
 

  

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

Proces- Verbal 

          Încheiat azi 28.12.2022, ora 16,00, la ședința ordinară a C.L. Liești. 

Sunt prezenți în sala de ședințe,  un număr de 12 consilieri.  

Participă online un număr de 5 consilieri: P Gheonea, Ionut Gurau, Milascu Daniel, 

Munteanu Radu Vasile, Tecuță Costel. 

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 5 consilieri. Se constată 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 a exista propuneri de modificări.  

 

              Președintele de ședință dă citire la proiectul ordinii de zi :      

PROIECTE DE HOTĂRÂRIE  privind:  

1.  aprobarea proiectului tehnic și a  indicatorilor tehnico-economici  pentru 

investiția  ”AMENAJAREPARCARI,TROTUARE SI SPATII VERZI IN COMUNA 

LIEȘTI, JUDETUL GALATI”  

2. acordul proprietarului terenului pentru realizarea investiției ” Modernizarea prin 

asfaltare a străzilor din comuna Liești, județul Galați”   si acordarea gratuită a servituții  de 

trecere 

 3.  organizarea rețelei școlare  a unităților de învățământ  din comuna Liești pentru 

anul 2023-2024 

4. alegerea președintelui  de ședință  pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2022 

 

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. Materialele au fost studiate și discutate și în cadrul fiecărei comisii, luările de cuvânt 

urmând a fi punctuale. 

 

1. aprobarea proiectului tehnic și a  indicatorilor tehnico-economici  pentru 

investiția  ”AMENAJAREPARCARI,TROTUARE SI SPATII VERZI IN COMUNA 

LIEȘTI, JUDETUL GALATI”  

 
Dl.  Primar arată că prin HCL nr. 27 / 28.04.2022 s-a aprobat  necesitatea și 

oportunitatea realizării de  parcări in comuna LIEȘTI. 

In studiul de oportunitate s-a relevat faptul că pe amplasamentele existente se 

realizează parcarea autovehiculelor în spații neamenajate corespunzător. Investiția se va 

realiza prin amenajarea și extinderea spațiilor existente. 

In proiect sunt cuprinse si amenajarile spatiilor verzi si a trotuarelor, prin abordarea 

eficienței investiției intr-o viziune integrata și in concordanta cu prevederile Regulamentului 

local de urbanism. 

Prin prezentul proiect se propune amenajarea de parcari, trotuare si spatii verzi in 

lungul DN25 intre Biserica, Școala Gimnaziala Nr. 1 si Dispensarul din comuna Liesti pe o 



 

  

suprafata totala de 3792 mp. 

Primul tronson amenajat va fi in lungul DN25 intre străzile Ion Heliade Radulescu si 

Geo Bogza pe o lungime de 73,00 m. Se propune realizarea a 11 locuri de parcare realizate 

paralel cu DN25 cu dimensiunea de 3,50 m x 6,00m. 

Al doilea tronson amenajat va fi in lungul DN25 intre străzile Geo Bogza si Veronica 

Micle pe o lungime de 189,00 m. Se propune realizarea a 29 locuri de parcare realizate 

paralel cu DN25 cu dimensiunea de 3,50 m x 6,00 m. 

Al treilea tronson amenajat va fi in lungul DN25 intre strazile Veronica Micle si 

Bisericii pe o lungime de 191,00 m. Se propune realizarea a 29 locuri de parcare realizate 

paralel cu DN25 cu dimensiunea de 3,50 m x 6,00 m. 

Adiacent parcarilor se va amenaja un spatiu verde. Dupa zona verde se va proiecta un 

trotuar pietonal. Aleea pietonala va fi încadrata cu borduri mici prefabricate 10x15 cm 

montate pe o fundatie de beton C16/20 iar intre limitele de proprietati si alei se va amenaja un 

spatiu verde cu latime variabila. Accesele catre  proprietati se vor amenaja cu aceiași structura 

ca a aleilor pietonale. 

Din documentație și Devizul general, rezultă că la prețurile de azi, suma necesară este 

de 1.092.243,4 lei, cu TVA.  Se va actualiza lista investițiilor și, funcție de disponibilitățile 

identificate în buget, parcările vor fi realizate în etape. 

Se pun întrebări si se dau detalii. 

Se supune la vot și se aprobă unanim. 

 

2. acordul proprietarului terenului pentru realizarea investiției ” 

Modernizarea prin asfaltare a străzilor din comuna Liești, județul Galați”   si 

acordarea gratuită a servituții  de trecere 

Investiția necesită acordul proprietarului și acordarea gratuită a servituții  de 

trecere. 

Dl.  Primar arată străzile care vor face obiectul investiției. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 

Se supune la vot și se aprobă unanim. 

 

 

3. organizarea rețelei școlare  a unităților de învățământ  din comuna Liești 

pentru anul 2023-2024 

 

Dl.  Primar arată că în baza tabelelor  transmise de școli s-a întocmit hotărârea, care 

a fost avizată de ISJ Galați. 

Este întrebat cați copii mai avem la școala. Răspunde că până in o mie ( cam 970), 

dar avem mulți copii si din comunele vecine, care vin la noi  datorita calității 

învățământului. 

 Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

Se supune la vot și se aprobă unanim. 

 

Domnul primar mulțumește consilierilor pentru modul in care au colaborat în anul 

2023. 

 

Președintele de ședință declară ședința închisă. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  SECRETAR GENERAL 

      Nicolae MIȘU                      Vasile AVADANEI 



 

  

 


