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Proces- Verbal 
          Încheiat azi 26.01.2023, ora 16,00, la ședința ordinară a C.L. Liești. 

 

Sunt prezenți în sala de ședințe,  un număr de 14 consilieri.  

Participă online un număr de 5 consilieri: A. Damian, P Gheonea, C.Sandică. 

Dl. Secretar general consemnează prezența în sală. 

Dl. Cătălin  Mitu , 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 anterioară, care este aprobate cu vot unanim.  

              Președintele de ședință dă citire la proiectul ordinii de zi :      

I.PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind:  

1. aprobarea  organigramei și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei 

Liești și serviciile subordonate, fără personalitate juridică   

2. aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local  pentru anul 2023 

         II.INTERPELĂRI, RĂSPUNSURI, CERERI  

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.  

 

1. aprobarea  organigramei și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Liești și serviciile subordonate, fără personalitate juridică   
Dl.  Primar arată că nu sunt prevăzute angajări noi. Vom încerca sa ne rezolvam atribuțiile cu 

personalul existent. Celelalte aspecte sunt prezentate detaliat in Raportul de specialitate. Au mai fost 

câteva observații ale ANFP care au determinat unele corecturi. 

Nu sunt întrebări. Se supune la vot și se aprobă unanim. 

 

2. aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local  pentru anul 2023 

Dl.  Primar :Conform prevederilor art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, “Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de 

interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării 

acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate 

persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes 

local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local.  În funcţie  de  solicitările  venite  din  partea  

instituţiilor  partenere  în  organizarea  şi evidenţa  orelor  de  muncă,  planul  de  acţiuni  sau  de  

lucrări  de  interes  local  poate  fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului 

local”. 

Activitățile din Plan sunt prestate de beneficiarii de VMG si cele repartizate sa facă munca 

in folosul comunității. Se discută despre numărul asistaților sociali care efectuează orele de muncă. 

 Dl. Viceprimar: acum avem 8 apți de muncă, cu 96 ore. Sunt mult prea puțini în raport cu 

necesarul . Dar nu depun dosare sau nu le completează atunci când se cere. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 

Se supune la vot și se aprobă unanim. 

Domnul primar anunță că ședința de aprobare a bugetului e programată pentru 02.02.2023, la 

ora 16,00. In termen legal, se va face si postarea materialelor si convocarea.  

 

Președintele de ședință declară ședința închisă. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  SECRETAR GENERAL 

      Cătălin MITU                      Vasile AVADANEI 

 


