
 

  

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

Proces- Verbal 

          Încheiat azi 26.10.2022, ora 16,00, la ședința ordinară a C.L. Liești. 

Sunt prezenți în sala de ședințe,  un număr de14 consilieri.  

Participă online un număr de 3 consilieri: P Gheonea, C. Sandica, Ghe. Popa 

Dl. Secretar general consemnează prezența în sală. 

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

ca au confirmat un număr de 3 consilieri. Se constată îndeplinirea cvorumului, se consemnează 

in registrul de prezentă și se declară ședința deschisă. 

Supune discuției  procesul verbal din  ședința anterioare , care este aprobat cu vot 

unanim, fără modificări.  

 

              Președintele de ședință dă citire la proiectul ordinii de zi :      

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRIE  privind:  

1. modificarea HCL nr. 43/27.07.2022 privind reorganizarea aparatului de 

specialitate al primarului comunei Liești și  aprobarea organigramei, statului de funcții și 

numărul de personal pentru aparatul de specialitate și pentru serviciile publice subordonate de 

interes local, fără personalitate juridică 

2. aprobarea darii in folosința gratuită Autorității pentru Administrarea Sistemului 

National Antigrindină si de Creștere a Precipitațiilor (AASNACP) , in scopul amplasării unui 

punct de lansare rachete antigrindină , a suprafeței de 2400 m.p. (doua mii patru sute m.p.) 

teren pășune situat in extravilanul comunei Liești, județul Galați, Islaz Berca, identificat 

cadastral sub nr. 113710, situat în Tarlaua 170/1 , Parcela 1636/1, Lotul 2,aparținând 

domeniului public al comunei Liești 

3. acordarea de înlesniri la plată a majorărilor de întârziere datorate bugetului local 

al comunei Liești  de către persoanele fizice şi persoanele juridice 

4. aprobarea tarifelor și taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului 

public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna LIEŞTI, judeţul GALAŢI 

5. aprobarea numărului și a  cuantumului burselor de performanță, de merit, de 

studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care 

se acordă elevilor în  anul școlar 2022- 2023   

6. cofinanțarea proiectului de investiții ,,Lucrări de proiectare si  execuție ferme 

fotovoltaice in aria de operare a Societății Apa Canal SA. Galați. Solicitarea SC Apa Canal a 

venit după postarea materialelor, astfel că s-a completat ulterior si pe site. 

 

Nu sunt alte propuneri de completare a ordinii de zi. 

    Cu vot unanim, ordinea zi este aprobată. 

 

Se trece la dezbateri. 

Comisiile de specialitate depun rapoartele cu aviz favorabil pentru toate proiectele de 

hotărâre. Întrucât materialele au fost studiate și discutate și în cadrul fiecărei comisii, se solicită 

dlui președinte de ședință să deruleze procedura cu operativitate. 

 

1. modificarea HCL nr. 43/27.07.2022 privind reorganizarea aparatului de 

specialitate al primarului comunei Liești și  aprobarea organigramei, statului de funcții și 

numărul de personal pentru aparatul de specialitate și pentru serviciile publice 

subordonate de interes local, fără personalitate juridică 



 

  

 

Dl.  Primar arată că constat că se impune modificarea acestei hotărâri pe baza 

următoarelor argumente: 

- începând cu data de 01.05.2022, în urma concursului de promovare în gradul 

profesional imediat superior, au avut loc următoarele reîncadrări: BUJOR IONICA - inspector, 

gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Asistență Socială; LUPEA ALINA 

ANIȘOARA – consilier juridic, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului 

Juridic;  OLARU COSTINA - referent, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului 

Registratură, Relații cu Publicul, Arhivă; NECULA OANA NELY - inspector, clasa I, grad 

profesional  superior, Compartiment Impozite și taxe locale, SOLTAN TEODORA - referent, 

clasa III, grad profesional  superior, Compartiment Impozite și taxe locale; POPA AURA - 

consilier, clasa I, grad profesional  principal, Compartiment Contabilitate – Salarizare. 

- începând cu data de 01.08.2022 a încetat contratul de muncă al doamnei Susanu Fănica 

Violeta, referent în cadrul Serviciului Public Local de Asistență Socială ca urmare a acordului 

părților; 

- începând cu data de 01.09.2022 încetează suspendarea raportului de serviciu al  

doamnei Borșan Maricica, inspector, grad profesional superior și salariatul a revenit pe post; 

- în perioada 05.09.2022- 15.05.2024, inclusiv, se suspendă raportul de serviciu al 

doamnei Necula Oana Nely, inspector, grad profesional superior, în cadrul aparatului de 

specialitate a primarului comunei Liești, jud. Galați,  prin acordarea  concediului pentru 

creșterea copilului în vârstă de până la  2 ani. 

- Serviciului Public Local de Asistență Socială de la nivelul comunei Liești este 

organizat ca un compartiment funcțional în aparatul de specialitate al primarului, conform 

prevederilor art. 113, alin. (4) din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare 

și este necesar reprezentarea corectă a gradului de subordonare în cadrul organigramei comunei 

Liești. 

- se înființează funcția publică vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior 

în cadrul Compartimentului Impozite și Taxe Locale; 

- se desființează funcția publică vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent 

în cadrul Compartimentului Contabilitate Salarizare; 

Propunerile efectuate sunt în concordanta cu prevederile art. 11 alin. 5 din Legea – cadru 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  nr. 153 / 2017, iar modificările 

efectuate prin prezenta transformare nu influențează numărul de posturi existente stabilit în 

organigrama aparatului de specialitate. 

D. N. Mișu întreabă dacă s-au prevăzut noi angajări. Dl.  Primar: a răspuns și la comisii, 

nu  se prevede așa ceva. Oricum nu se putea și dacă ar fi fost necesar, posturile sunt blocate. 

Am actualizat conform situației existente și ne-am conformat cerințelor legale amintite și de 

ANFP.  

Se supune la vot și se aprobă unanim. 

 

2.aprobarea darii in folosința gratuită Autorității pentru Administrarea 

Sistemului National Antigrindină si de Creștere a Precipitațiilor (AASNACP) , in scopul 

amplasării unui punct de lansare rachete antigrindină , a suprafeței de 2400 m.p. (doua 

mii patru sute m.p.) teren pășune situat in extravilanul comunei Liești, județul Galați, 

Islaz Berca, identificat cadastral sub nr. 113710, situat în Tarlaua 170/1 , Parcela 1636/1, 

Lotul 2,aparținând domeniului public al comunei Liești  . 

Dl.  Secretar general:  prin adresa nr.5854/05.09.2022, Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale-Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National Antigrindină si de 

Creștere a Precipitațiilor, solicita punerea la dispoziție a unei suprafeței minime de 2400 m.p., 



 

  

de forma dreptunghiulara, cu dimensiunile 60x40 m, identificat prin sistem de coordonate  pe 

raza comunei Liești, județul Galați.  

Dl. N. Mișu Ș: a mai fost și înainte de 2008 o asemenea inițiativă, dar s-a montat rampa 

la Buciumeni. 

Dl.  Primar: ne-a venit și nouă rândul acum, ar trebui să avem numai beneficii, scăpând 

de grindină.  Terenul cu pricina e la Berca, la marginea parcelei și a fost necesară 

dezmembrarea.  

Dl. C. Lupoaie întrebă dacă va aduce și ploaie. 

Dl.  Primar: tehnologia ar permite, dar nu are informații suplimentare pentru răspuns. 

Se supune la vot și se aprobă unanim. 

 

3.acordarea de înlesniri la plată a majorărilor de întârziere datorate bugetului 

local al comunei Liești  de către persoanele fizice şi persoanele juridice 

Dl.  Primar: de ceva vreme se acordă înlesniri la plată a majorărilor de întârziere 

datorate bugetului local . A constatat că această șansă e valorificată , crescând nivelul 

încasărilor la sfârșit de an. Comisia de buget finanțe a considerat relevante cifrele menționate 

în referatul de specialitate. .   În categoria creanțelor bugetare accesorii, majorări de întârziere,   

sunt cuprinse: 

a)    majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a impozitelor şi a taxelor, 

a redevențelor si chiriilor cuvenite bugetului local al comunei Liești, a altor obligații la 

bugetul local calculate până la data plății integrale a debitelor; 

b)    majorările de întârziere stabilite prin acte de inspecție fiscală încheiate de către 

inspectorii fiscali, pentru impozite şi taxe , redevențe si chirii, alte obligații la bugetul local 

datorate bugetului local al comunei Lieștii, calculate până la data plății integrale a debitelor; 

Pentru a beneficia de scutirea la plata, contribuabilii persoane fizice  şi persoane 

juridice vor depune, până la data de 31.12.2022 inclusiv, o cerere motivată, la  registratura 

Primăriei Liești. La cerere se vor anexa documentele din care să rezulte îndeplinirea 

condițiilor din hotărâre. 

După aprobare, se va face publicitatea necesară pentru ca lumea să știe condițiile de 

acordare a înlesnirilor la plată. 

 Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

Se supune la vot și se aprobă unanim. 

 

4.aprobarea tarifelor și taxelor speciale pentru unele activități ale serviciului 

public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna LIEŞTI, județul GALAŢI 

Dl. Primar: s-a încercat o analiză atentă a costurilor existente și estimarea creșterilor 

viitoare la materiale, motorină, salarizare. Nivelul taxelor și tarifelor este mai mic decât la 

comunele vecine. Speră să poată fi menținut. 

Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se 

utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor 

publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi 

funcţionare a acestor servicii. 

Prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se stabilesc domeniile de 

activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi funcţionare 

a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective. 

Hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor speciale 

de la persoanele fizice şi juridice plătitoare, sunt  afişate la sediul acestora şi publicate pe 

pagina de internet sau în presa. 

Dl. Secretar: ața cum se poate observa, proiectul de hotărâre a fost afișat pe site  chiar 

mai mult timp decât cere legea . Nu s-au primit observații. 

Consiliul observă că serviciul de salubrizare e greu să mulțumească pe toată lumea. 

Dl. Viceprimar și dl.  Primar insistă pe efortul pe care trebuie să-l facă toată lume pentru 

selectare. Doar așa vom reduce din costuri. Rămâne problema deșeurilor din construcții și a 



 

  

materialelor vegetale pentru care se caută soluții realiste.  Aprobăm un Regulament, care însă 

trebuie și respectat. Dl. Viceprimar relatează aspecte și incidente recente care privesc 

abandonarea gunoaielor și nevoia de a controla și sancționa acest fenomen. 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

Se supune la vot și se aprobă unanim. 

 

5. aprobarea numărului și a  cuantumului burselor de performanță, de merit, de 

studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu 

frecvență, care se acordă elevilor în  anul școlar 2022- 2023   

Dl.  Primar : școlile Gimnaziale cu personalitate juridică din comuna Liești ne-a 

comunicat numărul  burselor școlare identificate ca fiind necesare la nivelul comunei noastre 

pentru  anul şcolar 2022-2023 astfel: 

a) Burse de merit: in număr de 311, din care: 

- 17 burse în cuantum de 250 lei/lună, pentru media 10,00  

- 70 burse în cuantum de 200 lei/lună, pentru medii cuprinse între 9,50- 9,99 

b) Burse de studiu : în număr de 39, în cuantum de 150 lei/lună 

Burse de ajutor social: în număr de 185, în cuantum de 200 lei/lună. 

Diferenţiere între tipurile de burse sunt necesare  pentru crearea unui stimulent pentru 

competitivitate şi încurajarea performanţei, precum şi menţinerea burselor sociale, în vederea 

încurajării copiilor de a frecventa cursurile şcolare şi de a fi evitat abandonul şcolar. 

Nu  sunt înscrieri la cuvânt. 

Se supune la vot și se aprobă unanim. 

 

6.cofinanțarea proiectului de investiții ,,Lucrări de proiectare si  execuție ferme 

fotovoltaice in aria de operare a Societății Apa Canal SA. Galați. 

Dl.  Primar: solicitarea SC Apa Canal a venit după postarea materialelor, astfel că  

s-a completat ulterior si pe site. In cadrul proiectului „Lucrari de proiectare si executie ferme 

fotovoltaice in aria de operare a societatii Apa Canal S.A. Galati ” in valoare totala de 

8.577.550 lei fara TVA, se executa ferme fotovoltaice pentru autoconsum, ce deservesc 

sistemul de alimentare cu apa si de canalizare al Comunei Liesti, in valoare totala de 

306.783,73 lei, fara TVA. 

Finantarea proiectului se realizeaza din urmatoarele surse: 

- 85% din valoarea eligibila din Fondul de Coeziune; 

- 13% din valoarea eligibila de la bugetui de stat; 

- 2% din valoarea eligibila de la bugetele locale. 

Deoarece perioada de eligibilitate a cheltuielilor se incadreaza intre 19.09.2022 si 31.12.2023, 

valoarea totala eligibila (exclusiv cofinantarea Operatorului Regional- Apa Canal SA Galati 

de 6% din valoarea totala, respectiv 118.980,34 lei fara TVA) a lucrarilor mentionate mai sus, 

este de 93.890,04 lei fara TVA. 

Cofinantarea din bugetele locale este de 2% din valoarea eligibila estimata a lucrarilor, rezulta 

astfel ca valoarea cofinantarii din bugetui local al Consiliului Local al Comunei Liesti este de 

1.877,80 lei (fara TVA). 

La stația de epurare s-au montat deja panourile pe acoperișul platformei de nămol 

deshidratat. 

Nu  sunt înscrieri la cuvânt. 

Se supune la vot și se aprobă unanim. 

 

Președintele de ședință declară ședința închisă. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  SECRETAR GENERAL 

      Nicolae MIȘU                      Vasile AVADANEI 

 


