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Proces- Verbal 

Încheiat azi,  15.11.2022, ora 15,00, la ședința extraordinară a C.L. Liești, convocată de îndată . 

Sunt prezenți în sala de ședințe,  un număr de 5 consilieri.  

Participă online un număr de 12 consilieri. 

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

ca au confirmat un număr de 12 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 și completarea HCL nr. 54 din 

23.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,, Construire centru de aport voluntar 

pentru colectare deșeuri în comuna Liești, județul Galați. 

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 aceleași 

motive cunoscute de acum în cazul proiectelor cu fonduri nerambursabile: încadrarea  in termenul 

dat pentru corectarea impusă de modificarea și clarificarea  unor criterii și condiții in Ghidul de 

finanțare. Dacă vrem să accesăm proiecte, după ce cheltuim pe studii și întocmirea proiectului, 

ultima problemă ar trebui să fie să ne întâlnim să adoptăm modificările cerute. Mulțumește pe 

această cale consiliului pentru promptitudine și înțelegere . Convocarea s-a făcut la 11,30 și 

materialul s-a postat și transmis la ora 12. Nu e ușor să te întrunești în  trei ore de la convocare. 

Roagă consilierii aflați online să nu uite să transmită votul, pentru a se asigura numărul de voturi 

necesar adoptării.  

Prin HCL nr. 54 din 23.09.2022 s-a aprobat depunerea proiectului ,,Construire centru de 

aport voluntar pentru colectare deșeuri în comuna Liești, județul Galați". La elaborarea acestuia s-

au avut in vedere: 

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor 2367/2022 pentru aprobarea Ghidului 

specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR, 

componenta 3. Managementul deșeurilor și dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar 

României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare și reziliență; 

Prin Nota de solicitare de clarificări cu nr. DGPNRR/51418/07.11.2022, Direcția Generală 

Planul Național de Redresare  și Reziliență , determinată de depunerea cererii de finanțare, s-a 

solicitat refacerea bugetului pentru cheltuielile eligibile și cele de suport, a Anexei 5 și refacerea 

hotărârii nr. 54 din 23.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Construire centru de aport 

voluntar pentru colectare deșeuri în comuna Liești, județul Galați". Aspectele sesizate au fost 

remediate, urmând a se adopta hotărârea de modificare. 

Se supune la vot și se aprobă unanim. 

            Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

Președintele de ședință declară ședința închisă. 
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