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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

02.11.2021, 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 6 consilieri: Constantin Valentin, Ghionea 

Pavelina, Panaite Gheorghe, Popa Gheorghe, Sava Vasile, Săndică Costică. 

Participă on-line un număr de 11 consilieri .  

Președintele de ședință, dra Pavelina Gheonea, constată existent cvorumului necesar 

desfășurării ședinței și la cererea consilierilor aflați în sală, propune amânarea  aprobării 

procesului verbal al ședinței anterioare Consiliului Local pentru prima ședință ordinară. Se 

aprobă. 

Președintele de ședință dă citire la ordinea de zi: 

Proiecte de hotărâre privind : 

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

aferente   

2.  aprobarea cererii de finanțare și a devizul general estimativ, pentru  obiectivul 

"Modernizare prin asfaltare a străzilor din comuna Liești, județul Galați"  în 

vederea depunerii cererii de  finanțare prin Programul  Național de  investiții 

”Anghel Saligny 

3.  aprobarea studiului de fezabilitate  și a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției  „Parc fotovoltaic cu capacitatea  de 95 kwh în comuna Liești, județul 

Galați”,   

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. 

 

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

aferente   

Dl.  Primar:             Prin referatul de aprobare nr. 10117/G/01.11.2021 Primarul Comunei Liești 

a inițiat Proiectul de Hotărâre cu privire la rectificarea Bugetului Local de venituri și cheltuieli 

pe anul 2021 și a Listei de Investiții aferente. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu 

modificările și completările ulterioare, art. 19 alin. 2, art. 23,  art.  49, art. 58, alin.(1)  din 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, 
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Serviciul financiar contabil  în calitate de compartiment de resort, a analizat și elaborat 

prezentul raport în temeiul prevazut de lege. 

 Având în vedere: 

 H.G. nr. 1088/06.10.2021 privind  alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară 

la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități 

administrativ-teritoriale, prin care, Comuna Liești a primit suma de 430,00 mii lei; 

Nota de fundamentare nr. 9887/G/25.10.2021 privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2021; 

Adresa nr. 2122/01.11.2021 prin care Școala Gimnazială nr. 2 Liești solicită virări de 

credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar; 

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

prioritățile stabilite în vederea funcționării în interesul colectivității locale,   rezultă necesitatea 

rectificării bugetului de venituri și cheltuieli corespunzător pe cele doua secțiuni, astfel: 

Veniturile comunei Liești aprobate în suma de  21.688,70 mii lei se majorează cu suma 

de 430,00 mii lei devenind 22.118,70 mii lei. 

Cheltuielile comunei Liești aprobate în suma de 27.601.39 mii lei se majorează cu suma 

de 430,00 mii lei devenind 28.031.39 mii lei. 

Diferența dintre venituri și cheltuieli în valoare de 5.912,69 mii lei reprezintă excedentul 

înregistrat la sfârșitul anului 2020, utilizat ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare în anul 2021. 

 

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 

VENITURI 

Se suplimentează cod indicator 11.02.06 ,,Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale” cu suma de 430,00 mii lei; 

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

finanțarea secțiunii de dezvoltare’’ cu suma de 390,31 mii lei. 

CHELTUIELI 

La cap. 51.02 – Autorități executive: 

Se  suplimentează titlul 20 ,,Cheltuieli cu bunuri și servicii,, cu suma de 6,69 mii lei; 

La cap. 65.02 – Învățământ: 

Virări de credite  în cadrul  aceluiași capitol bugetar aferente trimestrului IV, an 2021: 

 

            Mii lei  

Cod 

indicator 

Articol/ 

Aliniat 

An 

2021 

Trim.IV 

65.02 01 0 0 

65.02.04.01 20 0 0 

20.01 0 0 

20.01.03 -10,00 -10,00 

20.01.04 -9,00 -9,00 

20.01.30 +19,00 +19,00 

 

La cap. 67.02 – Cultură, recreere și religie: 

La subcap. 67.02.03.02 - ,, Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale’’, se  

suplimentează titlul 20 ,,Cheltuieli cu bunuri și servicii,, cu suma de 23,00 mii lei; 
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La cap. 68.02 – Asigurări și asistență socială  

La subcap. 68.02.05.02 – ,,Asistență socială în caz de invaliditate’’ se  suplimentează titlul 57 

,,Asistență socială,, cu suma de 10,00 mii lei; 

 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 

VENITURI: 

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

de 390,31 mii lei, pentru echilibrarea secțiunii de dezvoltare; 

CHELTUIELI: 

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

La subcap. 70.02.06 - ,, Iluminat public si electrificari rurale’’ se modifică obiectivul de 

investiții  de la poziția B ,,Obiective de investiții noi –  Construire Centrală Fotovoltaică în 

comuna Liești, județul Galați’’, astfel: 

 

Buget Initial 

2021 

Influente mii lei 

+/- 

Buget 

Rectificat 2021 

Estimări 2022 

 219,69 mii lei +290,31 mii lei 510,00 mii lei - 290,31 mii lei 

 

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

comunale’’ se adaugă obiectivul de investiții  la pozitia C. ,,Alte cheltuieli de investitii”, 

categoria de investiții - b. Dotari independente, obiectiv de investiții - Extindere rețea 

monitorizare video în comuna Liești, cu suma de 100,00 mii lei. 

           Propun Consiliului Local al comunei Liești, să aprobe proiectul de hotărâre cu privire la 

rectificarea bugetului local pe anul 2021 și a Listei de Investiții aferente, în forma prezentată. 

Se cer și se dau detalii pe unele destinații  ale sumelor. Centrală fotovoltaică,iluminat 

public, 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre și este aprobat prin vot unanim 

 

2.  aprobarea cererii de finanțare și a devizul general estimativ, pentru  obiectivul 

"Modernizare prin asfaltare a străzilor din comuna Liești, județul Galați"  în 

vederea depunerii cererii de  finanțare prin Programul  Național de  investiții 

”Anghel Saligny 

Dl. Secretar: Pentru întocmirea cererii de finanțare în vederea depunerii prin Programul 

Național de Investiții ”Anghel Saligny” a obiectivului de investiții "Modernizare prin asfaltare 

a străzilor din comuna Liești, județul Galați"  se impune aprobarea prin H.C.L. a indicatorilor 

tehnico-economici aferenți. 

Dl.  Primar: Conform devizului general al obiectivului de investiții rezultă urmatoarele: 

• Valoarea totală a investiție: 19.148.098,90 lei, cu T.V.A. inclus, din care:  

a) cheltuieli eligibile finanțate din bugetul de stat  18.694.457,00 lei cu  T.V.A. inclus;  

b) cheltuieli neeligibile finanțate din bugetul local  453.641,90 lei cu T.V.A. inclus. 

Se va asigura cofinanțare de la bugetul local al obiectivului de investiţii  "Modernizare 

prin asfaltare a străzilor din comuna Liești, județul Galați", cu suma de 453.641,90 lei cu T.V.A. 

inclus, pentru plata unor categorii de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin 

Programul National de Investitii ”Anghel Saligny” cum sunt: studiile de teren, studiu de 

fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și deviz general, organizarea 

procedurilor de achiziție, consultanță, asistență tehnică, organizare șantier, comisioane, cote, 
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taxe, cheltuieli pentru informare și publicitate. 

Consilierii îți exprimă optimismul și urează succes d-lui primar  în tentativa de a accesa 

aceste fonduri. 

        Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre și este aprobat prin vot unanim. 

 

3.  aprobarea studiului de fezabilitate  și a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției  „Parc fotovoltaic cu capacitatea  de 95 kwh în comuna Liești, județul 

Galați”,   

Dl. Primar: Având în vedere costul crescut al energiei electrice practicat astăzi pe piața 

concurențială se impune astăzi mai mult ca oricând să ne îndreptăm spre resurse regenerabile. 

În acest sens se dorește ca în comuna Liești să se implementeze un proiect privind construirea 

unei centrale electrice fotovoltaice de 95kw, care să îndeplinească următoarele obiective: 

- Reducerea cheltuielilor cu energia electrică, investiția urmând a se amortiza în cel 

mult 60 de luni, 

- Realizarea unui sistem de iluminat eficient energetic, 

- Realizarea de economii la bugetul propriu al comunei, 

- Realizarea independenței energetice pentru sistemul de iluminat public, și instituțiile 

aflate în subordinea primăriei Liești.  

În urma analizei de piață rezultă următorii indicatori tehnico-economici ai investiției  

“Centrală electrică fotovoltaică 95 kv în comuna Liești, județul Galați” , în valoare de  

506.931,00 lei inclusiv TVA, conform devizului după cum urmează: 

- cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului – 2.500,00 lei, 

- cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – 41.950,00 lei, 

- cheltuieli pentru investiția de bază – 461.500,00 lei, 

- alte cheltuieli - 981,00 lei, 

- total investiție 506.931,00 lei inclusiv TVA 

 Dl.  Primar este întrebat dacă există resurse bugetare pentru finanțarea proiectului. 

Dl. Primar: ne vom dimensiona cheltuielile astfel încât să existe. E o investiție cu impact 

semnificativ asupra costurilor cu energia  din viitorul apropiat. 

Nu sunt întrebări. 
Proiectul de hotărâre este supus votului și aprobat în forma prezentată, cu unanimitate 

de voturi. 

Dl.  Primar anunță : mai sunt  proiecte de hotărâri care  probabil vor impune convocarea 

unor ședințe de îndată și roagă pe d-nii consilieri să răspundă cu aceeași promptitudine ca acum. 

După centralizarea voturilor online, se consemnează că toate proiectele de hotărâri au 

fost adoptate cu vot unanim. 

 

Președintele de sedință declară ședința închisă. 

 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  SECRETAR GENERAL 

 

PAVELINA GHIONEA   VASILE AVADANEI 

 


