proiectare și execuție), Modernizarea prin asfaltare a străzilor din 

comuna Liești, județul Galați (proiectare și execuție)-pentru străzile fără proiect rămase neasfaltate, 

Proiectari diverse (SF, PT). In materiale s-a utilizat greșit termenul de reabilitare, care se corectează 

acum. 

Bunuri şi servicii – 3096,00 mii lei 

Reprezintă totalul cheltuielilor cu bunuri şi servicii (consumabile, carburanți, piese de 

schimb,  utilităţi, prestări servicii, mentenanțe, îngrijire spații verzi, reparații, servicii publice, 

deplasări, obiecte de inventar, contribuții financiare anuale) pe total activităţi şi pe total capitole, 

care contribuie la buna desfăşurare a activităţii curente. 

  Detalierea la nivel de capitol bugetar a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile este 

următoarea: 

• Cap. 51.02 Autoritati executive  - 379,00 mii lei 

• Cap. 54.02 Alte servicii publice generale – 28,00 mii lei 



• Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala– 83,00  mii lei 

• Cap. 65.02 Învăţământ – 772,00 mii lei  

• Cap. 67.02 Cultura, receere si religie -  353,00 mii lei 

• Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică– 825,00 mii lei 

• Cap. 74.02 Protectia mediului -  351,00 mii lei 

• Cap. 84.02 Transporturi -  305,00 mii lei 

Dobânzi - 18,50 mii lei 

Reprezintă dobânzile aferente contractului de leasing financiar nr. 7246/2020 prin care s-a 

achiziționat autospeciala de gunoi Renault. 

• Cap. 74.02 Protectia mediului -  18,50 mii lei 

Fonduri de rezervă – 50,00 mii lei 

Reprezintă fondul de rezervă bugetară care asigură finanţarea unor cheltuieli urgente sau 

neprevăzute pe parcursul anului 2021. 

 

Alte transferuri – 185,00 mii lei 

Reprezintă contribuția în valoare de 185 mii lei la fondul IID/MRD al SC Apa Canal SA 

conform art. 17, pct. 21 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 

Apa și de Canalizare. 

Asistenţă socială – 721,00 mii lei 

Reprezintă indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap grav și indemnizațiile de 

concediu pentru asistenții personali (580 mii lei), drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale 

(14 mii lei), tichetele sociale pentru grădiniță (50 mii lei), cheltuieli cu ajutoarele de încălzire a 

locuinţei (66 mii lei) și cheltuielile cu ajutoarele de urgență (11 mii lei).  

Alte cheltuieli – 1.468,85 mii lei 

Reprezintă valoarea sumelor ce vor fi transferate pentru susținerea activităţilor sportive 

(600,00 mii lei) şi susținerea cultelor (300 mii lei),  bursele ce urmează a fi alocate elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat din comuna Liești în anul 2021 (218,85 mii lei), vărsăminte 

pentru persoanele cu handicap neîncadrate în muncă (350,00 mii lei).  

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-

2020 – 2.451,50 mii lei 

Reprezintă cheltuielile aferente proiectului VECTORI - Valorificare Educațională Continuă 

prin Tehnici Orientate spre Revitalizarea Învățământului Comuna Liești în valoare de 2.451,50 mii 

lei; 

Cheltuieli de capital – 11.038,50 mii lei 

Aceste cheltuieli sunt structurate astfel: 

• Active nefinanciare (cheltuieli de investiţii) 11.038,50 mii lei 

Nu sunt întrebări. 

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

 

2. modificarea Hotărârii Consiliului Local Liești nr. 47/28.11.2019 privind aprobarea 

organigramei și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Liești și 

serviciilor subordonate, fără personalitate juridică  

Dl. secretar general  prezintă proiectul de hotărâre.   

 

Astfel cum rezultă și din materialele comunicate, se propun  câteva modificări la 

organigramă și statul de funcții aferent, după cum urmează: 

- Transformarea postului contractual vacant de referent de specialitate, debutant din 

Compartimentul Cultură în post contractual vacant de muncitor necalificat în Compartimentul 

Gospodărire Comunală; 

- Mutarea Compartimentului Resurse Umane – Audit Public Intern în subordinea Serviciului 

Financiar – Contabil; 

- Mutarea Compartimentului Juridic în subordinea Secretarului general al comunei Liești; 

- Actualizarea postului de funcționar public vacant - consilier, debutant din cadrul 

Compartimentului Achiziții Publice – Proiecte Dezvoltare în urma promovării concursului de 

angajare din data de 06.02.2020 de către doamna Enachi Anda și a numirii acesteia, ca 

funcţionar public definitiv, în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, 

începând cu data de 11.02.2021, conform prevederilor art. 475, lit. a) din ORDONANŢĂ DE 

URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 



- Actualizarea postului contractual vacant de execuție de Șef Serviciu Voluntar pentru Situații 

de Urgență în urma promovării examenului de angajare din data de 31.12.2019 de către 

domnul Mitu Ionel Meluțu; 

Modificările propuse prin acest proiect respectă numărul de  posturilor pentru comuna Liești în 

anul 2020, comunicată de Instituția Prefectului – județul Galați, prin adresa nr. 4727/07.05.2020. 

Pentru anul 2021 nu a fost comunicat de către Instituția Prefectului – județul Galați numărul de 

posturi. 

La întrebarea dacă se propun noi angajări, se răspunde că da, pentru post contractual vacant 

de muncitor necalificat în Compartimentul Gospodărire Comunală, urmare a transformării postului 

contractual vacant de referent de specialitate, debutant din Compartimentul Cultură. 

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

 

 

-INTERPELARI, RASPUNSURI,CERERI, INFORMĂRI 

Dl. secretar general prezintă cererea SC Electrica Distribuție  pentru atribuirea in folosință 

gratuită a unei suprafețe de 0, 35 mp pentru amplasarea unui punct de racordare a locului de consum  

SC CRISTIDAN SRL. Arată că cererea este motivată legal, astfel ca se va promova proiect de 

hotărâre pentru următoarea ședință. Mai informează asupra problemelor apărute în legătura cu 

traseul de alimentare, că nu s-a dat acordul pentru traseul propus inițial, care afecta trotuarul și 

infrastructura recentă din centru.  In ce privește dreptul de folosință gratuită , acces și servitute 

pentru traseu, acesta se poate acorda numai către SC Electrica Distribuție, singura autorizată in jud. 

Galați pentru o soluție tehnică ce nu va afecta infrastructura. In acest sens s-a și făcut corespondență 

cu SC Electrica Distributie. 

Se prezinta adresa DAJ Galați prin care se solicită identificarea terenurilor degradate ce pot 

face obiectul împăduririi.  Dl. Secretar spune că  sunt cunoscute zonele de pădure în care a apărut 

fenomenul de deșertificare și care ar putea fi reîmpădurite. Doar ca  aceste suprafețe sunt particulare 

. Mai este pășunea din Dumbravă, unde s-au plantat cca 1,5-2 ha pădure, dar s-a prins foarte puțină. 

Zonă cu eroziune și alunecare e și cea a malului Bârladului, dar acolo soluția este alta, consolidarea 

malului. 

Se pune întrebarea dacă inițiativa dlui C. Cristea de amenajare a malului Bârladului mai e de 

actualitate. Se răspunde că programul  cu fondurile de mediu avute atunci în vedere nu s-a mai 

finalizat nici la nivel național, astfel că inițiativa a căzut, deși s-a întocmit o documentație parțială. 

Dra P. Gheonea spune că pe  proprietatea particulară  nu se poate băga primăria. 

Dl. Secretar: nu se pune problema , fără acordul proprietarilor. Problema adevărată e găsirea 

acelor  proprietari , dacă exploatează pe alt amplasament. In ce privește pădurea comunei, cele 4 ha 

nu sunt degradate și nu necesită intervenții. Solicită sprijinul consilierilor în identificarea  terenurilor 

degradate ce ar putea face obiectul împăduririi.  

Consilierii apreciază că identificarea terenurilor  e atributul executivului. Dl. Secretar 

general confirmă, dar spune că e posibil ca la nivel de primăriei să nu fie cunoscute  toate terenurile 

degradate, astfel că orice ajutor, orice  informație suplimentară  e binevenită. 

 

 Aleșii locali depun declarația pe proprie răspundere solicitată de CNSAS in temeiul OG nr. 

24/2008, prin adresa  cu nr. 354/21 din 19.03.2021, înregistrată la Primăria comunei Liești sub nr.  

1042/S/05.04.2021.  

     Dl.  Presedinte de ședință   declară sedința închisă. 

 

 Presedinte de sedinta,          Secretar general.   

                      Cornel BUJOR                                              Vasile   AVADANEI  


