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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

Proces- Verbal 

încheiat azi, 27.07.2021, la ședința ordinară a C.L. Liești 

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

protecție (mască și dezinfectanți), un număr de 12 consilieri. 

Participă on-line un număr de 5 consilieri, d-nii: Tecuță Costel, Săndică Costică, Dibu 

Leonard- Laurențiu, Mitu Cătălin și Milașcu Daniel. 

Președintele de ședință, dl Constantin Valentin, constată existent cvorumului necesar 

desfășurării ședinței și la cererea consilierilor aflați în sală, propune aprobarea procesului verbal 

al ședinței anterioare la următoarea ședință a Consiliului Local. 

Președintele de ședință dă citire proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi: 

I. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea unor prevederi din 

Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al 

comunei Liești, jud. Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 189/08.04.2013. 

II. INTERPELĂRI, RĂSPUNSURI, CERERI. 

Comisiile de specialitate și-au depus avizele favorabile pentru proiectul aflat pe ordinea 

de zi. 

Cu vot unanim , ordinea de zi este aprobată. 

Dl. Lupoaie Cătălin: în 2013 când s-a făcut P.U.G.-ul au fost impuse niște condiții care 

în prealabil au fost discutate dar care nu au fost aplicate. Ideea e că nu s-au aplicat și am 

ajuns acum să constatăm că nu s-a respectat ce am cerut. 

Dl. Bujor Corneliu s-a respectat de către cei care au construit fără acte dar sunt si cetățeni 

care au construit cu acte. 

Dl. Gațu Ion: Când se duce la proiectant se duce cu certificatul de urbanism. Dacă nu 

respectă condițiile din certificate dăm respingere la proiect. 

Dl. Lupoaie Cătălin: Mai e o problemă cea cu numerele de rol. Sunt locuințe care nu au 

numere puse pe gard sau pe case. Ar trebui amendați cei care rup plăcuțele cu numere. 

Dl. Mișu Nicolae: în noul regulament este stipulat să se respecte tradiția. Noul 

Regulament prevede foarte bine cum trebuie să se construiască. Ca să îi aducem pe
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rromi unde vrem noi, nu putem. Statul roman, administrația publică locală nu are 

capacitate. 

Se supune la vot. 

In sala au fost exprimate 12 voturi „pentru". Se centralizează și voturile exprimate on-

line. S-au exprimat 5 voturi „pentru". 

Proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi. 

II.INTERPELĂRI, RĂSPUNSURI, CERERI 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

Dl. Președinte de ședință declară ședința închisă. 

pentru Secretar General, aflat în concediu de odihnă, 

 

                                                                                  Consilier juridic 

                                                                            Lupea Alina Anișoara 

Președinte de ședință 

Constantin Valentin 


