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Proces- Verbal 

Încheiat azi 02.11.2022, ora 17,00, la ședința extraordinară a C.L. Liești, convocată de îndată . 

Sunt prezenți în sala de ședințe,  un număr de 8 consilieri.  

Participă online un număr de 9 consilieri. 

Dl. Nicolae Mișu , președinte de ședință, verifică prezenta online a consilierilor, constata 

ca au confirmat un număr de 9 consilieri.  

Se constată îndeplinirea cvorumului, se consemnează in registrul de prezentă și se declară 

ședința deschisă. 

Procesul verbal din  ședința anterioară se va supune discuției în ședința ordinară. 

              Președintele de ședință dă citire la ordinea de zi, care are ca punct unic:      

PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind: modificarea si completarea Hotărârii Consiliului 

Local al comunei Liești nr. 30/13.05.2022 privind aprobarea proiectului ”Realizare pista de 

biciclete în comuna Liești, județul Galați ” și a cheltuielilor pentru realizarea acestuia. 

Nu sunt alte propuneri de completare. 

   Cu vot unanim, ordinea zi este aprobată. 

   Se trece la dezbateri. 

Dl.  Primar arată că a fost nevoit să convoace de îndată  ședința extraordinară pentru a se 

încadra in termenul dat pentru corectarea impusă de modificarea și clarificarea  unor criterii și 

condiții in Ghidul de finanțare. 

Modificarea  este necesară pentru că hotărârea inițială a fost întocmită după devizul 

general al proiectului. În devizul general sunt incluse construcții și instalații pentru stațiile de 

încărcare, cheltuieli cu proiectarea, cheltuieli cu cote, taxe ISC, etc. În cererea de finanțare 

valorile sunt date pe stații de încărcare și valoarea de 100.000 euro pentru 1 km pista de bicicletă, 

și în total în comuna Liești sunt 3 km de pistă. 

Se dorește însă menționarea valorii totale eligibile conform ghidului specific, unde este 

cuprinsa valoarea investiției de 1.476.810 (fără TVA) și valoare stațiilor de încărcare de 246.135 

lei (fără TVA).  

În devizul general inițial erau pe cheltuieli eligibile, conform ghidului specific, și 

proiectarea si asistenta tehnică în valoare de: 142.800 lei (inclusiv TVA), însă în devizul 

actualizat aceste categorii au fost trecute pe neeligibil pentru a putea coincide cu valoarea 

eligibilă a proiectului menționată în cererea de finanțare.  

Valoarea totală a proiectului conform devizului general actualizat va fi de 3.423.252,55 lei 

(inclusiv TVA), din care valoarea de 2.050.304,55 lei (inclusiv TVA) este valoare eligibilă, iar 

valoarea de 1.372.948,00 lei (inclusiv TVA) este valoarea neeligibilă.  

Consilierii prezenți întreabă dacă există șanse reale de aprobare a acestui  proiect.  

Dl.  Primar : da, sunt șanse mari,  dacă nu se leagă de lipsa cărții funciare pentru teren, 

întrucât e la DN 25, parte e la drumuri naționale, parte la noi în proprietate publică, dar în zona de 

siguranță unde  ei avizează lucrările. 

Dl. C. Lupoaie: care poziționarea pistei ? Dl. Primar: partea opusă primăriei, de la intrare 

(pădure ), până în centru. Dl. Ghe. Popa întreabă daca rezistă infrastructura din centru la tirurile 

parcate. Dl. Primar răspunde ca da, rezistă, s-a avut in vedere la proiectare. 

Se supune la vot și se aprobă unanim. 

 Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

Președintele de ședință declară ședința închisă. 
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