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                                                                 Proces- Verbal 

Încheiat azi,  22.11.2022, ora 9,00, la ședința extraordinară a C.L. Liești. 

Sunt prezenți în sala de ședințe,  un număr de 10 consilieri.  

Participă online un număr de 7 consilieri. 

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

ca au confirmat un număr de 7 consilieri. 

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

ședința deschisă. 

Procesele verbale din  ședințele anterioare se vor supune discuției în ședința ordinară. 

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind: aprobarea proiectului investiției ,,Înființare parc 

fotovoltaic pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie de tip 

solar, în vederea acoperirii consumului propriu energetic al localității LIEȘTI, Jud. 

Galați”. 

           Cu vot unanim, ordinea zi este aprobată. 

   Se trece la dezbateri. 

Dl.  Primar : ședința extraordinară e necesară pentru depunerea in termen a proiectului. 

Acest  proiect  vizează realizarea unor capacitați de producere a energiei electrice din 

energie solara, pentru furnizarea energiei necesare a clădirilor publice si a iluminatului, în vederea 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si utilizarea unor surse energetice regenerabile 

disponibile local. 

- Pentru clădirile publice, amplasarea panourilor fotovoltaice se va realiza pe acoperișurile 

proprii. Toate clădirile publice sunt dotate cu instalații interioare de energie electrica și sunt 

racordate la rețeaua de distribuție locală. Racordarea instalațiilor noi fotovoltaice se va realiza în 

tablourile electrice existente. 

- Pentru acoperirea consumului iluminatului public se propune realizarea unui parc 

fotovoltaic cu panouri amplasate pe sol și racordarea acestuia la rețeaua de distribuție existentă în 

apropiere. Locul amplasării: in intravilan,  la stația de tratare a apei de lângă Abator. 

Investitia realizata la clădirile din in localitatea Liesti, , respectiv:, str. Anghel Saligny nr. 

330 Primaria CF 113615 Liesti ,Cămin cultural CF 113724 Liesti, Cvartal 7 Piața 

Agroalimentară CF 104933 Liesti, Școala Generală nr. 1 CF 113359 Liesti, Grădinița nr. 1 CF 

113359 Liesti, Scoala gimnaziala nr. 2 Corp A CF 101457 Liesti ,Școala gimnazială nr. 3 CF 

102118 Liesti, str. Anghel Saligny nr. 331 ,Scoala gimnazială nr. 4 CF 104457 Liești, str. Stefan 

Cel Mare nr,92 ,Grădinița nr. 3 CF 104125 Liesti, str. Camil Petrescu nr. 2 Stadion Comunal CF 

104933.  

Rezultate așteptate , ca urmare a implementării proiectului  sunt: creșterea producției de 

energie din surse regenerabile și reducerea costurilor cu energia electrica și  gazul natural.  

Valoarea totală a proiectului este de  3,425,873.77   lei (inclusiv TVA) din care valoare 

eligibila în cuantum de   2,596,885.52 lei fără TVA și valoare neeligibila în cuantum de  828,988.25 

lei inclusiv TVA, care reprezintă contribuția proprie. 

Analiza energetică și studiul de fezabilitate  indică elementele de detaliu. 

Se supune la vot și se aprobă unanim. 

 Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

Președintele de ședință declară ședința închisă. 
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