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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

Proces- Verbal 

încheiat azi, 20.08.2021, la ședința extraordinară 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 11 consilieri. 

Participă on-line un număr de 6 consilieri.  

 

Dl. secretar general  constată existent cvorumului necesar desfășurării ședinței. 

 

Dl. Ghe. Panaite este ales  Președinte de ședință pentru ședința de azi. 

 

Se supune discuției  procesul verbal al ședinței anterioare și este aprobat cu vot 

unanim. 

 

Președintele de ședință dă citire proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi, care are 

ca punct unic : aprobarea rectificării Bugetului Local pe anul 2021 și a Listei de Investiții 

aferente. 

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

ordinea de zi. Cu vot unanim , ordinea de zi este aprobată. 

Se trece la dezbateri.  

Dl.  Primar  prezintă proiectul de hotărâre, indicând  reperele juridice și economice : 

- 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’’.    

-art. 23 și art.  49 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. 

-Nota de fundamentare nr. 7279/G/11.08.2021 privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2021; 

- contul de execuție privind plățile și încasările  la data de 31.07.2021; 

-Contractul de finanțare nr. 169/233t/14.07.2021 privind acordarea finanțării 



Comuna Liești, str. Anghel Saligny, nr. 269, județul Galați, CP807180, Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

E-mail: p8071801@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com, www.primaria-liesti.ro 

 

nerambursabile de catre AM POC/OIPSI, pentru implementarea proiectului nr. 144336 

intitulat: ,, Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, 

echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii și cadrele didactice din 

învățământul preuniversitar, comuna Liești, județul Galați. 

            -Solicitările primite de la compartimentele de specialitate din cadrul instituției  și de la 

unitățile subordonate,  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  18.885,80  mii lei se majorează cu 

suma de 2.467,90 mii lei devenind 21.353,70 mii lei. 

Cheltuielile comunei Liești aprobate în suma de 24.341,80  mii lei se majorează cu 

suma de 2.467,90 mii lei devenind 26.809,70 mii lei. 

 

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 

VENITURI 

Se suplimentează cod indicator 03.02.18 ,,Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 

imobiliare din patrimoniul personal” cu suma de 20,00 mii lei; 

Se suplimentează cod indicator 07.02.01.01 ,, Impozit și taxa pe clădiri PF” cu suma de 60,00 

mii lei; 

Se suplimentează cod indicator 07.02.01.02 ,, Impozit și taxa pe clădiri PJ” cu suma de 200,00 

mii lei; 

Se suplimentează cod indicator 07.02.02.01 ,, Impozit și taxa pe teren PF” cu suma de 50,00 

mii lei; 

Se suplimentează cod indicator 07.02.02.02 ,, Impozit și taxa pe teren PJ” cu suma de 66,00 

mii lei; 

Se suplimentează cod indicator 07.02.02.03 ,, Impozit pe terenul din extravilan” cu suma de 

123,00 mii lei; 

Se suplimentează cod indicator 07.02.03 ,, Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru” cu 

suma de 45,00 mii lei; 

Se suplimentează cod indicator 16.02.02.02 ,,Taxa asupra mijloacelor de transport PJ” cu 

suma de 50,00 mii lei; 

Se suplimentează cod indicator 35.02.01.02 ,,Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de 

către alte instituții de specialitate” cu suma de 100,00 mii lei; 

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

finanțarea secțiunii de dezvoltare’’ cu suma de 579,00  mii lei. 

 

 

CHELTUIELI 

La cap. 51.02 – Autoritati publice si actiuni externe: 

La subcap. 51.02.01 - ,, Autorități executive și legislative’’ se diminuează titlul 10 
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,,Cheltuieli de personal’’ cu suma de 5,90 mii lei; 

Se suplimentează titlul 20 ,,Cheltuieli cu bunuri și servicii’’ cu suma de 65,00 mii lei; 

Se suplimentează titlul 59 ,,Alte cheltuieli’’ cu suma de 10,00 mii lei; 

 

La cap. 61.02 - Ordine publică și siguranță națională: 

La subcap. 61.02.05 – ,,Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protectie civila 

nonmilitara)’’ se  suplimentează titlul 10 ,,Cheltuieli de personal’’ cu suma de 5,90 mii lei; 

 

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

La subcap. 70.02.50 - ,,Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării 

comunale,, se suplimentează titlul 20 ,,Cheltuieli cu bunuri și servicii,, cu suma de 17,00 mii 

lei; 

 

La cap. 74.02 – Protectia mediului: 

La subcap. 74.02.05.02 – ,,Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor,, se suplimentează 

titlul 20 ,,Cheltuieli cu bunuri și servicii,, cu suma de 43,00 mii lei;  

 

  

 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 

VENITURI: 

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

de 579,00 mii lei, pentru echilibrarea secțiunii de dezvoltare; 

Se suplimentează cod indicator 42.02.69 ,, Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 

necesare sustinerii derularii preiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), 

postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020’’ cu suma de 232,70 mii lei; 

Se suplimentează cod indicator  48.02.01.01 ,,Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent’’ 

cu suma de 1.516,30  mii lei; 

Se suplimentează cod indicator  48.02.01.03 ,, Prefinațare’’ cu suma de 4,90  mii lei; 

 

CHELTUIELI: 

La cap. 51.02 – Autoritati publice si actiuni externe: 

La subcap. 51.02.01 - ,, Autorități executive și legislative’’ se suplimentează titlul 71 

,,Active nefinanciare’’ cu suma de 100,00 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 - Studii geotehnice și studii de fezabilitate.  

 

La cap. 61.02 - Ordine publică și siguranță națională: 

La subcap. 61.02.05 – ,,Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protectie civila 

nonmilitara)’’ se  suplimentează titlul 71 ,,Active nefinanciare’’ cu suma de 90,00 mii lei 
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pentru obiectivul de investiții de la poziția C. ,,Alte cheltuieli de investiții”, categoria de 

investiții - b. Dotări independente în vederea achiziționării unei cisterne de pompieri. 

 

La cap. 65.02 – Învățământ: 

La subcap. 65.02.50 – ,, Alte cheltuieli în domeniul învățământului’’ se  suplimentează titlul 

58 pentru obiectivul de investiții de la poziția C. ,,Alte cheltuieli de investiții”, categoria de 

investiții - b. Dotări independente (Proiect POC - Achiziția de echipamente din domeniul 

tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității 

didactice pentru elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, comuna Liești, 

județul Galați), cu suma de 1.803,90 mii lei. 

 

La cap. 67.02 – Cultură, recreere și religie: 

La subcap. 67.02.03.07 – ,,Camine culturale’’ se suplimentează titlul 71 ,,Active 

nefinanciare’’ cu suma de 390,00 mii lei, pentru obiectivul de investiții de la pozitia C. ,,Alte 

cheltuieli de investitii”, categoria de investiții – d. Cheltuieli de expertiză, proiectare şi de 

execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor 

produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale - cutremure, inundaţii, alunecări, prăbuşiri 

şi tasări de teren, incendii, accidente tehnice, precum şi cheltuielile legate de realizarea acestor 

investiţii – Renovare parțială Cămin Cultural Liești. 

 

 

La cap. 84.02 – Transporturi: 

Se diminuează titlul 71 ,,Active nefinanciare’’ cu suma de 51,00 mii lei de la obiectivul de 

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

aferente studiilor de fezabilitate și alte studii. 

 

Dl.  primar relatează consiliului de spre incendiul de la Căminul cultural, cauzele 

incendiului, astfel cum au fost constate  de către pompieri. Arată  distrugerile înregistrate  și 

stadiul lucrărilor de reparații. Cum cauza a fost un scurtcircuit la instalația electrică , discuțiile 

se referă și la măsurile ce trebuie luate în continuare. 

Dl.  N. Mișu vorbește de activitatea de control a pompierilor la instituțiile publice,de 

puterea instalată și corelarea acesteia cu consumul . 

Dl.  viceprimar amintește  că focul a pornit de la un aparat de aer condiționat , deși nici 

unul dintre aparate  nu era conectat, și  în ultimele zile nimeni nu intrase în sală. Evident, 

acum se face din nou, toată instalația electrică. Mai spune că fumul gros degajat  de 

materialele plastice arse a limitat incendiul pentru că nu a permis propagarea focului si in pod. 

Oricum, așa cum a arătat dl.  primar, se înlocuiesc și geamurile și ușile. 

Referitor la buldo-excavator, se ridică întrebarea dacă nu s-ar putea angaja un om cu o 

fracție de normă pentru utilajul existent. Dl.  primar argumentează soluția propusă. 

In ce privește dispensarele, se observă că acestea există și sunt private, obligația de 
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întreținere și modernizare revenind medicilor proprietari, care nu fac nimic în acest sens. 

D.S.P-ul e cel care le autorizează funcționarea.Se vede cum arată aceste clădiri. Spațiul 

cumpărat de dna dr. Popovici  abia acum se vinde .Trebuie un centru medical în comună.  

Se mai remarcă suma de 1 miliard pentru  studii de fezabilitate s.a. 

Dl.  primar spune că se va utiliza doar jumătate din sumă, restul fiind rezervă. Dacă nu 

se cheltuie, rămâne în fondul de rezervă sau se redirecționează funcție de alte priorități, la o 

rectificare ulterioară. 

Se sugerează că, poate ar fi mai bine să nu se treacă cisternă pentru pompieri ci cu altă 

destinație, eventual salubrizare , ținând cont că poate fi utilizată și cu această destinație. 

In ce privește asfaltarea drumurilor, se susține că nu se respectă proiectul, în unele 

locuri lățimea străzii fiind de 2,9 m în loc de 4 m. Dl.  primar roagă să se țină cont că acolo se 

va veni cu beton pe margine. 

Se mai ridică întrebări în ce privește calitatea, dl. Mișu spunând că a identificat locuri 

unde asfaltul a început să cedeze. Dl.  primar răspunde că nu s-a făcut recepția lucrării și toate 

zonele cu probleme vor fi remediate. Aspectele calitative care țin de compoziție sunt în  

atenția dirigintelui de șantier care trebuie să verifice buletinele de calitate .  

DL. C. Lupoaie spune că sunt probleme cu tensiunea în rețeaua electrică, trebuie 

intervenit la Renel pentru remediere. 

Dl. C. Tecuță arată că trebuie făcută zona de acces la Scoala nr. 2. Dl.  primar spune că 

se are în vedere , urmând a se face proiect în acest scop. Proiectul va cuprinde toată zona , 

inclusiv spatele la bloc Artar. 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

Se supune la vot. 

Proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi. 

Dl. Președinte de ședință declară ședința închisă. 

 

 

               Președinte de ședință   Secretar General                                                                    

 

 Gheorghe PANAITE                                  Vasile  AVADANEI 


