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HOTARAREA Nr. 44 
din 18.09.2014

privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Liesti 
______ Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului: 6262/11.09.2014_____

Consiliul local al comunei Liesti, convocat in şedinţa ordinara in data de 
18.09.2014;

Având in vedere expunerea de motive a iniţiatorului cu nr. 
6262/11.09.2014;

Având in vedere raportul intocmit de compartimentul de resort din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Liesti, cu nr. 6263/11.09.2014;

Având in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1;
Având in vedere art. 39, alin.(6) din Legea 273/2006 privind finanţele 

publice locale actualizata;
Având in vedere adresa 42366/19.08.2014 emisa de DGRFPS Galaţi cu 

privire la influentele rezultate ca urmare a rectificării sumelor defalcate din taxa 
pe valoare adaugata;

Având in vedere adresa 45030/26.08.2014 emisa de DGRFPS Galaţi cu 
privire la modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe 
valoare adaugata;

Având in vedere prevederile art. 36, alin.(4), lit.”a” din Legea nr.
215/2001,privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare;

In baza prevederilor art . 45, alin. (2), lit. “a” din Legea nr. 
215/2001,privind administraţia publica locala, republicata cu modificările şi 
completările ulterioare;
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H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2014 conform 
anexei.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire se insărcinează dl. Primar , prin 
compartimentul de specialitate financiar-contabil.

Art. 3. Domnul secretar va comunica prezenta celor in drept.

PREDINTE DI
DIBU COSI

Contrasemnează
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H O T A R Â R E A Nr. 45 
Din 18.09.2014

PRIVIND: aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie
"AMENAJARE GRUPURI SANITARE, VESTIARE, GARDEROBĂ CĂMIN 
CULTURAL COMUNA LIESTI,JUDEŢUL GALAŢI”

Iniţiator; BOŢ IULIAN -  primar al com. Lieşti, jud.Galaţi:
Număr de inregistrare si data depunerii: 8260/11.09.2014

Consiliul local al comunei Liestii, jud.Galaţi, intrunit in şedinţa ordinară din 
data de 18.09.2014;

Având in vedere Expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrata la nr. 8260 
din 11.09.2014;

Având in vedere Raportul întocmit de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primrului comunei Liesti, înregistrat la nr. 8445 din 
17.09.2014;

Având in vedere AVIZUL DE SPECIALITATE al comisiei, pentru activitati 
economico -  financiare, amenajare a teritoriului si urbanism, din cadrul Consiliului 
local al comunei;

Având in vedere prevederile art. 1 litera “b” si ale art.2, alin.(2) ale Hotaririi 
Guvernului României nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al 
documentaţiilor tehnico- economice aferente investiţiilor publice;

Având in vedere dispoziţiile art. 44, alin. 1 si art. 45 alin. 1 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice local, cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere prevederile art. 36, alin. 4, lit. (d), si art. 45, alin. 1 din 
Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările si 
completările ulterioare:

In baza art. 45, aliniat 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publica 
locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
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H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 - Se aproba studiul de fezabilitate la obiectivul de investitie 
"AMENAJARE GRUPURI SANITARE, VESTIARE, GARDEROBĂ CĂMIN 
CULTURAL COMUNA LIESTI,JUDEŢUL GALAŢI” .

Art.2 -  Conform devizului general, valoarea totala a lucrărilor nu va depăşi 
suma de 190 882 lei, la care se adugă TVA.

Art.3 -  Domnul primar va asigura efectuarea procedurilor de achiziţie in 
vederea realizării proiectării si execuţiei investiţiei mentionate la art. 1.

Art.4. -De comunicarea si publicarea prezentei hotarari răspunde 
secretarul comunei Liesti, judeţul Galaţi.
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HOTARAREA Nr. 46 
din 18.09.2014

privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice si a Caietului de sarcini 
pentru atribuirea lucrării la obiectivul de investiţie „MODERNIZARE STRĂZI

COMUNA LIESTI, JUDEŢUL GALAŢI”

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti
Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului: 8261/11.09.2014

Consiliul local al comunei Lieşti, intrunit in şedinţa ordinara din data de 
18.09.2014;

Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator, inreg. sub. nr . 
8261/11.09.2014;

Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort inregistrat 
sub nr. 8444 din 17.09.2014;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.___;

Având in vedere prevederile H.G. nr. 28 / 2008 privind aprobarea continutului- 
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum si a 
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si 
lucrări de interventii;

Având in vedere prevederile art. 44, al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale;

In temeiul art. 36, alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 6 din Legea 
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 ,republicata, cu modificările si completările 
ulterioare;

In baza art. 45, alin. (2), lit. „e” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
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H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art.l.- Se aproba documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţie 
„MODERNIZARE STRĂZI COMUNA LIESTI, JUDEŢUL GALAŢI”, conform 
Anexei nr. 1.

Art.2.- Se aproba Caietul de sarcini al licitatie privind atribuirea lucrării 
„MODERNIZARE STRĂZI COMUNA LIESTI, JUDEŢUL GALAŢI”,conform Anexei 
nr. 2.

Art.3. -Se aproba derularea procedurilor legale in vederea atribuirii prin licitatie 
publica a execuţiei lucrării.

Art.4.- Se însărcinează dl. primar al comunei Lieşti cu ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.

Art.5.- Hotărârea se va comunica celor în drept de către secretarul comunei.
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HOTARAREA Nr. 47 
Din 18.09.2014

privind : efectuarea schimbului de teren intravilan în suprafaţă de 
2186 mp aparţinând domeniului privat al comunei Lieşti cu 

terenul extravilan in suprafaţa de 11050 mp, aparţinând d-lui
Frătiţa Petrică

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei L ieşti;
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului: 6763 / 04.08. 2014

Consiliul local al comunei Liesti, intrunit în şedinţă ordinară în data de 
18.019.2014;

Având in vedere expunerea de motive a iniţiatorului, cu nr. 6763 / 04.08 .2014;
Având in vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Liesti, inreg. sub nr. 8372/16.09.2014;
Având in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate;
Având in vedere Rapoartele de expertiză de evaluare a terenurilor ce fac obiectul 

schimbului, întocmite de expert evaluator dr. ec. Constantin Enescu, înregistrate la 
Primaria Liesti sub nr. 511 din 22.01.2014 şi sub nr. 6694/31.07.2014 ;

Având în vedere dovada proprietăţii făcută prin TP nr. 47970 -31 din 04.04.1995, 
încheierea/extrasul de carte funciară nr. 9310/08.10.2013 a BCPI Lieşti precum şi prin 
contractul de schimb nr. 1290/17.07.2014 şi încheierea/extrasul de carte funciară nr. 
8262/30.07.2014 a BCPI Lieşti;

Având în vedere acordul d-lui Frătiţa Petrică, înregistrat sub nr . 7866 din 
03.09.2014;

Având in vedere prevederile art. 1, Titlul X din Legea nr. 247/2005 privind 
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente;

Având in vedere prevederile art. 1763 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 - 
Codul civil;

Având in vedere prevederile art.36, alin. (2) ,lit.”c”din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In baza prevederilor a r t . 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publica locala republicata, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aproba efectuarea schimbului de teren între Comuna Lieşti şi dl. Frătiţa
Petrică.
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Art. 2. Prin schimbul de teren aprobat în baza art. 1, situaţia juridică a terenurilor 
înlocuite este următoarea:

a) Comuna Lieşti, Judeţul Galaţi, dobândeşte dreptul de proprietate pentru 
suprafaţa de 11050 mp teren extravilan situat în T 164/1, P 1517/1/1456 , nr. cadastral 
104065, ce a constituit până în prezent dreptul de proprietate al d-lui Frătiţa Petrică, 
potrivit contractului de schimb nr. 1290 din 17.07.2014.

b) Dl. Frătiţa Petrică dobândeşte dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 2186 
mp teren intravilan situat în T. 43, T 1351/1, lot 1 , nr. cadastral 102496, ce a constituit 
până la data prezentei, dreptul de proprietate al comunei Lieşti, judeţul Galaţi, potrivit TP 
nr. 5771 din 14.09.2004.

Art. 3. Se însuşesc Rapoartele de expertiză de evaluare , înregistrate la Primaria 
Liesti sub nr. 511 din 22.01.2014 şi sub nr. 6694/31.07.2014 (Anexele 1 si 2 ), care 
impreună cu Planurile de amplasament şi delimitare (Anexele 3 si 4) , constituie parte 
integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4. Cheltuielile ocazionate de întocmirea în formă autentică a Contractului de 
schimb , precum şi de înscriere în Cartea funciară vor fi suportate de către dl. Frătiţa 
Petrică.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei şi semnarea contractului de schimb, 
se însărcinează dl. primar al comunei Lieşti.

Art. 6. Dl. secretar al comunei va comunica prezenta celor in drept.
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HOTARAREA Nr. 48 
din 18.09.2014

privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local pentru a face 
parte din consiliile de administraţie şi C.E.A.C. ale şcolilor cu personalitate

juridică din comuna Lieşti

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti
Nr. de înregistrare si data depunerii proiectului: 7964 / 08.09.2014

Consiliul local al comunei Lieşti, convocat in şedinţa ordinara in 
data de 18.09.2014;

Având in vedere expunerea de motive a iniţiatorului nr. 7964 din 
08.09.2014 ;

Având in vedere raportul întocmit de compartimentul de resort din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Lieşti cu nr. 8278/12.09.2014;

Având in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.4;

Având in vedere prevederile art. 96 alin(l) si (2) lit ”b” din Legea nr. 
1 / 2011, Legea Educaţiei Naţionale;

Având in vedere prevederile art. 11, alin.(4), lit. “e” al OUG nr. 75 / 
2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările si completările 
ulterioare;

Având in vedere prevederile art. 36 alin(6) lit “â” pct.l, si art. 115 
alin(l) lit”b”din Legea nr.215/2001 , legea administraţiei publice locale , 
republicata , cu modificările si completările ulterioare;

In baza prevederilor art. 45, alin. (1), din Legea nr. 215/2001,privind 
administraţia publica locala, republicata cu modificările şi completările 
ulterioare;
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H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului 
Local , pentru a face parte din consiliile de administraţie ale şcolilor cu 
personalitate juridică din comuna Lieşti, conform Anexei nr. 1.

Art. 2. Se desemnează reprezentanţii Consiliului 
Local , pentru a face parte din C.E.A.C ale şcolilor cu personalitate juridică 
din comuna Lieşti, conform Anexei nr. 2.

Art. 3. Domnul secretar va comunica prezenta celor
in drept.

PREDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează, 
Secretar, 

AVADANEI



NR.
CRT.

DENUMIREA SCOLII CU 
PERSONALITATE JURICA

NUMELE SI PRENUMELE PERSOANfil 
CARE REPREZINTĂ CONSILIUL LOCAL 
IN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL 
SCOLII

1. Şcoala gimnazială nr. 1 Lieşti
1 .Zamfir Stănica 
2.Chiriac Ecaterina

2. Şcoala gimnazială nr. 2 Lieşti
1 .Enache Maricica 
2.Hodorogea Mioara

3. Şcoala gimnazială “Sf. Nicolae” 
Lieşti 1 .Pleşcan Nicoleta 

2.Mihalache Maricela

ANEXA nr.2 LA H.C.L. NR. 48 /18.09.2014

NR.
CRT.

DENUMIREA SCOLII CU 
PERSONALITATE JURICA

NUMELE SI PRENUMELE PERSOANEI 
CARE REPREZINTĂ CONSILIUL LOCAL 
IN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ŞI 
ASIGURAREA CALITĂŢII

1. Şcoala gimnazială nr. 1 Lieşti
Popescu Zefira

2. Şcoala gimnazială nr. 2 Lieşti
Popescu Zefira

3. Şcoala gimnazială “Sf. Nicolae” 
Lieşti Popescu Zefira


