
 

  

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

Proces- Verbal 

încheiat azi 28.04.2022, la ședința ordinară a C.L. Liești 

              Președintele de ședință dă citire la ordinea de zi :      

 I.PROIECTE DE HOTĂRÂRI  privind:  

1.stabilirea datei pentru organizarea zilei Comunei Liesti, Judetul Galati, in anul 2022 

și a programului de desfășurare a evenimentului  

    2.aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții 

„REALIZARE PARCARI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI” 

3.aprobarea proiectului tehnic și a  indicatorilor tehnico-economici  pentru investiția  

„REALIZARE PARCARI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI” 

4. stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 

2023 

Dl Primar: trebuia suplimentata ordinea de zi cu finanțarea sportului,  dar nu si-au retras 

cererile cei doi acționari, astfel că s-a amânat și se discută în continuare. 

 

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.stabilirea datei pentru organizarea zilei Comunei Liesti, Judetul Galati, in anul 

2022 și a programului de desfășurare a evenimentului  

 

Dl Primar: prezintă programul evenimentelor, invitații.SE discută asupra artiștilor care 

vor evolua pe scenă. După doi ani de pauză, continuarea este firească. S-a străduit să se 

încadreze în suma alocată.  

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

 

    2.aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții 

„REALIZARE PARCARI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI” 

Dl Primar: sunt două hotărâri ci același obiect- parcările, astfel că le va prezenta în logica 

investiției. 

Din Studiul de oportunitate  întocmit în justificarea necesității și oportunității proiectului 

de investiție, lipsa parcărilor în zonele cu obiective social-economice și cu circulație pietonală 

și auto intensă  constituie un impediment în desfășurarea în bune condiții a activităților, dar și 

în crearea premizelor pentru o dezvoltare durabilă a localității. 

 Cele șapte amplasamente propuse  prin proiect   se remarcă prin importanță și 

Sunt prezenți în sala de ședințe,  un număr de 16 consilieri.  

Lipsesc motivat d-nii Popa Gheorghe și Dibu Laurențiu. 

Dl. Secretar general constată întrunirea cvorumului. 

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

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

 



 

  

nevoia urgentă de intervenție, raportat la instituțiile pe care le deservesc. 

 In continuare, prezintă devizul si zonele in care se fac parcari, , conform pct. 3.-proiect 

HCL de aprobare a proiectului tehnic și a  indicatorilor tehnico-economici  pentru 

investiția  „REALIZARE PARCARI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI” 

Parcări pe Strada A.Saligny, la punctele: 

- Amplasament nr.1 -  Biserica 

In zona Bisericii din comuna Liesti, in lungul DN25, pe partea stanga pe sensul de mers 

Tecuci-Galati se propune amenajarea unei parcari cu lungimea de aproximativ 84,00 m din care 

se va scadea latimea acceselor catre Biserica. Latimea parcarii va fi de 3,50 m. 

-Amplasament nr.2 -  B.C.P.I Liesti 

In zona Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara ( B.C.P.I ) din comuna Liesti, in 

lungul DN25 pe partea stanga pe sensul de mers Tecuci-Galati se propune amenajarea unei 

parcari cu lungimea de aproximativ 35,00 m Latimea parcarii va fi de 4,00 m. 

-Amplasament nr.3 -  Scoala Liesti 

In zona Scolii Nr.3 Liesti din comuna Liesti, in lungul DN25 pe partea stanga pe sensul 

de mers Tecuci-Galati se propune amenajarea unei parcari cu lungimea de aproximativ 115,00 

m in continuarea parcarii din zona Primariei Liesti. Latimea parcarii va fi de 4,00 m. 

-Amplasament nr.4 -  Politia Liesti 

In zona Postului de Politie din comuna Liesti, in lungul DN25 pe partea dreapta pe 

sensul de mers Tecuci-Galati se propune amenajarea unei parcari cu lungimea de aproximativ 

112,00 m in continuarea parcarii din zona Primariei Liesti de pe partea dreapta. Latimea parcarii 

va fi de 3,00 m. 

-Amplasament nr.5 -  Centru de zi pentru copii cu dizabilitati 

In zona Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati din comuna Liesti, aflat pe Str. 

A.I.Cuza se propune amenajarea unei parcari cu lungimea de aproximativ 42,00 m Latimea 

parcarii va fi de 4,00 m. 

 -Amplasament nr.6 -  Parchet Liesti 

In zona Parchetului din comuna Liesti, in lungul DN25 pe partea stanga pe sensul de 

mers Tecuci-Galati se propune amenajarea unei parcari cu lungimea de aproximativ 37,00 m 

Latimea parcarii va fi de 3,50 m. 

-Amplasament nr.7 -  Scoala Nr.4 Liesti 

In zona Scolii Nr.4 din comuna Liesti in lungul DN25 pe partea dreapta pe sensul de 

mers Tecuci-Galati se propune amenajarea unei parcari cu lungimea de aproximativ 100,00 m 

in continuarea parcarii din zona Primariei Liesti de pe partea dreapta. Latimea parcarii va fi de 

3,50 m. 

Din documentație și Devizul general, rezultă că la prețurile de azi, suma necesară este 

de 534.616 lei, cu TVA.  Se va actualiza lista investițiilor și, funcție de disponibilitățile 

identificate în buget, parcările vor fi realizate în etape. 

Se supun la vot cele două proiecte de hotărâre  si sunt adoptate prin vot unanim.   

 

4. stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru 

anul 2023 

 

 

Dl.  Primar:  s-a făcut actualizarea cu rata inflației, așa cum cere legea. S-a umblat doar 

la salubrizare, unde cheltuielile nu sunt acoperite de încasări. Ne-am oprit la 9 lei la populație. 

La agenții economici, 1 mc costa 400 lei. La Ivești e 474 lei. Să sperăm că nu vom fi nevoiți să 

creștem aceste taxe speciale. 

Dl. C. Lupoaie: a observat si creșteri de 40%, pentru care nu vede justificare, si se referă 



 

  

la mijlocele de transport.  

Dl. Secretar gen. : contabilitatea va verifica calculele, dacă sunt erori se vor corecta. 

Oricum nu se poate adăuga peste limitele prevăzute de lege. Dacă tabloul de impozite nu este 

undeva explicit, se va detalia. 

Dl. Viceprimar explică semnificația limitei de 8 kg gunoi/lună de persoană și 

consecințele. Consiliul cunoaște deja repercursiunile in plan financiar in caz de depășire, trebuie 

să se caute soluții pentru încadrare pe cât posibil în limite. 

Dl. Primar: reducerea cantității de gunoi e obligatorie, altfel nu vom mai face nici jumate 

din o investiții în comună, vom plăti doar gunoiul. Dacă se deschide Ecvoserv-ul, vom plăti la 

tonă, iar ei vor fi interesați să ridice mai mult pentru a incasa mai mult. 

Se supune la vot și se adoptă prin vot unanim. 

  

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

 

Președintele de ședință declară ședința închisă. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  SECRETAR GENERAL 

Lupoaie Cătălin                     Vasile AVADANEI 

 


