
 

  

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

Proces- Verbal 

Încheiat azi 05.10.2022, ora 16,00, la ședința extraordinară a C.L. Liești. 

Sunt prezenți în sala de ședințe,  un număr de 9 consilieri.  

Participă online un număr de 8 consilieri. 

Dl. Secretar general constată întrunirea cvorumului. 

Întrucât mandatul președintelui de ședință anterior  a încetat, se propune alegerea 

președintelui de ședință pentru lunile octombrie - decembrie 2022, in persoana dlui consilier 

Nicolae Mișu, următorul  in ordinea alfabetică.  

Cu vot unanim, dl. Nicolae Mișu este desemnat președinte de ședință pentru lunile 

octombrie - decembrie 2022. 

Președinte de ședință verifică prezenta online a consilierilor, constata ca au confirmat 

un număr de 8 consilieri. Îndeplinirea cvorumului  se consemnează in registrul de prezentă și 

se declară ședința deschisă. 

Supune discuției  procesele verbale din  ședințele anterioare , care sunt aprobate cu vot 

unanim, fără modificări.  

 

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

 PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind: aprobarea depunerii proiectului 

”Renovare integrata, consolidare seismica si renovare energetica moderata a Primăriei 

din Comuna Liești, județul Galați ” și asigurarea cheltuielilor  neeligibile sau conexe 

necesare implementării 

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 ședința extraordinară pentru a se încadra 

in termenul de depunere al proiectului. 

 Mai arată următoarele: Clădirea Primăriei Liești a fost construită în perioada 

interbelică. S-au făcut numeroase lucrări de întreținere , inclusiv unele extinderi după anul 1980 

și 2002. Nu s-au făcut lucrări  de renovare integrata, nici de  consolidare seismică, impuse de 

anul construirii și starea  actuală, deși cutremurele din 1940 și 1977 au impus atunci unele 

reparații. 

In contextul crizei energetice, aducerea la standarde a clădirii administrative va 

determina si o reducere a costurilor cu iluminarea și încălzirea/climatizarea spatiilor de birouri. 

În specificul proiectului. Acestea sunt elementele de necesitate , oportunitatea fiind dată de 

posibilitatea finanțării proiectului ”Renovare integrata, consolidare seismica si renovare 

energetica moderata a Primăriei din Comuna Liești, județul Galați ” în cadrul Planului Național 

de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2  - Schema de granturi 

pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice , Operațiunea B.1: Renovarea integrată 

(consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, Apel de proiecte 

PNRR/2022/C5/2/B.1/1. 

Consilierii prezenți constată că o renovare a clădirii administrative era necesară. Întreabă 

dacă extinderea aprobată anterior este integrată în proiect.  

Dl.  Primar : sunt proiecte separate, nu se pot suprapune. In  titlu nu se menționează 



 

  

extinderea, nu s-ar încadra în specificul proiectului. 

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 

      Nicolae MIȘU                      Vasile AVADANEI 

 


