
 

  

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

Proces- Verbal 

încheiat azi 13.05.2022, la ședința extraordinară a C.L. Liești, convocată de îndată. 

Sunt prezenți în sala de ședințe,  un număr de 13 consilieri.  

Lipsesc motivat d-nii Constantin Valentin, Milașcu Daniel, Mitu Cătălin, Tecuță Costel. 

Dl. Secretar general constată întrunirea cvorumului. 

Dl. Lupoaie Nicolae Cătăline , președinte de ședință ,declară ședința deschisă. 

Se amână discutarea procesului verbal al ședinței din 28.04.2022, care va fi supus 

aprobării in următoarea ședință ordinară.  

 

              Președintele de ședință dă citire la ordinea de zi :      

 I.PROIECTE DE HOTĂRÂRI  privind:  

1.             aprobarea proiectului ”Realizare pista de biciclete în comuna Liești, 

județul Galați” și a cheltuielilor pentru realizarea acestuia 
 

2.              aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță  

 

Dl Primar: urgența e dată de termenul limită de depunere a proiectului pentru pistele de 

biciclete. 

 

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.  aprobarea proiectului ”Realizare pista de biciclete în comuna Liești, județul 

Galați” și a cheltuielilor pentru realizarea acestuia 

Dl Primar: În cadrul prezentului obiectiv de investiții se propune realizarea unei piste 

de biciclete în satul Liești, comuna Liești, județul Galați. Pista de biciclete va avea o lungime 

de 3 km și o lățime de 2 m. Aceasta va fi încadrată în borduri de 10 x 15 cm iar structura rutieră 

va fi formată din: 4 cm Beton Asfaltic 8, 10 cm Beton B250, folie polietilenă, 2 cm nisip și 10 

cm balast. In cadrul proiectului se vor asigura facilități pentru accesul pasagerilor care aparțin 

grupurilor expuse riscului de discriminare, precum persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, 

în vederea creșterii accesibilității acestora la facilitățile de transport prin includerea de activități 

de sprijin pentru a garanta siguranța tuturor persoanelor. 

În cadrul proiectului vor fi amenajate două puncte de reîncărcare pentru vehicule 

electrice în funcțiune de 22 kw. 

Valoarea totală a proiectului ”Realizare pista de biciclete în comuna Liești, județul 

Galați”  în cuantum de 2.809.644,00 lei (inclusiv TVA) din care 1.863.611,40 lei valoare 

eligibilă și 946.032,60 lei valoare neeligibilă. 

Dl. N. Mișu: pentru participarea noastră, avem bani prevăzuți în buget? 

Dl.  Primar: întâi să vedem proiectul aprobat la finanțare. Dacă avem norocul astă, 

umblăm la buget , rectificăm, mutăm sume de la o investiție la alta, etapizăm chiar dacă 

proiectul ne permite. Deocamdată ne angajăm să susținem proiectul cu partea noastră de 



 

  

finanțare. 

D-nii consilieri spun că ora convocării ședinței e nepotrivită. Dl.  Primar spune că  știe, 

ședințele ordinare rămân neschimbate, la ora 16,00. 

Se supune la vot punctul 1 de pe ordinea de zi. Se votează în unanimitate. 

 

    2.aprobarea aprobarea modificării Regulamentului de acordare a voucherelor 

de vacanță funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Liești 

Dl secretar general: sumar, modificarea ce a mai importantă privește felul cum vor 

apărea voucherele. SE modifică regulamentul  și tot ce se corelează cu prevederile legii 

modificate când se referă la  ,, voucher de vacanță" va fi interpretat ca făcând referire doar la 

voucherul de vacanță pe suport electronic". In rest, obligativitatea acordării în limitele 

sumelor stabilite e neschimbată, la fel și beneficiarii. 

Regulamentul a fost postat în forma modificată și se poate vedea conținutul ce 

corespunde modificărilor propuse prin proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot și se aprobă unanim. 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

 Se trece la semnarea hotărârilor in regim de urgență  și se întocmește dosarul proiectului 

pistelor de biciclete, pentru a fi depus . Cu această ocazie , dl.  Primar  observă că în deviz și în 

proiectul de hotărâre nu au fost incluse cheltuielile pentru cele  două puncte de reîncărcare 

pentru vehicule electrice în funcțiune de 22 kw, despre care el  a menționat la prezentarea 

proiectului. Este sunat proiectantul care confirmă că a transmis varianta inițială, întocmită 

înainte de a i se comunica despre obligativitatea includerii stațiilor de încărcare, dar că are și 

varianta corectă, pe care o transmite imediat, pentru a fi supusă dezbaterii. 

Întrucât consilierii s-au retras din sală de ședințe, dl.  Primar procedează la convocarea 

lor telefonică, pentru a reveni în sală și a reanaliza proiectul cu pista de biciclete. 

Toți consilierii prezenți  la prima parte a ședinței revin în sală la ora 14,30. 

Dl.  Primar prezintă proiectul de hotărâre și devizul corelat cu valoarea stațiilor de 

încărcare a automobilelor electrice. 

Se aprobă cu vot unanim valoarea totală modificată a  a proiectului ”Realizare pista de 

biciclete în comuna Liești, județul Galați”  în cuantum de 3.423.252 lei (inclusiv TVA) din 

care 2.193.104,55 lei valoare eligibilă și 1.230.148 lei valoare neeligibilă. 

 Dl.  Secretar general prezintă spre semnare o nouă foaie de prezență, unde semnează 

toți consilierii prezenți și la prima parte a ședinței , pentru a nu exista ulterior  interpretări.  

 

Președintele de ședință declară ședința închisă. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  SECRETAR GENERAL 

Lupoaie Cătălin                     Vasile AVADANEI 

 


