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Proces- Verbal 

Încheiat azi 23.09.2022, la ședința extraordinară a C.L. Liești, convocată de îndată de 

primarul comunei Liești prin Dispoziția nr.353/23.09.2022 

Sunt prezenți fizic în sala de ședințe,  un număr de 4 consilieri.  

Participă online un număr de 13 consilieri. 

Dl. Secretar general constată întrunirea cvorumului. 

Dl. Daniel Milașcu nu poate participa fizic din motive obiective, urmând a vota prin SMS. 

Se propune ca această ședință să fie condusă de dl. Sava Vasile. Se aprobă cu vot unanim 

alegerea președintelui de ședința din 23.09.2022  în persoana dlui Sava Vasile. 

Dl. Președinte preia conducerea ședinței. 

Dl.  secretar general verifică dacă consilierii online sunt activi pe whatssapp. Se confirmă. 

Procesul verbal din  ședința anterioară va fi discutat în ședința ordinară.   

 

              Președintele de ședință dă citire la ordinea de zi :      

 PROIECTE DE HOTĂRÂRE  privind: aprobarea depunerii proiectului “Construire 

centru de aport voluntar pentru colectare deșeuri în comuna Liești, județul Galați” 

Dl. Primar explică convocarea de îndată prin nevoia de a depune proiectul. Dacă se va 

aproba, în această seară se va depune online. 

Mai arată că construirea unui centru  de colectare a deșeurilor  în care persoanele vin și 

depun din proprie inițiativă (voluntar)  deșeurile inerte de tip  de genul mobilier degradat, 

aparatura electrocansnică, electronice și alte dotări din gospodărie care nu mai sunt utilizabile. 

Pentru această inițiativă putem afecta  o suprafață de cca 2 ha  lângă fostul SMA  și ferma 

CAP , la limita cu pădurea. Liești. Programul cere ca suprafața minimă să fie de 2500 mp. 

Și sub acest aspect, Lieștiul promovează o activitate de pionierat, raționamentul fiind unul 

stric economic: reducerea semnificativa a costului cu transportul și depozitarea la alte depozite 

autorizate. 

Intricat acolo a fost groapă de gunoi, terenul nu se pretează la construcții pe fundație, 

astfel că amplasarea de containere devine cea mai bună utilizare ce se poate găsi pentru teren la 

acest moment. 

Se întreabă cu cât participăm noi. Se răspunde: cu cheltuielile neeligibile.  

 Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

Președintele de ședință declară ședința închisă. 
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