
 

  

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

Proces- Verbal 

Incheiat azi 26.05.2022, la ședința ordinară a C.L. Liești. 

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

Lipsește motivat   dl. Panaite Gheorghe. 

Dl. Secretar general constată întrunirea cvorumului. 

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

Se supune aprobării procesul verbal al ședinței din 13.05. 2022, și este votat unanim. 

 

              Președintele de ședință dă citire la ordinea de zi :      

 I.PROIECTE DE HOTĂRÂRI  privind:  

 

 

 1.aprobarea situațiilor financiare anuale și a contului de execuție al bugetului  

local și al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții la data de 31 decembrie 

2021 

    2.aprobarea rectificării Bugetului Local pe anul 2022 și a Listei de Investiții 

aferente 

          3.  Dl.  Primar solicită suplimentare a ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind 

alocarea sumei de 600.000 lei cu titlu de finanțare nerambursabilă, către Clubul Sportiv ,, 

SPORTING LIEȘTI". Amintește de faptul că am fost nevoiți să refuzăm oferta asociaților de 

donare a părților sociale pentru a nu desființa  echipa. Acest lucru a întârziat foarte mult 

finanțarea și a cerat probleme echipei. Acum lucrurile s-au clarificat și  întrucât s-a îndeplinit 

procedura de atribuire , se pot aloca și utiliza banii. Mai arată că proiectul a fost avizat favorabil 

in comisia de specialitate. 

            II. INFORMĂRI, INTERPELĂRI, RĂSPUNSURI, CERERI 

 

Se supune la vot ordinea de zi si se aprobă unanim. Se supune la vot propunerea de 

suplimentare a ordinii de zi si este aprobată unanim. 

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 situațiilor financiare anuale și a contului de execuție al bugetului  

local și al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții la data de 31 

decembrie 2021 

Dl Primar: În conformitate cu prevederile art.57. alin.(1) și alin. (4) din Legea 

nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

ordonatorul principal de credite întocmește anual şi prezintă spre aprobare autorităţilor 

deliberative atât conturile de execuţie pe cele două secţiuni, respectiv secţiunea de funcţionare 

şi secţiunea de dezvoltare, cât și Situaţiile financiare anuale. 

Contul de execuție prezintă gradul de îndeplinire a ceea ce instituția și-a propus și 



 

  

cuprinde toate operațiile efectuate de instituție în anul bugetar 2021 în legatură cu încasările și 

plătile efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul. 

 Veniturile totale aprobate la 31.12.2021 au fost de 22.856.700 lei, iar încasările 

de 18.518.900 lei, rezultând un grad de realizare de 81,02%.  

Veniturile secţiunii de funcţionare aprobate au fost de 11.338.490 lei, iar cele realizate 

de 11.416.894 lei, cu un grad de realizare de 100,69 %. 

Veniturile secțiunii de dezvoltare aprobate au fost de 11.518.210 lei, iar cele realizate 

de 7.102.006 lei, rezultând un grad de realizare de 61,66 %. S-a înregistrat o nerealizare de 

4.416.204 lei datorată încasărilor parțiale a subvențiilor din cadrul Programului Național de 

Dezvoltare Locală și a sumelor necesare susținerii proiectelor finanțate din FEDR și FSE. 

Cheltuielile totale aprobate la 31.12.2021 au fost de 28.769.390 lei, iar cele efectuate în 

sumă de 20.578.349 lei, realizarea acestora fiind în procent de 71,53%. 

Cheltuielile secțiunii de funcționare aprobate au fost de 11.338.490 lei, iar cele efectuate 

în sumă de 9.829.086 lei, rezultând un grad de realizare de respectiv 86,69%. 

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare aprobate au fost de 17.430.900 lei, cele realizate de 

10.749.263 lei, rezultând un grad de realizare de 61,67%. 

Contul anual de execuţie al bugetului local înregistrează un deficit de – 2.059.449 lei, 

din care: la secţiunea de funcţionare excedent de 1.587.808 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 

deficit de -3.647.257 lei. 

 Excedentul realizat la data de 31.12.2021 în valoare de 3.853.247 lei este format 

din: 

- excedent secțiunea de funcționare 2021   + 1.587.808 lei; 

- deficit secțiunea de dezvoltare 2021    -3.647.257 lei; 

- excedent din anii anteriori   +5.912.696 lei. 

Prevederile bugetare definitive aferente veniturilor bugetului instituțiilor publice 

finanțate din venituri proprii și subvenții la data de 31 decembrie 2021 au fost în sumă de   8.000 

lei iar încasările realizate în sumă de 6.884 lei. 

       La partea de cheltuieli creditele bugetare definitive  au fost în suma de 8.000 lei iar 

plățile efectuate în sumă de 0 lei. 

      Excedentul realizat la data de 31.12.2021 este de 73.244 lei și este format din: 

- excedent  secțiunea de funcționare  2021  + 6.884 lei; 

- excedent din anii anteriori   + 66.360 lei . 

      Veniturile și cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile legale și nu 

au fost efectuate plăți fără repartizări în capitole bugetare și deschideri de credite. 

Discuțiile se poartă asupra banilor necheltuiți in exercițiul bugetar anterior. Dl.  Primar 

mulțumește celor care in ultima lună au mai plusat ceva la bugetul local  și spune că din fericire, 

am avut acești bani care acum ne ajută enorm. 

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

 

    2.aprobarea aprobarea rectificarii Bugetului Local pe anul 2022 și a Listei de Investiții 

aferente 

Dl primar:               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,  propune 

aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022 și a Listei de Investiții aferente, astfel: 

Veniturile comunei Liești aprobate  în suma de  21.361,30 mii lei, nu se modifică prin 

acest proiect de hotărâre. 

Cheltuielile comunei Liești aprobate în suma 21.361,30 mii lei se majorează cu suma de 

390,00 mii lei devenind 21.751,30 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 390,00 mii lei reprezintă excedent 

înregistrat la sfârșitul anului 2021, utilizat ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare în anul 2022. 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE  

CHELTUIELI: 

La capitolul 65.02 – Învățământ: 

La subcap. 65.02.50 – ,, Alte cheltuieli în domeniul învățământului’’ se  suplimentează titlul 58 

,,Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-

2020’’, obiectivul de investiții de la poziția b. Dotări independente (Proiect POC - ,,Achizitia 

de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și 

dispozitive necesare activității didactice pentru elevii și cadrele didactice din învățământul 

preuniversitar, Comuna Liești, județul Galați,, , cu suma de 140,00 mii lei, reprezentand corecție 

25% la contractul nr. 14977/G/26.11.2021 privind achiziția de tablete școlare, stabilită de 

Direcția Generală Programe Europene Competitivitate Bucuresti.   

La cap. 84.02 – Transporturi: 

Se suplimentează titlul 71 ,,Active nefinanciare’’cu suma de 250,00 mii lei, astfel: 

Se adaugă obiectivul de investiții  la poziția B. ,,Obiective de investiții noi – Realizare parcări 

în comuna Liești, județul Galați’’ cu suma de 550,00 mii lei. 

Se diminuează obiectivul de investiții de la pozitia C. ,,Alte cheltuieli de investitii”, categoria 

de investiții - e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor – Reparații capitale pentru parcare 

Biserica Adormirea Maicii Domnului și parcare Centru dizabilități, cu suma de 300,00 lei. 

Se supune la vot și se aprobă unanim. 

 

3. alocarea sumei de 600.000 lei cu titlu de finanțare nerambursabilă, către Clubul 

Sportiv ,, SPORTING LIEȘTI" 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, 

administrațiile publice locale au stabilite obligațiile de finanțare și de sprijinire sub toate 

formele a sportului. Statul garantează exercitarea funcțiilor sectorului public în domeniile 

educației fizice și sportului conform art. 2 alin. (4) din Legea 69/2000. 

Finanțarea programelor sportive, inițiate de către organizațiile sportive așa cum sunt 

enumerate la art. 181alin.(2) din Legea 69/2000, cu modificările ulterioare, din cadrul 

programelor sportive de utilitate publică prevăzute la art.1, se acordă în baza unei proceduri 

aprobate prin hotărâre a autorităților deliberative în conformitate cu dispozițiile art. 67 alin. (3) 

din Legea 69/2000.Condițiile, criteriile și procedura, precum și cuantumul pe fiecare categorie 

de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanți la activitățile sportive, se stabilesc, prin 

hotărâre a autorităților deliberative ale administrației publice locale. 

Procedura, criteriile și condițiile de acordare a finanțării directe au fost stabilite prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 22.04.2020. După analiza dosarului depus de Clubul 

Sportiv SPORTING LIEȘTI , comisia de evaluare și selecție a proiectelor de activitate 

sportivă a constatat că au fost îndeplinite condițiile de eligibilitate și s-a intocmit Procesul 

verbal privind rezultatul selecției și evaluării de proiecte , înregistrat sub 

nr.3283/G/11.04.2022. 

In ședința CL din 11.04.2022 au fost supuse discuției cererile cu nr. 3491/G și 3492 

din 07.04.2022 ale domnilor Gorie Fănel și Matei Dorinel prin care se comunica intenția de 

cedare a acțiunilor în proporție de 5% pe care le dețin fiecare la Clubul Sportiv Sporting Liești. 

Am informat consiliul despre consecințele acceptării: 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. 



 

  

Consiliul nu a agreat perspectiva de dizolvare a echipei, motiv pentru care s-a încercat 

clarificarea situației . 

Întrucât cererile au fost respinse in plenul consiliului  , am promovat proiectul de 

hotărâre în regim de urgență, prin suplimentarea ordinii de zi , pentru a asigura finanțarea 

echipei. 

Situația este cunoscută și nu necesită discuții. Se întrebă dacă acest efort financiar va 

asigura păstrarea echipei  și a palmaresului. Dl. Primar spune ca da, aceasta e finalitatea. 

 

Nu sunt cereri înregistrate . Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

  

 

 

Președintele de ședință declară ședința închisă. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  SECRETAR GENERAL 

Lupoaie Cătălin                     Vasile AVADANEI 

 


