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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

Proces- Verbal 

încheiat azi, 29.09.2021, 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 15 consilieri. 

Participă on-line un număr de 2 consilieri, d-nii: Damian Adrian și Dibu Leonard- 

Laurențiu. 

Se constată existent cvorumului necesar desfășurării ședinței .  

Dra Pavelina Ghionea este propusă si aprobată  ca președinte de ședință pentru 

următoarele 3 luni.  

Se propune spre discuție  și se  aprobă cu vot unanim procesul verbal al ședinței 

anterioare. 

Președintele de ședință, dra Pavelina Gheonea dă citire ordinii de zi  propuse și o supune 

spre aprobare: 

I. Proiect de hotărâre privind : 

1.aprobarea rectificării Bugetului Local pe anul 2021 și a Listei de Investiții aferente 

2.desemnarea unor  reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din consiliile  de 

administrație și  C.E.A.C. ale școlilor cu personalitate juridică din comuna Liești 

3.acordarea de înlesniri la plată a majorărilor de întârziere datorate bugetului local al comunei 

Liești  de către persoanele fizice și persoanele juridice  

4.transmiterea  în folosință cu titlu gratuit către  DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ 

ROMANIA SA- Filiala Galați GALAȚI a terenului proprietate publică a comunei Liești, in 

suprafață totală de 2,88 mp, teren  necesar în vederea realizării lucrării  “  racordare la rețeaua 

electrică a locului de consum  permanent Exploatație agricolă(Grajduri)-DINISOFT DIB, 

comuna Liești, sat Liești, jud. Galați, “ 

5.aprobarea  indicatorilor tehnico- economici actualizați ai investiției  ”MODERNIZARE 

STRAZI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI”, investiție realizată prin P.N.D.L.  II  

 

II.INTERPELĂRI, RĂSPUNSURI, CERERI. 

Comisiile de specialitate și-au depus avizele favorabile pentru proiectele aflate pe 

ordinea de zi. 

Cu vot unanim , ordinea de zi este aprobată. 

1.aprobarea rectificării Bugetului Local pe anul 2021 și a Listei de Investiții aferente 

Dl.   Primar: la întocmirea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere: 

 -Decizia DGRFP Galați nr. 1166/16.09.2021 privind repartizarea, pe unități 
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administrativ-teritoriale, a influențelor rezultate ca urmare a rectificării sumelor defalcate din 

TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor corespunzătoare cotelor defalcate din 

impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale 

potrivit OUG nr. 97/2021. 

 -Adresa nr. 2084/21.09.2021 prin care Școala Sf. Nicolae Liești solicită majorarea 

veniturilor si cheltuielilor cu suma de 2,00 mii lei reprezentând sponsorizare încasată. 

-Nota de fundamentare nr. 8435/G/14.09.2021 privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2021; 

           - 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  21.353,70 mii lei se majorează cu suma 

de 335,00 mii lei devenind 21.688,70 mii lei. 

Cheltuielile comunei Liești aprobate în suma de 26.809,70 mii lei se majorează cu suma 

de 791,69 mii lei devenind 27.601.39 mii lei. 

Diferența dintre venituri și cheltuieli în valoare de 5.456,00 mii lei reprezintă excedentul 

înregistrat la sfârșitul anului 2020, utilizat ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare în anul 2021. 

Dezvoltă datele rectificării pe subcapitole bugetare și identifică  lucrările care necesită 

investiții: aleea pietonală până la Popas Hanu Conachi, parcul fotovoltaic pt. energie electrică 

necesar reducerii costurilor cu energia electrică  aferentă consumului instituțional și 

iluminatului public, asfaltarea aleilor la blocuri. 

 Dl. N. Mișu: pentru centrala solară , unde este documentația tehnico-economică, 

dacă raportul cost/beneficiu , perioada de recuperare și randamentul estimat justifică investiția.       

Dl.  Primar: acum se propune doar prinderea in buget a sumei estimate , urmând a se prezenta 

ulterior studiul de fezabilitate si documentația tehnico-economică corespunzătoare , în vederea 

aprobării . 

 Dl. N. Mișu: la aleile de la blocuri observă că a crescut suma de la 440 la 480 

mii lei. Dl.  Primar justifică diferențele. 

 Aleea pietonală spre H. Conachi se regăsește în lista de investiții, s-a propus 

suma în buget și se va veni cu documentația necesară aprobării investiției. 

 Dl. C. Lupoaie: la gara a propus mai demult să se amenajeze corespunzător zona, 

e o poartă de intrare în localitate și o carte de vizită. 

 Dl.  Primar: terenul vizat poate fi curățat și amenajat, dar rămâne magazia CRF 

care e in inventar si s-a răspuns că nu poate fi demolată, astfel că strică tot aspectul și efortul 

nostru. 

 Se supune la vot și se aprobă unanim proiectul de hotărâre. 

 

 

2.desemnarea unor  reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din consiliile  

de administrație și  C.E.A.C. ale școlilor cu personalitate juridică din comuna Liești 

 Dl. Primar: în urma modificărilor legislative care au vizat regimul 

incompatibilităților, atât primarul și viceprimarul, cat și consilierii, pot face parte din consiliile 

de administrație ale școlilor. Cum însă pot apărea situații de posibili conflict de interese, 

primarul și-a desemnat reprezentat din cadrul funcționarilor publici, la fel ca în anii anteriori.  

D-nii consilieri pot opta să intre în CA la școli sau să  procedeze ca în anii anteriori, când au 

fost propuși  funcționari publici. 

 In urma consultărilor, consiliul a propus să fie reprezentat de aceleași persoane 
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ca în anii anteriori. 

 Proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi. 

3.acordarea de înlesniri la plată a majorărilor de întârziere datorate bugetului local al 

comunei Liești  de către persoanele fizice și persoanele juridice. 

 Dl.  Primar: experiența anilor anteriori a arătat că scutirea de majorări a motivat 

plata restanțelor, astfel că se justifică acordarea în continuare. Desigur, vor fi și voci care să 

reclame un tratament inegal, raportat la cei care-și achită la termenele scadente obligațiile 

bugetare, la nevoia de finanțare  echilibrată pe întregul an, dar primează faptul că prin aceste 

înlesniri se adună mai mult la buget. De asemenea, se observă că în acest an s-a venit cu 

propunerea mult mai devreme, pentru  a se putea mediatiza mai bine și a crește impactul 

hotărârii, iar pe cale de consecință, și gradul de încasare. 

 Proiectul este supus aprobării și e  adoptat cu unanimitate de voturi. 

4.transmiterea  în folosință cu titlu gratuit către  DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ 

ROMANIA SA- Filiala Galați GALAȚI a terenului proprietate publică a comunei Liești, 

in suprafață totală de 2,88 mp, teren  necesar în vederea realizării lucrării  “  racordare 

la rețeaua electrică a locului de consum  permanent Exploatație agricolă(Grajduri)-

DINISOFT DIB, comuna Liești, sat Liești, jud. Galați, “ 

Dl. Secretar general: prin adresa nr. 181490 /13.08.2021 a S.C. FDEE ELECTRICA 
DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD S.A.-SDEE GALAȚI și documentația anexată, 
înregistrată la Primăria Liești sub nr. 7600/G/20.08.2021, ni se solicită transmiterea  în folosință 
cu titlu gratuit a terenului proprietate publică a comunei Liești, in suprafață totală de 2,88 mp, 
teren  necesar în vederea realizării lucrării  “  “  racordare la rețeaua electrică a locului de consum  
permanent Exploatație agricolă(Grajduri)-DINISOFT DIB, comuna Liești, sat Liești, jud. 
Galați, “. Terenul este necesar pentru fundațiile a doi stâlpi pentru alimentarea cu energie 
electrică 

Temeiul legal de reglementare specială  al cererii îl constituire prevederile art. 12 din 

Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale. 

Nu sunt observații. 

Proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi. 

5.aprobarea  indicatorilor tehnico- economici actualizați ai investiției  ”MODERNIZARE 

STRAZI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI”, investiție realizată prin P.N.D.L.  

II  

Pentru contractul de lucrări nr. 3167/G/04.04.2018 privind realizarea obiectivului 

MODERNIZARE STRAZI ÎN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI,  contract care este în 

derulare, autoritatea contractantă are obligația de a ajusta prețul contractului de achiziție publică 

prin  încheierea de  acte adiționale în conformitate cu prevederile art.1, alin.(1) și (2), lit. b),  

din Ordonanța nr. 15/2021 privind reglementarea  unor măsuri fiscal - bugetare, prin care 

contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se ajustează, în 

condițiile prezentei ordonanțe, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea 

unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului 

materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractelor și se aplică contractelor de 

achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări încheiate în condițiile Legii nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, indiferent de durata de execuție a acestora și în cuprinsul 

cărora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preț, potrivit prevederilor art. 221 

alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

Astfel, valoarea materialelor rest de executat cu TVA este de 627,705.08 lei la care se aplica 
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raportul de indexare rezultă o valoare actualizată creștere material cu TVA de 794,064.08 lei, 

valoarea totală a indexării fiind de 166,359.00 lei cu TVA. 

Având în vedere cele menționate mai sus contractul de lucrări pentru obiectivul 

MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI se va majora conform 

prevederilor Ordonanței nr.15/2021 cu suma de 139,797.48 lei fara TVA, la care se va adauga 

TVA in valoare de  26,561.52 lei, valoarea totala indexată fiind de 166,359.00 lei cu TVA. 

Astfel, se majorarează contractul de lucrari pentru obiectivul MODERNIZARE STRAZI ÎN 

COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI dupa cum urmeaza: 

- Valoare intială contract 5,967,683.78 lei cu TVA, 

- Total valoare de indexat 166,359.00 lei cu TVA,  

- Valoare totala contract dupa indexare 6,134,042.78 lei cuTVA, 

Total deviz actualizat 6,477,341.69 lei cu TVA, din care  cofinanțare Buget Local 343,298.91 

lei cu TVA. 

            Nu sunt înscrieri la cuvânt, drept pentru care se supune aprobării proiectul de hotărâre 

și este adoptat cu unanimitate de voturi 

     Cele două voturi exprimate online sunt “pentru” toate punctele de pe ordinea de zi. 

 

II.INTERPELĂRI, RĂSPUNSURI, CERERI. 

 Dl. N. Mișu întreabă de ce nu s-a finalizat asfaltarea pe zona începută, pentru 

strada Ion Minulescu.  

 Dl.  Primar arată că zona la care se face referire  se va asfalta după ridicarea 

capacelor și turnarea rigolelor carosabile pe toate străzile cuprinse în proiectul de 4,4 km. In ce 

privește Str.  Independenței, aceasta este cuprinsă în proiectul ce se derulează prin PNDL II. 

Cu privire la calitatea lucrărilor, aceasta este urmărită și acolo unde se sesizează neconformități, 

se corectează. 

           Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

 

            Președintele de ședință declară ședința închisă. 

 

 

 

 PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ                      SECRETAR GENERAL 

 

          Pavelina GHEONEA    Vasile AVADANEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


