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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

Proces- Verbal 

încheiat azi 11.01.2022, 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 7consilieri.  

 

Participă on-line un număr de 10 consilieri .  

 

Președintele de ședință, dl. Ionuț Gurău, constată existent cvorumului necesar 

desfășurării ședinței, urmare a opțiunilor de pe grup pentru votul online.  Supune  aprobării 

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

 

              Președintele de ședință dă citire la ordinea de zi :      

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI  privind:  

1. modificarea HCL nr. 43/28.10.2021 privind aprobarea organigramei și 

statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Liești și 

serviciile subordonate, fără personalitate juridică 

2.  aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local pentru anul 2021  

    

II. INTERPELARI, RASPUNSURI,CERERI      

              

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

ordinea de zi. 

 

Cu vot unanim , ordinea de zi este aprobată. 

 Se trece la dezbateri. 

 

1.modificarea HCL nr. 43/28.10.2021 privind aprobarea organigramei și statelor 

de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Liești și serviciile 

subordonate, fără personalitate juridică 

Dl. Primar:                  în urma adoptării de către Consiliul Local al comunei Liești 

a  HCL nr. 43/28.10.2021 privind aprobarea organigramei și statelor de funcții pentru 

aparatul de specialitate al primarului comunei Liești și serviciile subordonate, fără 

personalitate juridică, constat că se impune modificarea acestei hotărâri pe baza 

considerentelor pe care le expun în cele ce urmează. 

În urma unei analize a activităților specifice aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Liești,  s-a constatat că există anumite deficiențe la Compartimentul Evidență 

Persoane din cauza plecării prin transfer a doamnei Bulgaru Cristina Adriana, inspector, clasa 

III, grad profesional asistent și vacantării postului. 

Astfel, prin prezenta hotărâre se propune transformarea funcției publice vacante de 

inspector, clasa I, grad profesional asistent, într-o funcție publică de nivel inferior, respectiv 

referent, clasa III, grad profesional asistent, în vederea eficientizării costurilor cu personalul.  

Modificările propuse prin acest proiect vizează organizarea activităților și îndeplinirea 

corespunzătoare a atribuțiilor în fiecare structură a aparatului de specialitate și serviciilor 

publice fără personalitate juridică, în conformitate cu legislația specifică actualizată, cu 

respectarea normării posturilor pentru comuna Liești în anul 2021, comunicată de Instituția 

Prefectului – județul Galați, prin adresa nr. 3551/06.04.2021. 

Propunerile efectuate sunt în concordanta cu prevederile art. 11 alin. 5 din Legea – cadru 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  nr. 153 / 2017, iar modificările 

efectuate prin prezenta transformare nu influențează numărul de posturi existente stabilit în 
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organigrama aparatului de specialitate. 

 Se ridică întrebarea dacă postul rămas liber se scoate la concurs. Dl.  Primar răspunde 

că se va opta probabil, din motive de celeritate,  pentru soluția unui transfer. 

Proiectul a fost postat pe web si pe grup. Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

  Se supune la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat prin vot unanim, după centralizarea 

voturilor online. 

 

2.  aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local pentru anul 2021     

 Dl. Secretar general:      avem propuse aceleași lucrări ca și în anii anteriori. 

Dl.  Primar: avem mai multe hârtii decât beneficiari ai Legii nr. 416/2001 apți de muncă.  

Se respectă o obligație legală. Tot în această zonă vor presta activități și persoanele care fac 

muncă în folosul comunității. 

Consilierii întreabă cum s-a reușit să se ajungă la sub 10 persoane apte de muncă . 

Dl.  Primar:  nu e un motiv de satisfacție, nu se pot acoperi o mulțime de lucrări  . Dacă 

luăm în calcul și numărul foarte mic de  ore pe care trebuie să-l presteze fiecare, vom vedea că 

nu ne putem baza decât pe salariații noștri.  

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

Se supune la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat prin vot unanim, după centralizarea 

voturilor online. 

Dl.  Primar: vom programa o nouă ședință la sfârșitul lunii, în ultima săptămână, pentru 

a avea pe ordinea de zi toate problemele apărute. 

Președintele de ședință declară ședința închisă. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  SECRETAR GENERAL 

          Ionuț GURĂU                     Vasile AVADANEI 

 


