
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI 

INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA 

 

 
 

D-lui /d-nei   
 

 
 
 
 

• INVITAŢIE 
 

 
 

In temeiul Dispoziției  nr. 11 din  23.01.2018, sunteţi invitat(ă)  să 

participaţi la şedinţa ordinară a   C.L. Lieşti ce va avea loc în data de 

31.01.2018,  ora 16,00 ,  la sediul Primăriei Liești. 
 
 

Se propune următoarea ordine de zi: 

 

 

I. PROIECT DE HOTARARE PRIVIND:   
 

-aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2018-2019 

 

 

 -aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local pentru anul 2018

 
 

 
II. INTERPELĂRI, RĂSPUNSURI, CERERI, PROPUNERI  PENTRU 

FUNDAMENTAREA BUGETULUI ANULUI 2018 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notă: invitația se comunică prin SMS iar materialele de ședința se publică pe pagina  web : 

www.primaria-liesti.ro. 

http://www.primaria-liesti.ro/
http://www.primaria-liesti.ro/


 

 

    PROIECT DE   HOTĂRÂRE  

Privind: aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2018-2019 

 

_____________________________________________________________________ 

                Iniţiator: domnul BOŢ IULIAN - primarul comunei Lieşti,judeţul Galaţi. 

                Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10313 din  08.12.2017 

______________________________________________________________________________ 

 

Consiliul Local al comunei Liești, judeţul Galaţi întrunit astăzi  31.01.2018, în şedinţă ordinară; 

Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului, domnul Boţ Iulian, primarul comunei 

Lieşti, înregistrată la nr. 10313 din  08.12.2017; 

Având în vedere adresa nr. 16147/15.11.2017 a Inspectoratului Școlar Județean Galați; 

Având în vedere propunerile transmise de către școlile cu personalitate juridică din comuna 

Liești  înregistrate sub nr.: 10040/G/28.11.2017, 3377/S/29.11.2017 , 3456/S/07.12.2017; 

Având în vedere avizul conform al  Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi , înregistrat sub 

nr._____________________. 

Având în vedere raportul  de avizare a comisiei de specialitate învățământ;       

 Având în vedere prevederile OMENCS nr. 5472 / 07.11.2017;   

Având în vedere prevederile art. 61, alin.(2)   din Legea nr. 1/2011 a  educației naționale;         

Având în vedere prevederile art. 23, alin. (1), art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,  

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi având în 

vedere art. 19, alin. (4), art. 61, alin. (1), art. 95, alin. (1) din Legea 1/2011; 

 
HOTĂRĂŞTE 

Art. l. Se aprobă reţeaua şcolară de pe raza unităţii administrativ teritoriale a Comunei Lieşti, 

conform Anexei care este parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

Art. 2. Primarul comunei Lieşti se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinirea prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

Art. 3. Secretarul comunei  Lieşti va asigura transmiterea şi publicarea prezentei hotărâri. 

 

. 
                    Inițiator, 
 
     PRIMAR, 
 
     Iulian BOȚ 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEŞTI 

PRIMAR 

 

 

Comuna  Lieşti, nr. 2095, judeţul Galaţi, CP807180, 

Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

e-mail:p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com 

www.primaria-liesti.ro 



10313 din  08.12.2017 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2018-2019. 

Boţ Iulian, primarul comunei/oraşului, judeţul Galaţi,  raportat la adresa nr. 16147 din 

15.11.2017 a Inspectoratului Școlar Județean Galați promovez spre analizare şi aprobare proiectul de 

hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2018-2019. 

Școlile cu personalitate juridică din comuna Liești  ne transmit propunerile cu adresele 

înregistrate sub nr.: 10040/G/28.11.2017, 3377/S/29.11.2017 , 3456/S/07.12.2017. 

Temeiurile juridice avute în vedere sunt: 

-OMENCS nr. 5472 / 07.11.2017 

-art. 23, alin. (1), art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Legea nr.  1/2011,  stabileşte în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale solicitarea 

emiterii avizului conform de la Inspectoratele Şcolare cu privire la reorganizarea reţelei şcolare din raza 

lor de competenţă. 

Proiectul de hotărâre se cere să fie avizat de Comisia de Specialitate pentru învăţământ. 

Faţă de cele arătate mai sus prezint Proiectul de hotărâre anexat, fiind de competenţa şedinţei în 

plen a Consiliului Local al comunei Lieşti de a analiza şi a hotărî. 

 

 

Inițiator,  

Primar, 

BOȚ IULIAN 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2018-2019 

 

Proiectul de hotărâre este iniţiat de domnul  primar al  comunei Lieşti şi consider că este motivat 

de faptul  că reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează 

de către autorităţile administraţiei publice locale. 

In conformitate cu prevederile art. 23, alin. (1), art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată în anul 2007 cu modificările şi completările ulterioare, reţeaua 

şcolară propusă în anexa 1 , respectă prevederile art. 19, alin. (4), art. 61, alin. (1), art. 95, alin. (1) din 

Legea 1/2011; 

Este de competenţa Consiliului Local ca în şedinţă după dezbateri să adopte Proiectul de 

hotărâre propus de iniţiator. 

 

 

               Consilier juridic, 

                    Lupea Alina Anișoara 



INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI 
Str.Portului Nr.55 B 8  0372362000; 0372362001 1  0236319396

E-mail: info@isj.gl.edu.ro; Adresă site: www.isj.gl.edu.ro
MINISTERUL EDUCAŢIEI
Naţionale

Către,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIEŞTI

Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră nr.10322/08.12.2017, înregistrată la Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Galaţi cu nr.16932/15.12.2017, în conformitate cu Metodologia privind 
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa 
efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea 
avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 
şcolar 2018-2019, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice 
nr.5472/07.11.2017, vă comunicăm avizul conform privind organizarea reţelei şcolare de pe raza 
administrativ teritorială a comunei Lieşti.

mailto:info@isj.gl.edu.ro
http://www.isj.gl.edu.ro


AVIZAT CONFORM, 
IN SPECXO RA ^LŞCO LA R JUDEŢEAN GALAT!’ 

° I ar General,
ENACHE

REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CU PERSONALITATE JURÎ^|Î

REŢEA EXISTENTĂ 2017-2018 REŢEA PROPUSĂ 2018^fe«'__________ ________ \  A ---------------------

N r . 
crt.

Judeţ M ediu
Urban/

Rural

Localitatea
superioara

Denum irea unităţii de învăţăm ânt cu 
personalitate jurid ică-Adresa Nr.

telefon/fax/e-m ail/niveluri de învăţăm ânt

Denum irea unităţii de învăţăm ânt fara 
personalitate juridică (arondată)-Adresa

Nr. te lefon/fax/e-m ail/niveluri de 
învăţăm ânt

N r .
crt.

Jud eţ M ediu
Urban/

Rural

Denum irea unităţii de învăţăm ânt cu ^ 
personalitate jurid ică-Adresa Nr.

te lefon/fax/e-m ail/niveluri de învăţăm ânt

-4>ehuhlfejL*M'măţii de învăţăm ânt fara 
personalitate juridică (arondată)-Adresa

Nr. te lefon/fax/e-m ail/n iveluri de 
în văţăm ânt

OBS

1 GL Rural LI EŞTI ŞCOALA GIMNAZIALA NR.l com una LIESTI, 
Judeţul GALAŢI, str.Anghel Saligny nr.63,
te l.0236835940, e-mail: 
scoala_unu_liesti@ yahoo.com , PRE, PRI, GIM

1 GL Rural ŞCOALA GIMNAZIALA NR.l com una LIESTI, 
Judeţul GALAŢI, str.Anghel Saligny nr.63,
tel.0236835940, fax.0336733350 e-m ail: 
scoalaunuliesti@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

Rural LI EŞTI GRĂD IN IŢĂ CU PROGRAM  NORM AL N R .l 
com una LIESTI, Judeţul GALAŢI

Rural GRĂDINIŢĂ CU PRO GRAM  NORM AL N R .l 
com una LIESTI, Judeţu l GALAŢI

2 GL Rural LI EŞTI ŞCOALA GIMNAZIALA NR.2 com una LIESTI, 
Judeţul GALAŢI, str.Garii nr.2,
tel.0236821120, e-mail: 
sam _2_liesti@ yahoo.com , PRE, PRI, GIM

2 GL Rural ŞCOALA GIMNAZIALA NR.2 com una LIESTI, 
Judeţul GALAŢI, str.Garii nr.2,
tel.0236821120, fax.0336888956 e-mail: 
sam 2liesti@ yahoo.com , PRE, PRI, GIM

Rural LI EŞTI GRĂDIN IŢĂ CU PROGRAM  NORM AL NR.2 
com una LIESTI, Judeţul GALAŢI

Rural GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM  NORM AL NR.2 
com una LIESTI, Judeţu l GALAŢI

3 GL Rural LI EŞTI ŞCOALA GIMNAZIALA "SFANŢUL NICOLAE" 
com una LIESTI, str.Anghel Saligny nr.330,
Judeţul GALAŢI, tel.0236835942, e-m ail: 
scoalanr4liesti@ yahoo.com , PRE, PRI, GIM

3 GL Rural ŞCOALA GIMNAZIALA "SFANŢUL NICOLAE" 
comuna LIESTI, str.Anghel Saligny nr.330,
Judeţul GALAŢI, tel.0236835942, e-m ail: 
scoalanr4liesti@ yahoo.com , PRE, PRI, GIM

Rural LI EŞTI GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM  NORM AL NR.4 
com una LIESTI, Judeţul GALAŢI

Rural GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM  NORM AL NR.4 
com una LIESTI, Judeţul GALAŢI

Rural LI EŞTI ŞCO ALA GIM NAZIALA NR.3 com una LIESTI, 
Judeţul GALAŢI

Rural ŞCO ALA GIM N AZIALA NR.3 comuna 
LIESTI, Judeţul GALAŢI

Rural LI EŞTI GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM  NORM AL NR.3 
com una LIESTI, Judeţul GALAŢI

Rural GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM  NORM AL NR.3 
com una LIESTI, Judeţul GALAŢI

Consilier Reţea Şcolară, 
Numele şi prenumele: inf. M 
Semnătură

REDA
lnspector/i Şcolar/i pentru învăţământul profesional şi tehnic, 

Numele şi prenumele: prof. URA MOZA 
f Semnătură

VVL

mailto:scoala_unu_liesti@yahoo.com
mailto:scoalaunuliesti@yahoo.com
mailto:sam_2_liesti@yahoo.com
mailto:sam2liesti@yahoo.com
mailto:scoalanr4liesti@yahoo.com
mailto:scoalanr4liesti@yahoo.com


 

 

 

     

PROIECT DE  HOTARARE  

privind: aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local pentru

 
anul 2018 

            ____________________________________________________________ 

INIŢIATOR: Bot Iulian,primarul comunei Lieşti 

Nr.   şi   data   înregistrării   proiectului   de   hotărâre :    /G/…….2018 

______________________________________________________________   

 

Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit in şedința ordinara in data de
 

31.01.2018; 

Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrata sub nr. 

……/G/….01.2018; 

Având   în   vedere   raportul   compartimentului   de   resort   din   cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei   Lieşti, înregistrat   sub   nr. 

……/G/….01.2018; 

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate ; 

Având in vedere prevederile art. 6, alin. 7 din Legea nr.416/2001, privind 
venitul minim garantat cu modificările si completările ulterioare; 

Având in vedere prevederile art.28, alin.3, din Hotărârea   Guvernului nr. 

50/2011, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările si completările 
ulterioare; 

Având  in  vedere prevederile  art.  36, alin. 9,    din  Legea nr.  215/2001, 
privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare; 

In  baza  prevederilor  art . 45,  alin.1  din  Legea  nr.215/2001,  privind 
administrația   publica   locala,   republicata,   cu   modificările   si   completările 
ulterioare; 

 

HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba Planul de acțiuni si lucrări de interes local , conform 

Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
  

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA LIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

  

Comuna  Liești, nr. 2095, județul Galați, CP807180, 
Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

 e-mail:p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com 
www.primaria-liesti.ro 



Art.2.  Primarul comunei Liești se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a
 

prezentei. 

Art.3.    Secretarul comunei Liești va asigura transmiterea si publicitatea
 

prezentei hotărâri. 

 

INIȚIATOR, 

PRIMAR, 

Iulian BOȚ 

 

 

 

 
 

Nr:   

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA LIEŞTI 

PRIMAR 
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EXPUNERE  DE  MOTIVE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni sau lucrări 

de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social 
 

 
 

Potrivit  Legii  nr.416/2001,  „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 con- 

siliului local”. 

Persoanele majore apte de muncă – beneficiare de ajutor social, vor efectua lunar un 

număr  de  ore  de  acţiuni  şi  lucrări  de  interes  local,  proporţional  cu       cuantumul 

ajutorului social acordat lunar, in domeniile de activitate precizate in proiectul de hotarare. 

Pentru anul 2015,  propun Consiliului local  aprobarea    acţiunilor sau  lucrărilor 

de interes local incluse in Planul anual de acţiuni sau lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social, conform anexei la proiectul de 

hotărâre. 

Fata de cele arătate, propun consiliului local spre analiză şi aprobare 

prezentul proiect de hotărâre. 
 
 

 

P R I M A R , 

Bot Iulian

mailto:e-mail:p807180l@yahoo.com
mailto:primarialiesti@gmail.com
mailto:primarialiesti@gmail.com
http://www.primaria-liesti.ro/


 

 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
    
    Nr:   

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEŞTI 

PRIMAR 

                     Compartiment asistenta  sociala 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni sau lucrări de interes 

local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social 

 

 

 

 

 

Proiectul de hotărâre prezentat de inițiator este întocmit in baza prevederilor art.44 

din Legea nr.215/2001, privind administrați publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

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”. 

 

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor art.36 alin.(6) din 

Legea nr.416/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Faţă  de  cele  prezentate,  Consiliul  local  are  competenţa  de  a  hotărî,  potrivit 

prevederilor legislaţiei in domeniu, in ședința ordinară din luna ianuarie 2018.

 

 
 
 

Insp. 
 

Matei Maricica 

mailto:e-mail:p807180l@yahoo.com
mailto:primarialiesti@gmail.com
mailto:primarialiesti@gmail.com
http://www.primaria-liesti.ro/


 

Anexa la Hotararea nr.     _ /   31.01.2018 
 
 

PLAN DE ACTIUNI  SI LUCRARI DE INTERES LOCAL 
Intocmit in conformitate cu prevederile art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 

 
Nr. 
Crt. 

Obiectiv Actiuni si masuri intreprinse Termen de 
realizare 

Resurse Responsabil 

1. Adunarea deseurilor 
depozitate 
necontrolat in 
localitate  

Adunarea deseurilor in vederea  
transferului acestora la locuri special 

destinate 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 

2. Lucrari de curatare 
manuala a albiei si 

malurilor Raului Barlad 

pe raza comunei Liesti 

Indepartarea vegetatiei specifice, 
indepartarea gunoaielor depozitate in 

aceste zone 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 

3. Lucrari de intretinere 
zona cimitirelor si 

bisericilor din comuna 

Liesti 

Curatarea santurilor de scurgere a apei 
rezultata din ploi si zapezi, indepartarea 

resturilor vegetale , a gunoaielor, 

intretinerea acostamentelor, intretinerea 
gardurilor, etc. 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 

4. Intretinere zona 
centrala a comunei 

Liesti (Camin Cultural, 

Piata,Parc Liești și 
Serbanesti si 

Primarie) 

Zugraveli exterioare, indepartarea 
resturilor vegetale, intretinerea 

gardurilor, curatarea pomilor, plantare 

arbusti si flori, etc. 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 

5. Lucrari de intretinere a 
zonei adiacente a 

Scolilor si Gradinitelor 
din comuna Liesti 

Curatarea santurilor de scurgere a apei 
rezultata din ploi si zapezi, indepartarea 
zapezii de pe aleea de acces in scoli si 

gradinite, indepartarea resturilor 
vegetale , a gunoaielor, intretinerea 
acostamentelor, vopsirea si reparatia 

gardurilor,etc. 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 

6. Lucrari de intretinere a 
acostamentului pe 

lungimea DN 25, 
adrumurilor 

comunale, si a CFR,pe 
raza comunei Liesti 

Curatarea santurilor de scurgere a apei 
rezultata din ploi si zapezi, indepartarea 

resturilor vegetale , a gunoaielor, 

intretinerea acostamentelor,etc. 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 



 

7. Intretinerea santurilor 
si canalelor de 

scurgere a apei de pe 

raza comunei Liesti 

Indepartarea resturilor vegetale , a 
gunoaielor, etc. 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 

8. Intretinerea ulitelor 
pietruite din comuna 

Liesti 

Imprastierea balastului interventii 
ocazionale 

Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 

9. Intretinerea in sezonul 
rece a strazilor si 

drumurilor comunale 
/de exploatare pe raza 

comunei Liesti 

Indepartarea zapezii cu mijloace 
manuale, imprastierea materialelor 
antiderapante si aprovizionarea cu 

acestea, etc. 

Lunile 
octombrie, 
noiembrie, 
decembrie, 
ianuarie, 
februarie 

Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 

10. Lucrari de demolare a 
constructiilor 

dezactivate din 

domeniul privat al 
comunei 

Demolarea propriu-zisa, selectia 
materialelor refolosibile si transferul 

acestora catre locuri special amenajate, 

pregatirea terenurilor in vederea redarii 
unei noi destinatii 

interventii 
ocazionale 

Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 

11. Alte actiuni si lucrari de 
interes local 

a) Curatare zona padure 
b)Sprijinirea activitatilor de 
igienizare pentru școli si grădinite , 
desfasurarea de activitati cu ocazia 
producerii unor fenomene 
naturale(ploi torentiale, vant 
puternic, incendii,cutremure, 
inundatii,  

c)supravegherea platformelor de 
gunoi inchise  si a zonelor in care 
se realizeaza deversari de gunoi  

necontrolate 

d)curățenie și întreținere spații 
interioare 

a)interventii 
lunare 

aprilie-oct. 

b)interventii 

ocazionale 
 

 
 

c),d) 
permanent 

Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 

12. Lucrari de intretinere si 
curatate a Stadionului 

comunal 

Curatarea Stadionului, tunsul gazonului, 
tusarea terenului de footbal, vopsirea 

bazei sportive. 

Interventii 
ocazionale 

Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 
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