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UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

Proces - Verbal 

Încheiat azi 12.09.2022, la ședința extraordinară a C.L. Liești. 

Sunt prezenți în sala de ședințe,  un număr de 12 consilieri.  

Participă online un număr de 5 consilieri. 

Dl. Secretar general constată întrunirea cvorumului. 

Dl. Daniel Milașcu , președinte de ședință ,declară ședința deschisă. 

Procesul verbal din  ședința din 17.08.2022  este supus discuției și aprobat prin vot unanim, 

fără modificări.  

 

              Președintele de ședință dă citire la ordinea de zi :      

 PROIECTE DE HOTĂRÂRE  privind:  

1. rectificarea bugetului local și a listei de investiții aferente 

2. aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii 

activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de 

Sortare Valea Mărului din județul Galați, delegarea serviciilor de operare, documentației 

de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Județul 

Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV 

Galați 

3. aprobarea raportului asupra activității desfășurate de asistenții  personali ai persoanelor 

cu handicap grav pe semestrul I al anului  2022 

4. desemnarea unor  reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din consiliile  

de administrație şi  C.E.A.C. ale școlilor cu personalitate juridică din comuna Liești, în 

anul școlar 2022-2023          

Materialele de ședință au fost puse la dispoziția consilierilor prin postare pe grupul 

whatsapp și pag.  www.primaria-liesti.ro 

     Cu vot unanim, ordinea zi este aprobată. 

 

  Se trece la dezbateri. 

 

1. rectificarea bugetului local și a listei de investiții aferente 

Dl.  Primar:  Veniturile comunei Liești aprobate  în suma de  21.462,80  mii lei, se 

majorează cu suma de 36,00 mii lei devenind 21.498,80 mii lei. 

Cheltuielile comunei Liești aprobate în suma 23.017,80 mii lei se majorează cu suma de 

205,00 mii lei devenind 23.222,80 mii lei, detalierile fiind prezentate în raportul de specialitate al 

serviciului financiar-contabil și anexa la proiectul de hotărâre. 

Veniturile aprobate ale serviciului public Salubrizare Liești  în suma de  494,00  mii lei, se 

majorează cu suma de 70,00 mii lei devenind 564,00 mii lei. 

Cheltuielile aprobate ale serviciului public Salubrizare Liești  în suma de  494,00  mii lei, se 

majorează cu suma de 70,00 mii lei devenind 564,00 mii lei. 

Diferența dintre veniturile și cheltuielile bugetului local în valoare de 1.724,00 mii lei 

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

secţiunii de dezvoltare în anul 2022.Se dau explicații punctuale. Dl.  Primar explică problemele 

ridicate de configurația terenului, limita de distanță impusă față de celelalte clădiri, problemele de 

avizare. Speră ca proiectul să fie admis. Se dau explicații punctuale privind destinația banilor: 

salubrizare, cabinet medical școlar, , instalarea de ‘cocoașe’ pentru reducerea vitezei inainte de 

intersectii proiectare la fosta casa a pionierului, studiilor de fezabilitate și alte studii. 



 

  

Se poarta discuții pe aceste teme, se propune și se răspunde. 

Se supune la vot și se aprobă unanim. 

 

2. aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii 

activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de 

Sortare Valea Mărului din județul Galați, delegarea serviciilor de operare, documentației 

de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Județul 

Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV 

Galați 

Dl.  Primar explică impactul proiectului de hotărâre și consecințele neadoptării sale. 

Vor crește prețurile la salubrizare , atât la transport cât și la depozitare și nu știm cu cât, in 

actualul context economic impredictibil. Nu ne putem retrage din ADI Ecoserv din doua motive. 

Nu am mai avea unde duce gunoaiele și ar trebui să achităm partea de investiție deja realizată, 

fără a putea beneficia de ea. Roagă consilierii să aprobe proiectul, deși știe că va fi din ce in ce 

mai greu. 

D-nii consilieri spun ca adunarea taxei de salubrizare mărite  cade in capul primarului, 

care știe la ce se expune.  

Dl. Mișu : Înțelege că nu mai există alternative sustenabile economic. Dar taxa trebuie 

pusă la începutul anului, peste an nu poți sa vii sa mai ceri sume suplimentare de asemenea va 

trebui controlata foarte strict cantitatea de gunoi preluată. 

Dl.  Primar: a făcut o paralela cu Apă-Canal , care își încasează singură facturile. Doar că 

e la fel ca la gaze sau curent, nu plătești, se taie furnizarea. Cu gunoiul ce facem, îl lăsăm 

neridicat ?!  

Dl. N. Mișu: Suntem între ciocan și nicovală, se scot castanele din foc cu mână (banii) 

noștri. Consiliul trebui să fie consultat de fiecare dată când se cere schimbarea taxei. 

Dl. Primar: i-a cerut directorului Ecoserv ca în aceste situații să vină în consiliu sa-și 

susțină cererea de mărire. 

Se supune la vot și se aprobă unanim. 

 

3. aprobarea raportului asupra activității desfășurate de asistenții  personali ai 

persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului  2022 

Dl. Secretar general: este cerut de prevederile art. 29, alin 1. din H.G.  nr. 268/2007 pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 448/2006 și cuprinde informații la toate 

capitolele din Norme. 

D-nii consilieri sunt informați despre numărul de asistenți personali și serviciile acordate 

persoanelor cu handicap. Aceste informații interesează mai curând DGASPC, pentru centralizarea 

informațiilor  decât pe noi, unde ne preocupăm și se știe ce avem și ce putem. 

Se supune la vot și se aprobă unanim. 

 

4. desemnarea unor  reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din 

consiliile  de administrație şi  C.E.A.C. ale școlilor cu personalitate juridică din 

comuna Liești, în anul școlar 2022-2023 

Dl.  Primar: el are dreptul legal să facă parte din consiliu, dar își va desemna reprezentanți 

din cadrul aparatului propriu, la fel ca până acum. Cine știe ce funcționar ANI, din exces de zel, 

se va strădui să caute cândva vre-un conflict de interese ?! Mai bine evită... 

Consiliul solicită ca și reprezentanții săi să fie numiți tot din aparatul  de specialitate .al 

primarului, la fel ca în anii trecuți. Se supune la vot și se aprobă unanim. 

 

 Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

Președintele de ședință declară ședința închisă. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  SECRETAR GENERAL 

      Daniel Milașcu                      Vasile AVADANEI 

 


