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              Proces- Verbal 

încheiat azi, 13.12.2021, 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: 

Ghionea Pavelina, Lupoaie Nicolae Cătălin, Panaite Gheorghe, Pătrașcu Nicolae, 

Săndică Costică, Popa Gheorghe. 

Un număr de 11 consilieri locali participă online. 

Președintele de ședință, dra Pavelina Gheonea, constată existent și 

confirmat online cvorumului necesar desfășurării ședinței . Supune aprobării 

procesele verbale ale ședințelor anterioare. Cu vot unanim, acestea sunt aprobate. 

Președintele de ședință dă citire la ordinea de zi:   

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

aferente 

2.  transmiterea  în folosință cu titlu gratuit către  DISTRIBUȚIE ENERGIE 

ELECTRICĂ ROMANIA SA- Filiala Galați GALAŢI a terenului proprietate 

publică a comunei Liești, in suprafață totală de 0,85 mp, teren  necesar în vederea 

realizării lucrării  “  Alimentare cu energie electrică anexă gospodărească, Str. 

Anghel Saligny, nr. 80, comuna Liești, , jud. Galați-Dănăilă Petrică “ 

3.  transmiterea  în folosință cu titlu gratuit către  DISTRIBUȚIE ENERGIE 

ELECTRICĂ ROMANIA SA- Filiala Galați GALAŢI a  terenului proprietate 

privată a comunei Liești, in suprafață de 1,44 mp, și dreptului  de uz și servitute 

de trecere aeriană și subterană cu titlu gratuit pentru  terenul  în suprafață de 24 

mp, terenuri  situate în tarla 21/1, parcela 75/4-lot 2, necesare în vederea realizării 

lucrării  “  Racordare la rețeaua electrică a  stației de tratare apă Liești, comuna 

Liești, jud. Galați, 

Cu vot unanim , ordinea de zi este aprobată. 

 

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

Investiții aferente  . 

Dl.  Primar:   rectificarea bugetară a fost necesară  motivat de:           

-H.C.J. nr. 245/2021 privind alocarea sumei de 8.030 mii lei din fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către unități administrativ 

teritoriale, în vederea suplimentării bugetelor locale, prin care am primit suma de 

20,00 mii lei; 

-H.C.J. nr. 246/2021 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

sumei de 6.494 mii lei din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa 

la bugetul de stat în anul 2021, prin care am primit suma de 10,00 mii lei; 

-Adresa nr. GLR_TRZ-23793/08 decembrie 2021 prin care DGRFP Galați ne 

comunică sumele rezultate în urma repartizării pe unități administrativ-teritoriale, 
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pentru anul 2021, a influențelor rezultate ca urmare a rectificării sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, sectoarelor și municipiului București, 

aprobate prin Decizia nr.1402/07.12.2021 și Decizia nr. 1410/08.12.2021; 

-Adresa nr. GLR_TRZ-23795/08 decembrie 2021 prin care DGRFP Galați ne 

comunică suma rezultată în urma repartizării pe unități administrativ-teritoriale, a 

influențelor rezultate ca urmare a rectificării sumelor din cota defalcată de 14% 

din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzută la art. 6, alin. 

1 lit. d  din Legea bugetului de stat pe anul 2021, încasată suplimentar în anul 

2021,  aprobată prin Decizia nr.1411/08.12.2021; 

În  baza prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b) și alin. 4 lit. a), ale art. 196 alin. 1 lit. 

a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și ținând cont de  

fundamentările compartimentelor de specialitate privind  rectificarea bugetară,  

propun aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021 și a Listei de Investiții 

aferente, astfel: 

Veniturile comunei Liești aprobate în suma de  22.118,70 mii lei se majorează cu 

suma de 491,00 mii lei devenind 22.609,70 mii lei. 

Cheltuielile comunei Liești aprobate în suma de 28.031,39 mii lei se majorează 

cu suma de 491,00 mii lei devenind 28.522,39 mii lei, detalierile fiind prezentate 

în raportul de specialitate al serviciului financiar-contabil și anexa la proiectul de 

hotărâre. 

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

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

cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021. 

Se dau detalii privind destinației sumelor la Căminul cultural, asistență socială, 

salubrizare. 

Se supune la vot si se aprobam unanim. 

 

Se consemnează prezența și rezultatul votului 

 

2.  transmiterea  în folosință cu titlu gratuit către  DISTRIBUȚIE 

ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA SA- Filiala Galați GALAŢI a terenului 

proprietate publică a comunei Liești, in suprafață totală de 0,85 mp, teren  

necesar în vederea realizării lucrării  “  Alimentare cu energie electrică anexă 

gospodărească, Str. Anghel Saligny, nr. 80, comuna Liești, , jud. Galați-

Dănăilă Petrică “ 

Prin adresa nr. 235989/28.10.2021 a S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE 

MUNTENIA NORD S.A.-SDEE GALAŢI și documentația anexată, inregistrate 

la Primăria Liești sub nr. 3214/02.11.202, ni se solicită transmiterea  în folosință 

cu titlu gratuit către  DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA SA- 
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Filiala Galați GALAŢI a terenului proprietate publică a comunei Liești, in 

suprafață totală de 0,85 mp, teren  necesar în vederea realizării lucrării  “  

Alimentare cu energie electrică anexă gospodărească, Str. Anghel Saligny, nr. 80, 

comuna Liești, , jud. Galați-Dănăilă Petrică “Temeiul legal de reglementare 

specială  al cererii îl constituire prevederile art. 12 din Legea nr. 123/2012 a 

energiei electrice și a gazelor naturale. 

Exercitarea drepturilor de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenului care 

urmează a fi afectat de capacitatea energetică, se va face pe durata existenței 

acesteia. 

Exercitarea drepturilor de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenurilor care 

urmează a fi afectate de capacitatea energetică se face după încheierea convenției-

cadru prevăzută de lege, în termen de 30 de zile de la data adoptării proiectului de 

hotărâre. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. Se supune la vot si se aprobam unanim. 

 

3.  transmiterea  în folosință cu titlu gratuit către  DISTRIBUȚIE 

ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA SA- Filiala Galați GALAŢI a  

terenului proprietate privată a comunei Liești, in suprafață de 1,44 mp, și 

dreptului  de uz și servitute de trecere aeriană și subterană cu titlu gratuit 

pentru  terenul  în suprafață de 24 mp, terenuri  situate în tarla 21/1, parcela 

75/4-lot 2, necesare în vederea realizării lucrării  “  Racordare la rețeaua 

electrică a stației de tratare apă Liești, comuna Liești, jud. Galați 

Dl.  Primar arată că  se va face astfel racordarea la rețea a Stației de tratare 

a apei. 

 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. Se supune la vot si se aprobam unanim. 

 

 

Președintele de ședință declară ședința închisă. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  SECRETAR GENERAL 

 

PAVELINA GHIONEA   VASILE AVADANEI 

 


