
 

  

ROMÂNIA 
JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA LIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 
 

Proces- Verbal 

încheiat azi 11.04.2022, la ședința extraordinară a C.L. Liești 

Sunt prezenți în sala de ședințe,  un număr de 15 consilieri.  
Lipsesc motivat d-nii Constantin Valentin și Tecuță Costel. 
Dl. Secretar general solicită desemnarea unui nou președinte de ședință pentru 

următoarele 3 luni. 
Dl. Lupoaie Nicolae Cătăline este propus și votat unanim ca președinte de ședință 

pentru lunile aprilie, mai și  iunie .   
Președintele de ședință preia conducerea lucrărilor. Constată întrunirea cvorumului și 

declară ședința deschisă. 
Se supune aprobării procesul  verbal  din ședința anterioară, care este votat unanim. 

              Președintele de ședință dă citire la ordinea de zi :      
 I.PROIECTE DE HOTĂRÂRI  privind:  

1. rectificarea bugetului general centralizat al comunei Liești, județul Galați, pe 
anul 2022 

2.  aprobarea cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor 
social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă 
elevilor începând cu semestrul II al anului școlar 2021- 2022 

3. modificarea Hotărârii Consiliului Local Liești nr. 44 din 28.10.2021 privind 
înfiinţarea şi organizarea serviciului  „SALUBRIZARE LIEȘTI”, serviciu public de interes 
local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului 
Local al comunei LIEŞTI, judeţul GALAŢI 

4. stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul  
SERVICIUL SALUBRIZARE LIEȘTI, serviciu public de interes local, specializat, cu 
personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al comunei 
LIEŞTI, judeţul GALAŢI 

Ultimul punct propus prin convocator,  aprobarea investiției pentru realizarea pistei de 
biciclete , este retras de către inițiator întrucât nu s-a depus documentația necesară. Nu au 
apărut ghidurile. 

Chir dacă este convocată ședință extraordinară, întrucât există cereri care trebuie 
supuse discuției consiliului local, dl. Primar solicită și introducerea punctului:  
INTERPELARI, RASPUNSURI,CERERI. Aici să se prezinte și rapoartele de 
activitate..Consilierii spun ca nu e necesar să se citească Rapoartele. Se găsesc pe site.  

Comisiile de specialitate și-au comunicat  avizele favorabile pentru proiectele aflate pe 
ordinea de zi. 
 Cu vot unanim, ordinea zi este aprobată. 
 

Se trece la dezbateri. 
 
 
I.PROIECTE DE HOTĂRÂRI   
1. rectificarea bugetului general centralizat al comunei Liești, județul Galați, 

pe anul 2022.  
Dl Primar: face cunoscute prevederile Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare 

al localităților și reclamațiile făcute de dl. Popa Dumitrel, soluționate in instanță prin stabilirea 



 

  

obligativității taxei de salubrizare și a plății acesteia, indiferent că dai sau nu gunoi, indiferent 
dacă ai sau nu contract de salubrizare. 

Menționează că este necesară rectificarea bugetului general centralizat al comunei 
pentru a separa bugetul serviciului de salubrizare de bugetul general al comunei. Cheltuielile 
vor fi diminuate și vor fi trecute pe serviciul de salubrizare. Încasările se vor face pe noul 
serviciu. Amănunte se găsesc în materialul de ședință. Sediul va fi la Piața Agroalimentară 
Liești. La sediul serviciului vor fi încasate sumele reprezentând contravaloarea serviciilor 
prestate persoanelor juridice iar la sediul primăriei vor fi incasate persoanele fizice.  

Serviciul va fi finanțat din venituri proprii și din subvenții de la bugetul local. Va 
funcționa cu 8 angajați. Se va ține examen pentru postul de șef serviciu și contabil. 

Se supune la vot punctul I de pe ordinea de zi. Se votează în unanimitate. 
Se trece la punctul II de pe ordinea de zi. 
 
2. aprobarea cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de 

ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se 
acordă elevilor începând cu semestrul II al anului școlar 2021- 2022. 

Numărul și cuantumul burselor școlare pentru elevii din cadrul Școlilor  Gimnaziale cu 
personalitate juridică din comuna Liești, pentru anul școlar 2021- 2022, începând cu semestrul 
al II -lea, astfel: 

a) Burse de merit: in număr de 135, din care 
- 93 burse în cuantum de 200 lei/lună, pentru medii cuprinse între 9,50- 9,99 
- 42 burse în cuantum de 250 lei/lună, pentru media 10,00  
b) Burse de studiu : în număr de 25, în cuantum de 150 lei/lună 
c) Burse de ajutor social: în număr de 104, în cuantum de 200 lei/lună 
Se supune la vot punctul II de pe ordinea de zi. Se votează în unanimitate. 
 
Se trece la punctul III de pe ordinea de zi. 
 
3. modificarea Hotărârii Consiliului Local Liești nr. 44 din 28.10.2021 privind 

înfiinţarea şi organizarea serviciului  „SALUBRIZARE LIEȘTI”, serviciu public de 
interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea 
Consiliului Local al comunei LIEŞTI, judeţul GALAŢI. 

Dl. Mișu: era problema obținerii avizelor și am cerut  să se facă calculul cu 
eficientizarea și rentabilitatea serviciului. 

Dl.  Primar: rentabilitatea ca atare nu poate fi invocată, ar fi grozav să ieșim pe 0, fără 
pierderi, așa cum ne impune legea. De asta am vorbit și de aport de la bugetul local. 
Eficientizarea este aspectul foarte important și poate fi atins prin reducerea cantităților de 
gunoi produse , colectate și predate la groapa de gunoi. 

Dl Primar: a fost depusă documentația pentru obținerea avizului de mediu. 
Se supune la vot punctul III de pe ordinea de zi. Se votează în unanimitate. 
Se trece la punctul IV de pe ordinea de zi. 
 
4. stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul  

SERVICIUL SALUBRIZARE LIEȘTI, serviciu public de interes local, specializat, cu 
personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al comunei 
LIEŞTI, judeţul GALAŢI. 

 
Salariile sunt practic aproape  la limita de jos, la fel și schema de personal, tocmai în 

ideea de a reduce cât mai mult costurile. Se supune la vot punctul IV de pe ordinea de zi. Se 



 

  

votează în unanimitate. 
 

II. INTERPELARI, RASPUNSURI,CERERI 
1. S-a supus atenției Consiliului Local adr. IPJ Galati privind marcajele pietonale care 

trebuie să respecte modelele anexate. Consiliul consideră că aplicabilitatea va fi 
determinată  de fondurile existente, deci funcție de venituri. 

 
2. Dl.  Primar aduce la cunoștința consilierilor locali cererile domnilor Gorie Fănel  și 

Matei Dorinel  cu nr. 3491/G și 3492 din 07.04.2022 privire la cedarea acțiunilor de 
5% pe care le dețin fiecare la Clubul Sportiv Sporting Liești. 
Dl. Mișu: ar fi fost bine să vină în ședință ambii acționari. 
Dl.  Primar: conform art. 55 al OG nr. 26/2000, asociația se dizolvă de drept dacă are 
mai puțin de 3 acționari. Se pierde tot: poziția în clasament, palmares, etc., se schimbă 
forma de organizare și va trebui să o luăm de la capăt. 
Dl. Ghe. Popa: nu putem fi de acord cu dizolvarea, trebuie măcar să încheiem sezonul 
competițional. 

3. Este prezentată consilierilor locali cererea nr. 3481/07.04.2022 d-lui George Scarlat 
prin care se sesizează desființarea gardului de împrejmuire  și delimitare a parcării din 
zona centru (Romtelecom). 
Dl. Mișu: toate modificările trebuiau să se conformeze la ceea ce a stabilit Consiliul 
Local. 
Dl Primar: refacera gardului trebuie făcută pe vechiul amplasament. 
Dl Costea: vreau să vă reamintesc ce s-a discutat în ședința de consiliu local înainte de 
a se pleca în teren. S-a solicitat cale de acces. Când am fost la fața locului nu a fost 
nimeni de acord cu acest aviz de principiu. Dl.  Primar nu a mers cu noi atunci. 
Dl. Secretar: la fața locului toată lumea a fost de acord, rețineri a formulat doar dl. 
Dibu .  
Dl. Costea: de ce nu s-a făcut proces verbal? 
Dl.  Secretar: la fața locului, dacă poziția comisiei deplasate acolo era alta, calitatea de 
a întocmi proces verbal o avea comisia. 
Dl. Costea: Harta nu corespunde cu cea din dosar. 
Dl.  Secretar: harta e cea depusă la cerere, discutată și marcată atunci cu zona de acces 
pietonal. 
Dl. Primar: s-a solicitat acces pietonal prin parcare, să desființăm gardul. 
În ședința din februarie 2020 a venit și a solicitat acordul motivând că nu poate cu 
avizul de principiu. 
Dl. Mișu: mi-a duc aminte că a cerut acces pietonal și acces pentru aprovizionare. 
Dl Popa: acordul de principiu nu există legal. 
Dl Costea: avizul de principiu nu este dat în baza unei hotărâri de consiliu local.  
Dl.  Primar: pe 13.02.2020 s-a citit noua cerere în ședință și s-a votat în unanimitate 
acordul, fiindcă așa cum s-a zis,  avizul de principiu nu i-a folosit solicitantului. Arată 
că problema creată la ora actuală este legată de demolarea gardului dinspre magazin. 
Întreabă dacă atunci, în teren, s-a luat decizia demolării, așa cum s-a cerut și în adresa 
d-lui Popa Daniel. Pune această întrebare deoarece nu a participat efectiv la vizita 
consilierilor locali în teren. 
Dl. N. Mișu afirmă că da, așa s-a stabilit, și  s-a mai hotărât să se pună popi  pentru a 
nu se intra cu mijloacele auto. 
Dl.  Primar: mulțumește pentru acest răspuns, deoarece a fost înclinat să creadă că dl.  
Secretar i-a adus la semnat avizul de principiu care nu corespundea cu deciziile luate 



 

  

de consilieri. 
Dl.  Secretar: acordul eliberat de primar   produce efecte juridice, spre deosebire de 
avizul de principiu, care poate fi interpretabil.  
Dl. Mișu: parcarea e făcută pentru ca mașinile să parcheze acolo. Nu contează la care 
din magazinele din centru se duc clienții . Eu nu pot să îi dau voie să facă 
aprovizionare prin parcare. 
Se discută de stadiul lucrării și recepția finală. 
Dl Secretar: La recepția finală nu s-au prezentat d-lui Gațu documentele cerute de 
lege, motiv pentru care nu s-a semnat și de reprezentantul primăriei. 
Dl. Primar: Documentele au fost aduse. Nu a fost făcută parcarea de 6 locuri cum am 
stabilit. 
Dl.  Secretar: nu are cunoștință despre asta, nici despre respectarea sau nerespectarea 
proiectului.  
Dl. Misu: Pe proprietatea lui să își facă locurile de parcare. Are spațiu. Să se pună 
piloni la 50 cm, cum am stabilit. Trebuie pornit de la cum am stabilit și să se facă așa 
cum am stabilit.  
Dl. Mișu: referitor la alt subiect, mai are de adăugat că în ședința trecută a ridicat 
problema cu semnele de circulație de pe raza comunei. Sunt străduțe cu sens unic. 
Mulți oameni locuiesc pe străzi cu sens unic. Aceștia trebuie să ocolească 800 – 1000 
m pentru a veni la proprietate. Trebuie rezolvată problema. 
Dl. Primar: trebuie să obținem avizul de la Poliția Rutieră. Să punem indicator cu 
,,excepția riveranilor ". 
Dl. Mișu: Să fie luată distanța de la axul străzii până la marginea rigolei, să fie luată în 
considerație și rigola de scurgere. 
Dl Costea: sesizează un aspect care nu are logică : de ce s-a făcut diferența între un 
drum pietruit și un drum asfaltat? Drumul pietruit are 2 sensuri, drumul asfaltat nu are. 
Dl. Mișu: Managementul circulației este atributul nostru nu al poliției. 
Dl. Viceprimar: S-au scos semnele de circulație. Se întâmplă accidente.Noi plătim 
pagubele, noi suntem administratorii drumului public. 
Dl. Lupoaie: Mai sunt străzi fără canalizare și apă. Se vor face din bugetul local. 
Dl Popa: Nu se citesc contoarele de apă. 

  
Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

Președintele de ședință declară ședința închisă. 
 

 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  SECRETAR GENERAL 
Lupoaie Cătălin                     Vasile AVADANEI 
 


