
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI 

INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA 

 

 
 

D-lui /d-nei   
 

 
 
 
 

• INVITAŢIE 
 

 
 

In temeiul Dispoziției  nr.  19  din  08.02.2018, sunteţi invitat(ă)  să 

participaţi la şedinţa ordinară a   C.L. Lieşti ce va avea loc în data de 
14.02.2018,  ora 16,00 ,  la sediul Primăriei Liești. 

 
 

Se propune următoarea ordine de zi: 
 

 

I. PROIECT DE HOTARARE PRIVIND:   
 

1.   aprobarea bugetului general centralizat al comunei Liesti pe anul 2018 

 

2.   modificarea anexei nr. I la HCL nr. 62/09.11.2017 de  modificare a statului de funcții 

și a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Liești, județul 

Galați, precum și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență Persoane 

Liești 

 

3. stabilirea salariului de bază pentru funcţionarii  publici  şi personalul   contractual   

din   cadrul   aparatului   de   specialitate   al   primarului   comunei Lieşti,   pentru 

funcţionarii publici din cadrul Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a  

Persoanelor Liești, precum şi a indemnizaţiei aleşilor locali 

 

 

 

 
II. INTERPELĂRI, RĂSPUNSURI,  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Bugetului General Centralizat al Comunei Liești pe anul 2018 

 

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Liești 
Nr. înregistrare și data depunerii proiectului:                                                                             

   
                             Consiliul local al comunei Liești, întrunit în ședinţa ordinară din data de ………………; 
  
  Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator, inreg. sub    nr.   …………….   
din ……………….; 
  Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Liești, cu nr. …………din ……………………… 
   
                               Având în vedere Decizia Șefului A.J.F.P. Galaţi privind repartizarea pe unităţi 

administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul orașelor, comunelor și municipiilor pentru anul 2018; 

                               Având în vedere Hotărârea Consiliului Judetului Galaţi privind repartizarea pe unităţi 

administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor 

din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferente anului 2018. 

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

  Având în vedere prevederile Legii  privind  finanţele  publice  locale  nr. 273/2006,  cu 

modificările  si completările  ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 

  Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), litera ,,a”, alin. (4), lit.a) si ale art. 45, 
alin. (2), lit. a)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu 
modificările si completările ulterioare; 
   
 

H O T A R A S T E : 
 

  Art.1.- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Liești pe anul 2018, 
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precum și programul de investiţii și surse de finanţare conform   Anexei  care face parte integrantă din 

prezenta  hotărâre.  

  Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează dl.  primar al comunei 

Liești, prin compartimentul financiar-contabil.   

  Art.3.- Prezenta hotărâre se va comunica celor în drept de către secretarul comunei. 

 
 

  Iniţiator, 
Primar, 

    Boţ Iulian 
 
 
  
 



      MII LEI

Buget 2018

TOTAL

1 2 3

49.90 4,903.00

00.02 8,952.00

00.03 8,172.00

00.04 2,506.00

00.06 2,506.00

03.02 23.00

03.02.18 23.00

04.02 2,483.00

04.02.01 888.00

04.02.04 1,595.00

00.09 1,138.00

07.02 1,138.00

07.02.01 403.00

07.02.01.01 181.00

07.02.01.02 222.00

07.02.02 633.00

07.02.02.01 238.00

07.02.02.02 32.00

07.02.02.03 363.00

07.02.03 102.00

00.10 4,528.00

11.02 4,049.00

11.02.02 1,567.00

00.01 14,811.50

Cod 

indicator

PREVEDERI 

ANUALE
Denumirea indicatorilor

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

VENITURI PROPRII   (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

TOTAL VENITURI  (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

Cote defalcate din impozitul pe venit

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 

03.02+04.02)

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)

Impozit si taxa pe cladiri  (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

Impozite si  taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

Impozitul pe terenul din extravilan   *)

Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)

Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 

oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

                       PROIECTUL  BUGETULUI  LOCAL AL COMUNEI  LIEȘTI  PE ANUL 2018 



11.02.06 2,482.00

16.02 479.00

16.02.02 367.00

16.02.02.01 280.00

16.02.02.02 87.00

16.02.50 8.00

00.12 780.00

00.13 174.00

30.02 174.00

30.02.05 174.00

30.02.05.30 174.00

00.14 606.00

34.02 11.00

34.02.02 11.00

35.02 275.00

35.02.01 273.00

35.02.01.02 273.00

35.02.02 2.00

36.02 320.00

36.02.06 318.00

36.02.50 2.00

37.02.03 -1,598.60

37.02.04 1,598.60

00.17 5,859.50

00.18 5,859.50

42.02 5,721.50

42.02.34 130.00

42.02.41 91.50

42.02.65 5,500.00

43.02 138.00

43.02.34 138.00

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)

Impozit pe mijloacele de transport  (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 

oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

C.   VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 104.00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

Venituri din concesiuni si inchirieri

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 30.02+31.02)

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

Taxe extrajudiciare de timbru

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

IV.  SUBVENTII (cod 00.18)

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Alte venituri

Taxe speciale

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional 

de cadastru şi carte funciară

Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)

Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 

la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 

42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)



49.02 18,909.10

01 7,712.90

10 3,748.70

10.01 3,552.61

10.01.01 3,350.81

10.01.12 201.80

10.02 58.00

10.03 138.09

10.03.01 35.77

10.03.02 1.21

10.03.03 12.00

10.03.04 0.41

10.03.06 1.84

10.03.07 86.87

20 2,646.00

20.01 1,916.20

20.01.01 58.00

20.01.02 46.50

20.01.03 329.20

20.01.04 34.50

20.01.05 142.50

20.01.06 33.50

20.01.07 57.50

20.01.08 38.50

20.01.09 181.00

20.01.30 995.00

20.02 235.00

20.05 90.00

20.05.01 4.00

20.05.30 86.00

20.06 34.50

20.06.01 34.50

20.11 0.56

20.13 11.50

20.14 18.50

20.19 70.00

20.30 269.74

20.30.03 7.00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

Salarii de baza

Cheltuieli salariale in bani

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03)

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

TOTAL CHELTUIELI   (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Tichete de vacanta 10.02.06 58.00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Contributia asiguratorie pentru munca

Contributii pt concedii si indemnizatii

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de stat

Apa, canal si salubritate

Incalzit, Iluminat si forta motrica

Materiale pentru curatenie

Furnituri de birou

Bunuri si servicii

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Transport

Piese de schimb

Carburanti si lubrifianti

Deplasari interne, detaşări, transferari

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02)

Alte obiecte de inventar

Uniforme si echipament

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Reparatii curente

Prime de asigurare non-viata

Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari oi servicii de interes public local, in baza unor 

conventii sau contracte de asociere

Protectia muncii

Pregatire profesionala

Carti, publicatii si materiale documentare



20.30.30 262.74

50 300.00

50.04 300.00

55 125.20

55.01.18 5.20

55.01.65 120.00

57 548.00

57.02 548.00

57.02.01 528.00

57.02.03 20.00

59 345.00

59.01 45.00

59.11 250.00

59.12 50.00

70 11,196.20

71 11,196.20

71.01 10,996.20

71.01.01 10,676.20

71.01.03 200.00

71.01.30 120.00

71.03 200.00

50.02 2,932.06

51.02 2,389.75

01 2,169.75

10 1,800.75

10.01 1,702.60

10.01.01 1,500.80

10.01.12 201.80

10.02 31.90

10.02.06 31.90

10.03 66.25

10.03.01 18.50

10.03.02 0.60

10.03.03 6.10

10.03.04 0.20

10.03.06 0.85

10.03.07 40.00

20 369.00

55.01 125.20

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod  55.01+55.02)

Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene

TITLUL V FONDURI DE REZERVA  (cod 50.04)

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.05)

TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02)

Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ teritoriale la fondul IID

Alte transferuri curente interne

A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 

55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59)

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72)

Sustinerea cultelor

Asociatii si fundatii

Burse

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI   (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă

Reparatii capitale aferente activelor fixe

Alte active fixe

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Constructii

Active fixe

TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03)

Salarii de baza

Cheltuieli salariale in bani

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03)

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

Autoritati publice si actiuni externe   (cod 51.02.01)

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE   (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Tichete de vacanta

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Contributia asiguratorie pentru munca

Contributii pt concedii si indemnizatii

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

Contributii de asigurari sociale de sanatate



20.01 218.00

20.01.01 27.00

20.01.03 40.00

20.01.04 3.00

20.01.05 5.00

20.01.06 4.00

20.01.08 18.00

20.01.09 70.00

20.01.30 45.00

20.02 10.00

20.05 10.00

20.05.30 10.00

20.06 20.00

20.06.01 20.00

20.13 4.00

20.19 40.00

20.30 67.00

20.30.03 7.00

20.30.30 60.00

70 220.00

71 220.00

71.01 20.00

71.01.30 20.00

71.03 200.00

51.02.01 2,389.75

51.02.01.03 2,389.75

54.02 542.31

01 542.31

10 196.81

10.01 184.00

10.01.01 184.00

10.02 4.35

10.02.06 4.35

10.03 8.46

10.03.01 2.05

10.03.02 0.07

10.03.03 0.70

10.03.04 0.03

Bunuri si servicii

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Incalzit, Iluminat si forta motrica

Materiale pentru curatenie 20.01.02 6.00

Furnituri de birou

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Piese de schimb

Carburanti si lubrifianti

Apa, canal si salubritate

Pregatire profesionala

Deplasari interne, detaşări, transferari

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02)

Alte obiecte de inventar

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Reparatii curente

TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03)

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72)

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Prime de asigurare non-viata

Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari oi servicii de interes public local, in baza unor 

conventii sau contracte de asociere

Alte servicii publice generale  (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

Autoritati executive

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

Reparatii capitale aferente activelor fixe

Alte active fixe

Active fixe

Tichete de vacanta

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Salarii de baza

Cheltuieli salariale in bani

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03)

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06)



10.03.06 0.11

20 45.50

20.01 32.50

20.01.01 5.00

20.01.02 1.00

20.01.03 2.00

20.01.04 1.50

20.01.08 10.00

20.01.09 5.00

20.01.30 8.00

20.05 10.00

20.05.30 10.00

20.06 2.00

20.06.01 2.00

20.30 1.00

20.30.30 1.00

50 300.00

50.04 300.00

54.02.05 300.00

54.02.10 242.31

59.02 257.98

61.02 257.98

01 192.98

10 151.98

10.01 142.00

10.01.01 142.00

10.02 4.35

10.02.06 4.35

10.03 5.63

10.03.01 1.56

10.03.02 0.06

10.03.03 0.60

10.03.04 0.02

10.03.06 0.09

10.03.07 3.30

20 41.00

20.01 36.50

20.01.05 25.00

Contributii pt concedii si indemnizatii

Bunuri si servicii

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 5.50

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Apa, canal si salubritate

Incalzit, Iluminat si forta motrica

Materiale pentru curatenie

Furnituri de birou

Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Deplasari interne, detaşări, transferari

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02)

Alte obiecte de inventar

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene

TITLUL V FONDURI DE REZERVA  (cod 50.04)

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Salarii de baza

Cheltuieli salariale in bani

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03)

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Tichete de vacanta

1.50

Carburanti si lubrifianti

Bunuri si servicii

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Contributia asiguratorie pentru munca

Contributii pt concedii si indemnizatii

Piese de schimb 20.01.06



20.01.09 5.00

20.01.30 5.00

20.05 4.00

20.05.01 1.00

20.05.30 3.00

20.30 0.50

20.30.30 0.50

70 65.00

71 65.00

71.01 65.00

71.01.01 65.00

61.02.03 65.00

61.02.03.04 65.00

61.02.05 192.98

64.02 3,747.36

65.02 782.70

01 616.50

20 534.50

20.01 431.70

20.01.01 24.00

20.01.02 37.00

20.01.03 147.20

20.01.04 24.00

20.01.05 6.50

20.01.06 5.00

20.01.07 57.50

20.01.08 10.50

20.01.09 27.00

20.01.30 93.00

20.02 15.00

20.05 27.00

20.05.30 27.00

20.06 12.50

20.06.01 12.50

20.11 0.56

20.13 7.50

20.14 18.50

20.30.30 21.74

57 37.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03)

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72)

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Alte obiecte de inventar

Uniforme si echipament

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

Politie locala

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

Constructii

Active fixe

Materiale pentru curatenie

Furnituri de birou

Bunuri si servicii

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Transport

Piese de schimb

Carburanti si lubrifianti

Apa, canal si salubritate

Incalzit, Iluminat si forta motrica

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02)

Alte obiecte de inventar

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Reparatii curente

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.30 21.74

Protectia muncii

Pregatire profesionala

Carti, publicatii si materiale documentare

Deplasari interne, detaşări, transferari

TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02)

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)



57.02 37.00

57.02.01 17.00

57.02.03 20.00

59 45.00

59.01 45.00

70 166.20

71 166.20

71.01 166.20

71.01.01 166.20

65.02.04 762.70

65.02.04.01 762.70

65.02.50 20.00

66.02 91.50

01 91.50

10 91.50

10.01 88.61

10.01.01 88.61

10.03 2.89

10.03.01 0.61

10.03.02 0.03

10.03.03 0.21

10.03.04 0.01

10.03.06 0.04

10.03.07 2.00

66.02.08 91.50

67.02 1,499.22

01 799.22

10 108.22

10.01 101.20

10.01.01 101.20

10.02 2.90

10.02.06 2.90

10.03 4.12

10.03.01 1.14

10.03.02 0.05

10.03.03 0.39

10.03.06 0.07

10.03.07 2.45

20 391.00

20.01 204.50

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.05)

Active fixe

TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03)

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72)

Burse

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI   (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

Invatamant secundar inferior

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la  65.02.04.03)

Constructii

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Salarii de baza

Cheltuieli salariale in bani

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03)

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Servicii de sanatate publica

Contributia asiguratorie pentru munca

Contributii pt concedii si indemnizatii

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Tichete de vacanta

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Salarii de baza

Cheltuieli salariale in bani

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03)

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

10.03.04 0.02

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Bunuri si servicii

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Contributia asiguratorie pentru munca

Contributii pt concedii si indemnizatii

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale



20.01.01 2.00

20.01.02 2.50

20.01.03 30.00

20.01.09 4.00

20.01.30 166.00

20.02 10.00

20.05 1.00

20.05.30 1.00

20.30 175.50

20.30.30 175.50

59 300.00

59.11 250.00

59.12 50.00

70 700.00

71 700.00

71.01 700.00

71.01.01 650.00

71.01.30 50.00

67.02.03 341.22

67.02.03.02 51.52

67.02.03.07 289.70

67.02.05 1,108.00

67.02.05.01 1,058.00

67.02.05.03 50.00

67.02.06 50.00

68.02 1,373.94

01 1,373.94

10 862.94

10.01 830.00

10.01.01 830.00

10.03 32.94

10.03.03 2.60

10.03.04 0.08

10.03.06 0.43

10.03.07 21.82

57 511.00

57.02 511.00

57.02.01 511.00

Furnituri de birou

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Reparatii curente

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

Incalzit, Iluminat si forta motrica

Materiale pentru curatenie

Sustinerea cultelor

Asociatii si fundatii

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI   (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Alte obiecte de inventar

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

Alte active fixe

Constructii

Active fixe

TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03)

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72)

Servicii religioase

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Sport

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

Camine culturale

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Salarii de baza

Cheltuieli salariale in bani

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03)

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0.25

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.05)

TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02)

Contributia asiguratorie pentru munca

Contributii pt concedii si indemnizatii



68.02.05 1,224.94

68.02.05.02 1,224.94

68.02.15 149.00

68.02.15.01 149.00

69.02 2,026.70

70.02 1,585.30

01 1,135.30

10 319.10

10.01 300.20

10.01.01 300.20

10.02 11.60

10.02.06 11.60

10.03 7.30

10.03.07 7.30

20 691.00

20.01 652.00

20.01.03 110.00

20.01.04 6.00

20.01.05 48.00

20.01.06 10.00

20.01.09 30.00

20.01.30 448.00

20.05 7.00

20.05.01 2.00

20.05.30 5.00

20.19 30.00

20.30 2.00

20.30.30 2.00

55 125.20

55.01.18 5.20

55.01.65 120.00

70 450.00

71 450.00

71.01 450.00

71.01.01 250.00

71.01.03 200.00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Ajutor social

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

Asistenta sociala  in  caz de invaliditate

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Tichete de vacanta

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Salarii de baza

Cheltuieli salariale in bani

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03)

Carburanti si lubrifianti

Apa, canal si salubritate

Incalzit, Iluminat si forta motrica

Bunuri si servicii

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Contributia asiguratorie pentru munca

Alte obiecte de inventar

Uniforme si echipament

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

Piese de schimb

55.01 125.20

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod  55.01+55.02)

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari oi servicii de interes public local, in baza unor 

conventii sau contracte de asociere

Active fixe

TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03)

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72)

Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ teritoriale la fondul IID

Alte transferuri curente interne

A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 

55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59)

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Constructii



70.02.06 260.00

70.02.50 1,325.30

74.02 441.40

01 441.40

10 217.40

10.01 204.00

10.01.01 204.00

10.02 2.90

10.02.06 2.90

10.03 10.50

10.03.01 4.15

10.03.02 0.15

10.03.03 1.40

10.03.04 0.05

10.03.06 0.25

10.03.07 4.50

20 224.00

20.01 191.00

20.01.05 58.00

20.01.06 13.00

20.01.09 40.00

20.01.30 80.00

20.05 31.00

20.05.01 1.00

20.05.30 30.00

20.30 2.00

20.30.30 2.00

74.02.05 441.40

74.02.05.01 20.00

79.02 9,945.00

84.02 9,945.00

01 350.00

20 350.00

20.01 150.00

20.01.30 150.00

20.02 200.00

70 9,595.00

71 9,595.00

71.01 9,595.00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

Protectia mediului   (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

Iluminat public si electrificari rurale

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Tichete de vacanta

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Salarii de baza

Cheltuieli salariale in bani

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03)

Contributia asiguratorie pentru munca

Contributii pt concedii si indemnizatii

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de stat

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

Piese de schimb

Carburanti si lubrifianti

Bunuri si servicii

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Alte obiecte de inventar

Uniforme si echipament

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE   (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 421.40

Salubritate

Reparatii curente

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Bunuri si servicii

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

Transporturi   (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

Active fixe

TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03)

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72)



71.01.01 9,545.00

71.01.30 50.00

84.02.03 9,945.00

84.02.03.01 9,945.00

98.02 0.00

98.02.97 0.00

99.02 -4,097.60

99.02.96 0.00

99.02.97 -4,097.60

* DEFICITUL SECTIUNII DE DEZVOLTARE SE FINANTEAZA DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI.

Transport rutier   (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

Alte active fixe

Constructii

    Deficitul secţiunii de dezvoltare

    Deficitul secţiunii de funcţionare

DEFICIT          99.02.96 + 99.02.97

    Excedentul secţiunii de dezvoltare

EXCEDENT     98.02.96 + 98.02.97

Drumuri si poduri



        MII LEI
Buget 2018

      ANUALE

TOTAL

1 2 3

00.02 14.70

00.12 14.70

00.13 14.70

30.10 14.70

30.10.05 14.70

30.10.05.30 14.70

49.10 40.27

01 40.27

20 40.27

20.01 22.00

20.01.02 1.00

20.01.03 7.00

20.01.04 2.00

20.01.30 12.00

20.05 18.27

20.05.30 18.27

63.10 8.27

65.10 8.27

01 8.27

20 8.27

20.05 8.27

20.05.30 8.27

65.10.04 8.27

65.10.04.01 8.27

69.10 32.00

70.10 32.00

PROIECTUL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE 

INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII AL COMUNEI LIEȘTI pe anul  2018

I.  VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17) 00.01 14.70

Cod indicator PREVEDERI 
Denumirea indicatorilor

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

Venituri din concesiuni si inchirieri

Venituri din proprietate  (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

Apa, canal si salubritate

Incalzit, Iluminat si forta motrica

Materiale pentru curatenie

Bunuri si servicii

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

Invatamant (cod 65.10.01 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

Partea a III-a  CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

Alte obiecte de inventar

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

Invatamant secundar inferior

Invatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la  cod 65.10.04.03)

Alte obiecte de inventar

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)



01 32.00

20 32.00

20.01 22.00

20.01.03 7.00

20.01.04 2.00

20.01.30 12.00

20.05 10.00

20.05.30 10.00

70.10.50 32.00

96.10 -25.57

99.10 -25.57

99.10.96 -25.57

* DEFICITUL SECTIUNII DE FUNCTIONARE SE FINANTEAZA DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI. 

20.01.02 1.00
Bunuri si servicii

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Apa, canal si salubritate

Incalzit, Iluminat si forta motrica

Materiale pentru curatenie

    Deficitul secţiunii de funcţionare

DEFICIT   99.10.96 + 99.10.97

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

Alte obiecte de inventar



 

UAT Comuna Liești 

 

Propuneri Obiective de Investitii pe anul 2018 
 

                                                                                                                          Mii lei 

CAPITOL/DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚIE PROPUNERE PREVEDERE 
2018 

CAPITOL 51.02 
 

220,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                                                                                                       200,00 

1. Reabilitare si dotare Sala de sedinta comuna 
Liesti 

200,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si 
alte studii                                                                      

20,00 

1. Proiectari diverse(cadastru, topografie, SF, PT) 20,00 

CAPITOL 61.02 
 

65,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                                                                                                       65,00 

1. Izolare cladire adminstrativa (SPCLEP) 25,00 

2. Amenajare curte cu pavele cladire adminstrativa 
(SPCLEP) 

30,00 

3. Construire gard cladire adminstrativa (SPCLEP) 10,00 

CAPITOL 65.02 
 

166,20 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                                                                                                       166,20 

1. Amenajare alei Scoala nr. 2 34,00 

2. Construire gard Școala Nr. 2 (zona strada Garii) 25,00 

3. Amenajare 2 cabine WC in localul mic al Scolii 
Nr. 2 7,20 

4. Izolare termica Gradinita Nr. 3 50,00 

5. Reabilitare acoperis Gradinita Nr. 3 50,00 

CAPITOL 67.02                                                                                                                                     

 
700,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                                                                                          650,00 

1. Modernizare etaj Cladire Stadion  200,00 

2. Construire tribuna stadion comunal 450,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                                                                                                              50,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si 
alte studii                                                                     

50,00 

1.Amenajare teren sport - zona Piata 
Agroalimentara (SF, PT) 

50,00 

CAPITOL 70.02                                                                                                                                                
 

450,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                                                                                          250,00 

1. Construire scena spectacole –  zona Piata 
Agroalimentara 

250,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                                                                                                                      200,00 



 

b. Dotări independente                                                                                                                                 200,00 

1. Retea wireless locuri publice si extindere retea 
monitorizare video in comuna Liesti 

200,00 

CAPITOL 84.02                                                                                                                                                
 

9595,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în 
continuare                                                                                                   

9545,00 

1. Reabilitare centru etapa II 1400,00 

2. Modernizare strazi 10 km in comuna Liesti, 
judetul Galati  

2405,00 

3. Modernizare strazi in comuna Liesti, judetul 
Galati PNDL II 

5740,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                                                                                                                          50,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si 
alte studii                                                                     

50,00 

1. Proiectari diverse(cadastru, topografie, SF, PT) 50,00 

Total general  11196,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Privind modificarea anexei nr. I la HCL nr. 62/09.11.2017  privind modificarea statului de 

funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Liești, județul 

Galați, precum și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență Persoane Liești 

 

  

             Inițiator: Boț Iulian, primarul comunei Liești, județul Galați; 

             Nr. si data depuneri proiectului de hotărâre :                                 

 Consiliul Local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședința  ordinară in data 

de ……………..; 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei I la HCL nr. 

62/09.11.2017;  

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului înregistrata la nr. 

………………………..; 

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse Umane 

din cadrul Primăriei Liești înregistrat la nr. …………………..; 

Având în vedere avizul comisiei de specialitate; 

Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Galaţi nr. 2639/30.03.2017 şi nr. 

6967/05.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a, alin. (3), lit. b și  art.45 alin.(1) din 

Legea nr.215/2001 (**republicată**), privind administrația publica locala, cu modificările si 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRÂRE: 

 

 Art.1 - Se aprobă modificarea anexei nr. I la HCL nr. 62/09.11.2017  privind 

modificarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului 

comunei Liești, județul Galați, precum și pentru Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidență Persoane Liești. 

   Art. 2 - Începând   cu   data    prezentei    hotărâri    își  încetează  aplicabilitatea orice  

alte prevederi  contrare. 

 Art. 3 Prin grija secretarului prezenta hotărâre se  va comunica primarului, Instituţiei  

Prefectului - Judeţul Galaţi  şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin  afişare             

        

 

 

     Inițiator, 

 

PRIMAR 

IULIAN BOȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Expunere de motive 

 

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. I la HCL nr. 62/09.11.2017  privind 

modificarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului 

comunei Liești, județul Galați, precum și pentru Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidență Persoane Liești 

 

 

Conform  art.   61, alin. 1  din  Legea  nr. 215/2001  privind  administrația   publica    

locala, republicata  cu modificările  și  completările   ulterioare,   primarul exercita  o 

funcție publică. 

In conformitate  cu prevederile  art. 36 alin. 2)   lit. a din Legea nr.  215/2001  privind 
administraţia     publica  locala,    republicata   cu   modificările    şi      completările     

ulterioare, consiliul  local  îndeplineşte   atribuţii  privind   " a) ….privind organizarea şi 

funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de 

interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;" 

In  exercitarea   acestei  atribuţii,   potrivit  alin.  (3)    lit.  b)  al  aceluiaşi   articol,    

consiliul local aproba, la propunerea  primarului   ,,b)... la propunerea primarului, înfiinţarea, 

organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi 

serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor 

autonome de interes local." 

Potrivit    art.  23   alin.    (1) şi alin.(   2)    din     actul   normativ    mai   sus   

menţionat consiliul   local şi primarul,  funcţionează   ca  autorităţi  ale  administraţiei   

publice  locale, prin care se realizează  autonomia  locala a comunei. 

             Prin HCL nr. 62/09.11.2017  a fost aprobată structura organizatorica şi statul de 

funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Lieşti, judeţul Galaţi 

             Având în vedere că în structura organizatorica a aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Lieşti,  avizată cu avizul ANFP  nr. 57690/2017 conexat cu nr. 

56761/2017,  au intervenit    modificări, este necesară actualizarea anexei nr. I la HCL nr. 

62/09.11.2017 .  

Modificările intervenite nu modifică numărul maxim de posturi aprobat la nivelul 

instituţiei  noastre.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, precum şi raportul de specialitate al 

Compartimentului Resurse Umane, supunem atenţiei Consiliului Local Lieşti proiectul de 

hotărâre alăturat. 

 

 

Primar, 

IULIAN BOȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Raport de specialitate 

Privind modificarea anexei nr. I la HCL nr. 62/09.11.2017  privind modificarea statului de 

funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Liești, județul 

Galați, precum și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență Persoane Liești             

 

            În conformitate cu prerogativele conferite de Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, Consiliul local are competenta  de a aproba  organigrama,  statul de 

funcţii şi regulamentul de organizare si funcţionare ale  aparatului  de specialitate. 

Prin HCL nr. 62/09.11.2017  a fost aprobată structura organizatorica şi statul de funcţii 

pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Lieşti, judeţul Galaţi 

             Având în vedere că în structura organizatorica a aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Lieşti,  avizată cu avizul ANFP  nr. 57690/2017 conexat cu nr. 

56761/2017,  au intervenit    modificări, propun modificarea statului de funcţii ţinând cont că : 

- În data 21.11.2017 doamna Bulgaru Cristina Adriana a fost numită funcţionar public 

definitiv, respectiv inspector, clasa I, grad profesional asistent, conform art. 61, alin. 

(1), lit . a)  din Legea 188/1999, republicată şi modificată privind Statul Funcţionarilor 

Publici şi art. 101, alin. (1) din HG 611/2008; 

- În data de 11.01.2018 au fost încadraţi cu contract individual de muncă 5 muncitor: 

Coman Iordache Ionuţ, Grosu Nelu, Călin Niţu, Dolea Ion şi Mărcuţă Mihai, în urma 

promovării concursului de angajare din data de 22.12.2017 (proba practică). 

Modificările intervenite nu modifică numărul maxim de posturi aprobat la nivelul 

instituţiei  noastre, potrivit O.U.G. nr. 63/2010 cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru anul 2017, respectiv 51 posturi şi 3 posturi maxime pentru Serviciul Public Comunitar 

Local de evidenţa Persoanelor, comunicate prin adresa Instituţiei Prefectului  nr. 

6967/05.09.2017.  

Noua structură organizatorică nu necesită avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici şi respectă reglementările referitoare la numărul minim de posturi de execuţie 

necesare constituirii compartimentelor, birourilor si serviciilor. 

Având în vedere cele prezentate, propun Consiliului Local Liești  aprobarea prezentului 

proiect de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

Consilier, grad profesional superior 

Laura Marilena Dumanovschi 

 

 

 

 

 



Inalt 

function

ar public

de 

conducere
de executie

de 

condu

cere

de executie

1. BOȚ IULIAN DEMNITAR primar

2.
PANAITE 

GHEORGHE
DEMNITAR viceprimar

3 AVĂDANEI VASILE SECRETAR secretar I II S

4 VACANT Consilier I S

5. VACANT auditor I principal S

6 OLARU COSTINA referent III asistent M

7
PLEȘCAN 

NICOLETA

şef 

serviciu
S

8 POPA AURA consilier I debutant S

SERVICIUL  FINANCIAR - CONTABIL

STAT  DE  FUNCTII

Nivel

ul 

studi

ilor

Functia contractuala

OBSER

VATII

Numele, 

prenumele/VACANT, 

temporar VACANT dupa 

caz

Treapta 

profesionala/g

rad

FUNCTIA 

DE 

DEMNITAT

E PUBLICA

Nivelul 

studiilor

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ LIEȘTI

Functia publica

Clas

a

Gradul 

profesional

NR. 

CRT.
STRUCTURA

JUDEȚUL GALAȚI

Anexa I la HCL nr. …………………..

COMPARTIMENT CONTABILITATE-SALARIZARE

COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ, RELAȚII CU PUBLICUL, ARHIVĂ

CONSILIER PERSONAL PRIMAR



9

HODOROGEA 

MIOARA 

MARINELA

inspector I superior S

10 ZAMFIR STĂNICA inspector I superior S

11
MITU LUCICA 

MĂNDIȚA
inspector I principal S

12 VACANT inspector I principal S

13 VACANT inspector I principal S

14 SOLTAN TEODORA referent III principal M

15 ENACHE TUDOSIA curier G

16 VACANT referent III debutant M

17
DUMANOVSCHI 

MARILENA LAURA
consilier I superior S

18
LUPEA ANIŞOARA 

ALINA

consilier 

juridic
I asistent S

19 NECULA ADRIAN consilier I superior S

20 VACANT consilier I debutant S

21 BUJOR IONICA inspector I asistent S

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

COMPARTIMENTUL JURIDIC

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE - PROIECTE DEZVOLTARE

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE



22
BLĂNARU 

VALERICA
inspector I superior S

23 MATEI MARICICA inspector I superior S

24 VACANT referent II M

25
MIHALACHE 

MARICELA
inspector I superior S

26
CHIRIAC 

ECATERINA
inspector I superior S

27
LUPOAIE GABI 

FLORENTINA
referent III asistent M

28
PLESCAN VIORICA 

FĂNUŢA
referent II M

29 GAȚU ION inspector I principal S

30 VACANT inspector I superior S

31 NEACȘU IONICA referent II M

32 SUSANU TUDOREL
referent de 

specialitate
I S

33 PELIN DUMITRU
muncitor 

calificat
I G

34 MĂRCUŢĂ MIHAI
muncitor 

calificat
III G

35 TEMPORAR VACANT îngrijitor G

36 TUDOSE IAMANDI
muncitor 

calificat
I G

COMPARTIMENTUL GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

COMPARTIMENT AUTORIZĂRI, URBANISM, EVIDENTA FUNCIARA SI PATRIMONIU 

COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL

COMPARTIMENTUL CULTURĂ



37 PETICĂ FĂNEL
muncitor 

calificat
IV G

38 ZAMFIR IONEL
muncitor 

necalificat
I G

39 ZAMFIR CRISTINA îngrijitor G

40 CĂLIN NIŢU
muncitor 

calificat
IV G

41 POPA COSTICĂ
muncitor 

necalificat
I G

42 PURICE IONEL
muncitor 

necalificat
I G

43 VACANT Administrator II M

44 PANAITE DOINEL Şofer II G

45 DĂNĂILĂ GELU
muncitor 

necalificat
I G

46 DOLEA ION
muncitor 

necalificat
I G

47 GROSU NELU
muncitor 

necalificat
I G

48
COMAN IORDACHE 

IONUŢ

muncitor 

necalificat
I G

49 BĂNICĂ PETRUȚ inspector asistent M

50 SAVA ALEC Şofer I G

51 HAHUI IONEL Şofer I G

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ PERSOANE (la nivel de compartiment)

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE SALUBRIZARE (LA NIVEL DE BIROU)

COMPARTIMENTUL SITUAȚII DE URGENȚĂ

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ



1 BORŞAN IONICA Inspector I superior S

2

BULGARU 

CRISTINA 

ADRIANA

Inspector I asistent S

3 GEMINE MARICICA Inspector I principal S

Ocupate Vacante Total Ocupate Vacante Total

18 6 24 33 7 40

0 0 0 2 0 2

2 0 2 Ocupate Vacante Total

16 6 22 3 0 3

0 0 0 3 0 3

22 3 25

2 0 2

42 9 51

Nr. total de înalţi funcţionari publici

Nr. total de funcţii publice de 

conducere

Nr. total de funcţii 

publice 

Nr. funcții demnitar

Nr. total de funcţii din instituţie

Nr. total de funcţii publice de execuţie

    Funcţia                            

Număr posturi SPCLEP 

Nr. total de funcţii 

publice de execuţie

MEDIATORI 

SANITARI

COMPARTIMENT EVIDENŢA PERSOANELOR

Nr. total de funcţii contractuale de 

conducere

Nr. total de funcţii contractuale de 

execuţie

ASISTENȚI 

PERSONALI AI 

PERSOANELOR CU 

    Funcţia                                                     

Număr posturi aparat  propriu     

Nr. total de funcţii publice

NUMAR POSTURI 

EXCEPTATE:



 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 Nr. …… Din ……………… 

 

Privind: stabilirea salariului de bază pentru funcţionarii  publici  şi personalul   contractual   din   

cadrul   aparatului   de   specialitate   al   primarului   comunei Lieşti,   pentru funcţionarii publici 

din cadrul Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a  Persoanelor Liești,  

precum şi a indemnizaţiei aleşilor locali  

 
             Inițiator: Boț Iulian, primarul comunei Liești, județul Galați; 

             Nr. si data depunerii proiectului de hotărâre :                                 

 Consiliul Local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședința  ordinară in data de 

……………..; 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind reorganizarea activității Unității Administrativ 

Teritoriale Liești, județul Galați;  

Având în vedere: 

- expunerea de motive a inițiatorului înregistrată cu nr. ………………………..; 

- raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei 

Liești înregistrat la nr. …………………..; 

- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Financiar - Contabil din cadrul Primăriei Liești 

înregistrat la nr. …………………..; 

- prevederile art. 11, art. 13, alin. (1) şi art. 38, alin. 2, lit. b)  din  LEGEA-CADRU nr. 153 din 

28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;  

- avizul comisiei de specialitate ; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (9) și  art.45 alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 

215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1 –  Se stabilesc salariile de  bază  şi  coeficienţii  de  ierarhizare pentru funcţionarii  

publici  şi personalul   contractual   din   cadrul   aparatului   de   specialitate   al   primarului   comunei 

Lieşti,   precum și pentru funcţionarii publici din cadrul Serviciul Public Comunitar Local de Evidență 

a Persoanelor Liești, fără personalitate   juridică,   aflată   în   subordinea   Consiliului   Local  al 

comunei Lieşti, conform anexelor I şi II, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 – Se stabileşte numărul maxim de posturi care se finanţează în anul 2018 pentru 

Primăria comunei Lieşti şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Lieşti, 

conform Anexei III, care face parte integrantă din această hotărâre. 

Art. 3 - La  emiterea  dispozițiilor de stabilire a salariilor de bază, conform anexelor la prezenta 

hotărâre de consiliu, se va cuprinde o majorare cu 10% pentru personalul care exercita activitatea de 

control   financiar   preventiv,   conform   art.   15   din   Legea-cadru   nr.   153/2017   privind   

salarizarea   personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 4 - Indemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii locali ai comunei Lieşti pentru 

participarea la numărul maxim de două şedinţe este de 10% din indemnizaţia lunară a primarului, prin 

derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
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modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2021. 

Art.  5 -   Cu   ducerea   la   îndeplinire   a   prezentei   hotărâri,   în   condiţiile   legii,   se   

însărcinează Primarul   comunei Lieşti,   prin   Serviciul Financiar – Contabil şi    Compartimentul   

Resurse   Umane din aparatul de specialitate, prin emiterea de dispoziţii individuale de reîncadrare a 

funcţionarilor publici şi personalului contractual, prin stabilirea salariului de bază şi a salariului lunar, 

în condiţiile legi. 

Art. 6 - Prezenta hotărâre de consiliul local se completează cu prevederile LEGII-CADRU nr. 

153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată, precum şi 

cu celelalte acte normative din domeniul salarizării personalului bugetar. 

 Art. 7 - Începând   cu   data    prezentei    hotărâri    își  încetează  aplicabilitatea orice  alte 

prevederi  contrare. 

 Art. 8 - Prezenta hotărâre se afişează pe site-ul Primăriei comunei Lieşti şi se comunică, în 

condiţiile legii, Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi, Serviciului Financiar – Contabil şi 

Compartimentului Resurse Umane, prin grija secretarului comunei Lieşti. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

         PRIMAR 

     IULIAN BOȚ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
Prin   proiectul   de   hotărâre   ce   are   la   bază   prezenta   expunere   de   motive   se  

propune   stabilirea salariilor   de   bază   pentru   funcţionarii   publici  şi   personalul   contractual   din   

cadrul   aparatului   de specialitate al primarului comunei Lieşti, a  instituţiilor şi serviciilor publice, 

fără  personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local al comunei Lieşti, pentru anul 2018, 

motivat de faptul   că   potrivit   Legii   nr.   153/2017   pentru   salarizarea   personalului   plătit   din   

fonduri   publice,   cu modificările și completările ulterioare, ce reprezintă  noua lege cadru a salarizării 

bugetarilor, salariile de bază începând  cu  data  de  01.01.2018, pentru  funcţionarii  publici  şi 

personalul  contractual  din  cadrul familiei   ocupaţionale   „Administraţie“,   din   aparatul   propriu   

al   primăriilor   si   consiliilor   locale   si   din serviciile   publice   din   subordinea   acestora,   se   

stabilesc   prin   hotărâre   a   autorităţii   deliberative   care, totodată,   este   competentă,   să   aprobe,   

în   condiţiile   legii,     bugetul   de   venituri şi   cheltuieli   al   unităţii administrativ-teritoriale, la 

propunerea primarului. 

Primarul, în calitatea sa de ordonator principal de credite, are, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea 

nr. 153/2017, atribuţia de a gestiona sistemul de salarizare, iar în calitatea de autoritate executivă, are, 

în conformitate cu art. 45 alin. 6 coroborat cu art. 63 alin. (1) lit. c) şi d), alin. (4) lit. a) şi alin. 5 lit. a)-

e), din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, atribuţia, de a 

propune autorităţii deliberative aprobarea unui astfel de proiect de  act administrativ, cu luarea   în   

considerare   a   finanţării   numărului   posturilor ocupate la data de 01.02.2018. 

Prin excepție de la lit. a), începând cu data de 1 ianuarie 2018, în conformitate cu dispozițiile 

art. 38   alin.   (3)   lit.   ”e”   din   LEGEA-CADRU   nr.   153/2017,  salariile   lunare   ale   

funcţionarilor   publici  şi personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" se 

stabilesc în condițiile art. 11 alin.   (1)   din   Legea-cadru,   prin   hotărâre   a   consiliului   local,   în   

urma   consultării   organizaţiei   sindicale reprezentative sau, după  caz, a reprezentanţilor salariaţilor. 

Așa   cum   rezultă  din  procesul   verbal   înregistrat   la   Primăria  comunei Lieşti sub   nr. 

1075/G/08.02.2018, au  fost consultați cu privire la  salariile de baza propuse de ordonatorul  de credite 

reprezentanţii   salariaţilor,   aleşi   în   condiţiile   legii,   în   cadrul   primăriei   neexistând   un   

sindicat reprezentativ la nivel de unitate. 

Este de menționat că  în anexa la proiectul de hotărâre a fost preluat, potrivit art. 11 alin. (2) din 

Legea   nr.   153/2017,   nomenclatorul   funcţiilor   necesare   desfăşurării   activităţilor   specifice   

fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor, așa  cum 

acestea sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV, la actul normativ, 

menționat mai sus. Ierarhizarea funcţiilor s-a făcut şi prin raportare la principiile prevăzute la art. 6 lit. 

b)-f) din legea salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, dar şi ținându-se cont de 

criteriile generale prevăzute   la   art.   8   din   actul   normativ   menționat,   precum:  cunoştinţe şi   

experienţă,  complexitate, creativitate şi diversitate a activităţilor,  judecată şi impactul deciziilor;  

responsabilitate, coordonare şi supervizare; dialog social şi comunicare, condiţii de muncă,  

incompatibilităţi şi  regimuri speciale. 

În același timp s-au avut in vedere la stabilirea ierarhiei funcţiilor si prevederile art. 13 alin. (1) 

şi ale anexei din Legea  nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor  publici,  unde este enumerată,  

într-o anumită  ordine ierarhică, categoria funcţionarilor publici de conducere, ce cuprinde persoanele 

numite în   una   dintre   următoarele   funcţii   publice:  secretar   al   unității   administrativ-teritoriale, 

 

 

NR: ________________ 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA LIEȘTI 

P R I M A R 

 

 

 

         

Comuna  Liești, nr. 269, județul Galați, CP807180, 
Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

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

www.primaria-Liești.ro 



arhitect-sef, director   executiv   în   cadrul   aparatului   propriu   al   autorităţilor   administraţiei   

publice   locale  şi   al instituţiilor/serviciilor publice subordonate acestora, şef serviciu, şef birou. 

Menţionăm că  ierarhizarea funcţiilor de execuţie s-a făcut prin raportare la art. 14 din Legea 

nr. 188/1999, unde se prevede că: 

- Sunt funcţionari publici de execuţie din clasa I persoanele numite în următoarele funcţii 

publice generale: consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector, precum şi în funcţiile 

publice specifice asimilate acestora. 

- Sunt funcţionari publici de execuţie din clasa a II-a persoanele numite în funcţia publică 

generală de referent de specialitate, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate 

acesteia. 

- Sunt funcţionari publici de execuţie din clasa a III-a persoanele numite în funcţia publică 

generală de referent, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acesteia. 

Totodată,   a   fost   avut   în   vedere   art.   15   din   statutul   funcționarilor   publici,   astfel   

că funcţiile publice   de   execuţie   au   fost   structurate   pe   grade   profesionale,   după   cum   

urmează: 

- superior, ca nivel maxim; 

-  principal; 

- asistent; 

- debutant. 

   Diferenţierea   în   cadrul   aceluiaşi   grad   profesional   s-a   făcut   prin raportare la gradaţia 

de vechime, astfel încât să  fie respectate criteriile generale şi principiile prevăzute de lege.  

Precizăm că nivelul veniturilor salariale s-a stabilit, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) ale 

art. 11, cu respectarea întocmai a alin. (4) al acestui articol din Legea 153/2017, în sensul că venitul cel 

mai mare din ierarhie nu depăşeşte nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar al comunei 

Lieşti,   care   este   în   cuantum   de   8550  lei/lună,   potrivit   anexei   IX,   lit.   C),   pct.   20   din   

Legea salarizării personalului plătit din fonduri publice.  

Stabilirea indemnizaţiei viceprimarului comunei Lieşti s-a făcut potrivit art. 13 alin. (1) din 

Legea 153/2017, unde se prevede că ,,indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică  se 

determină  prin înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX, în speță  coeficientul 4,50,  cu salariul de 

bază minim brut pe ţară garantat în plată, respectiv 1900 lei, rezultând cuantumul indemnizației lunare 

de 8550  lei/lună. 

Totodată  precizăm că  salariile de bază şi gradaţiile din anexa la hotărâre s-au stabilit potrivit 

art. 10   din   legea   salarizării   personalului   plătit   din   fonduri   publice,   acestea   fiind  

diferenţiate   pe   funcţii, grade/trepte şi gradaţii. 

Fiecărei   funcţii  din   anexa   la   hotărâre  şi   fiecărui   grad/treaptă   profesională,   i   s-a   

aplicat   un corespondent de 5 gradaţii, corespunzătoare  tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia 

funcţiilor de conducere pentru care gradaţia este inclusă  în salariul de bază. 

Salariile de bază  prevăzute în anexa I la proiectul de hotărâre, pentru funcţiile  execuţie, au fost 

calculate pornindu-se de la gradaţia 0. 

Competența   dezbaterii  și   aprobării   proiectului   de   hotărâre   aparține   Consiliului   Local   

al Comunei Lieşti  în baza prevederilor art. 36  alin. (2) lit. b) şi lit. d), alin. (4) lit. b), alin. (6) lit. a), 

pct. 2), 4), 8), 9), 12) şi 16),  art. 45 alin.(2) lit. a), art.115 alin.(1)  lit. b), art. 116 alin. (1) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

PRIMAR 

IULIAN BOȚ 

 

 

 

 

 

 



 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

  

Potrivit art. 11, alin. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice „pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale 

"Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile 

publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a 

consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma 

consultării  organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor 

salariaţilor. 

Legiuitorul  a prevăzut pentru salariaţii din cadrul administraţiei publice locale doar 

nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice (anexa nr. VIII cap. I lit. A secţiunea III şi cap. II lit. A 

secţiunea  IV.), iar pentru funcţiile de demnitate publică, conf. Art. 13, alin. 1) indemnizaţiile lunare se 

determină prin înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată, respectiv 1900 lei pentru data de 01 ianuarie 2018.  

Conform anexei IX avem următoarea situaţie: 

Primar comună (cu 10.001 până la 20.000 locuitori) 5,50  10450 
1
 

Viceprimar comună (cu 10.001 până la 20.000 locuitori) 4,50 8550 ¹ 

Conform art. 11 alin. (4) nivelul veniturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Lieşti se stabileşte prin hotărâre a consiliului local fără a depăşi 

nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate 

în bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiei. 

În aplicarea celor de mai sus prin Hotărârea nr. 38/31.07.2017 Consiliul Local Lieşti a aprobat 

salariile de bază şi coeficienţii care stau la baza determinării acestora la gradaţia 0 pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul structurilor care fac parte din familia ocupaţională 

"Administraţie " cu raportare la salariul minim brut pe ţară garantat în plată la acea data de 1450 lei şi 

cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2017 la cap. "cheltuieli de personal" pe fiecare ordonator de 

credite. 

În data de 22.12.2017 s-a  hotărât, ţinând cont de modificările legislative din domeniul 

financiar – contabil, că salariile brute se vor majora începând cu luna ianuarie 2018 astfel încât 

cuantumul net al salariului să fie la acelaşi nivel cu cel din luna decembrie al anului 2017 până la 

aprobarea bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli urmează să fie aprobat în data de 14.02.2018, iar în aceeaşi 

şedinţă urmează să fie aprobate şi salariile, deoarece HCL nr. 38/31.07.2017 prin care s-au stabilit 

salariile personalului din cadrul UAT Lieşti începând cu data de 01.07.2017, precum şi HCL 

73/22.12.2017 care este valabilă până la data aprobării bugetului pentru anul 2018, îşi vor înceta 

aplicabilitatea. 

  Având în vedere următoarele aspecte: 

-  H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la 

1900 lei; 

                                                           
1
 Coeficientul de ierarhizare 1,00 este 1900, salariul minim pe economie pentru anul 2018 
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- prevederile titlului V Contribuţii sociale obligatori din O.U.G. nr. 79/2017 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;  

- în vederea respectării regulilor bugetare din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare: "Cheltuielile bugetare au destinaţie 

precisă şi limitată şi sunt determinate de autorizările conţinute în legi speciale şi în legile 

bugetare anuale...........(3) Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 

1 alin. (2) şi nici nu poate fi angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază 

legală pentru respectiva cheltuială.....    (4) Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu 

poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, şi dacă nu are 

prevederi bugetare şi surse de finanţare ..... Cheltuielile prevăzute în capitole şi articole au 

destinaţie precisă şi limitată....... Numărul de personal, permanent şi temporar, precum şi 

fondul salariilor de bază se aprobă distinct, prin anexa la bugetul fiecărei instituţii publice. 

Numărul de salariaţi aprobat fiecărei instituţii publice nu poate fi depăşit...."; 

- având în vedere impactul financiar asupra bugetului local la partea cu "cheltuieli de 

personal" pe anul 2018 prin aplicarea în anul 2018 a coeficienţilor actuali stabiliţi prin HCL 

38/31.07.2017 cu raportare la noul salariu minim brut garantat în plată de 1900 lei, 

- având în vedere şi prevederile cuprinse în Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 

2018 aprobat de dumneavoastră şi prin care se propune posibilitatea promovării în grade 

profesionale a unui număr de 2 salariaţi din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Lieşti, precum şi un salariat din cadrul SPCLEP; 

- ţinând cont de impactul financiar asupra bugetului local a "cheltuielilor cu personalul"  care 

potrivit clasificaţiei economice include pe lângă salariile de bază stabilite prin prezentul 

proiect de hotărâre şi cheltuieli cu indemnizaţiile consilierilor locali, a membrilor comisiilor 

de concurs/contestaţii, acordarea tranşelor pentru vechimea în muncă, indemnizaţie de 

vacanţă sub forma de vouchere - ( art. 9 alin.(3) din OUG nr. 90/2017) etc, se impune  

iniţierea prezentului proiect de hotărâre în sensul reaşezării coeficienţilor  care stau la baza 

determinării salariilor de bază pentru funcţiile din anexe, cu raportare la noul salariu brut 

minim pe ţară garantat în plată în cuantum de 1900 lei în vederea asigurării sustenabilităţii 

pe întreg anul financiar 2018 a celor supuse aprobării dumneavoastră. 

În acest sens, s-a efectuat procedura solicitată de legea unică a salarizării, respectiv negocierea 

salariilor, iar în data de 08.02.2018 s-a negociat şi hotărât varianta care este optimă privind salariile 

începând cu data de 01.02.2018, variantă propusă prin anexa I şi II la prezentul proiect de hotărâre. 

Sistemul de salarizare propus prin prezentul proiect de hotărâre are la bază principiile stabilite 

de actul normativ: 

a) principiul legalităţii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc prin norme 

juridice de forţa legii, cu excepţia hotărârilor prevăzute la art. 11 alin. (1), conform principiilor 

enunţate de art. 120 din Constituţia României, republicată, dar cu încadrare între limitele minime şi 

maxime prevăzute prin prezenta lege; 

b) principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare şi instituirii 

unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeaşi activitate şi are 

aceeaşi vechime în muncă şi în funcţie; 

c)  principiul egalităţii, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală; 

d) principiul importanţei sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din sectorul 

bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activităţii şi nivelul 

studiilor; 

e) principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, în contextul recunoaşterii şi 

recompensării performanţelor profesionale obţinute, pe baza criteriilor stabilite potrivit legii şi 

regulamentelor proprii; 

f) principiul ierarhizării, pe verticală, cât şi pe orizontală, în cadrul aceluiaşi domeniu, în 

funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate; 

g) principiul transparenţei mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, în sensul asigurării 

predictibilităţii salariale pentru personalul din sectorul bugetar; 

h) principiul sustenabilităţii financiare, în sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru 

personalul bugetar, astfel încât să se asigure respectarea plafoanelor cheltuielilor de personal ale 

bugetului general consolidat, stabilite în condiţiile legii; 



i)   principiul publicităţii în sensul transparenţei veniturilor de natură salarială, precum şi a altor 

drepturi în bani şi/sau în natură pentru toate funcţiile din sectorul bugetar. 

Pentru funcţiile de conducere, în salariul de bază este inclusă gradaţia aferentă tranşei de 

vechime în muncă la nivel maxim. 

Pentru funcţiile publice/contractuale de execuţie din anexele la prezentul proiect de hotărâre  

salariile de bază şi coeficienţii care au stat la baza determinării acestora sunt stabiliţi la gradaţia 0, 

diferenţierea salariilor pe funcţii/trepte şi gradaţii se va realiza potrivit prevederilor art. 10 din Legea 

nr. 153/2017 în funcţie de vechimea în muncă a fiecărui salariat, prin dispoziţie a fiecărui ordonator de 

credite la data stabilirii noului salariu de bază cu începere din 01.02.2018.   

 Prin aplicarea coeficienţilor propuşi în anexele I şi II la proiect se estimează o cheltuială anuală 

inclusiv contribuţia datorată de angajator, de 2.500.000 lei, însă fără cheltuielile de personal ale celor 3 

funcţionari publici din cadrul SPCLEP Lieşti care se vor finanţa din sume defalcate din TVA. 

Anexa I nu se aplică unei părţi din personalul contractual, personal exceptat (asistenţilor 

personali ai persoanelor cu handicap grav şi mediatorii sanitari)  care (...) prin excepţie de la lit. a) 

(adică de la mărirea de 25% din ianuarie - începând cu 1 martie 2018, salariile de bază ale 

personalului care ocupă funcţiile de medici şi de asistenţi medicali din unităţile sanitare publice, 

prevăzute în anexa nr. II cap. I se majorează la nivelul salariului de bază stabilit potrivit prezentei legi 

pentru anul 2022". 

Estimările sunt realizate la numărul de posturi ocupate pe fiecare instituţie. Prin aprobarea 

coeficienţilor propuşi de executiv se va diminua venitul net al salariaţilor, astfel încât să se încadreze în 

sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.  

Construcţia grilei de salarizare a avut la bază încadrarea între minimul reprezentat de nivelul 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată ( 1.900 lei ) şi maximul prevăzut la art.11 alin 

(4) din Legea-cadru nr.153/2017 reprezentat de indemnizaţia lunară a viceprimarului, care la data de 

01.01.2018  este de 8550 lei, fiind stabilită conform art.13 alin (10) din legea salarizării în vigoare. 

Faţă de cele prezentate văzând că sunt îndeplinite şi cerinţele referitoare la consultarea 

reprezentanţilor salariaţilor - ataşate prezentului proiect de hotărâre,  în acord cu proiecţia de buget 

realizată de ordonatorul de credite pe anul 2018 la capitolul "cheltuieli de personal"  şi cu respectarea 

prevederilor art. 4 ale Legii nr. 153/2017: "  (1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului 

din instituţiile şi autorităţile publice se asigură de fiecare ordonator de credite.....(4) Ordonatorii de 

credite au obligaţia să stabilească salariile de bază/soldele de funcţie/salariile de funcţie/soldele de 

grad/salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile, soldele de comandă/salariile de comandă, 

indemnizaţiile de încadrare/indemnizaţiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale în bani şi în natură 

prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi 

avansarea în gradaţii, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această 

destinaţie în bugetul propriu.....", supunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre în forma 

iniţiată de executiv. 

 

Întocmit: 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

Consilier, grad profesional superior 

Laura Marilena Dumanovschi ……………………………… 

 

COMPARTIMENT CONTABILITATE – SALARIZARE 

Inspector, grad profesional superior 

Stănica  Zamfir ……………………………… 

  

 

Avizat juridic: 

Consilier juridic, grad profesional asistent 

Anişoara Alina  Munteanu …………………………… 



 

Anexa I la HCL nr. ………………….  
I. FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE: 

Primar comună (cu 10.001 până la 20.000 locuitori) 5,50 10450 

Viceprimar comună (cu 10.001 până la 20.000 locuitori) 4,50 8550 
II.  NOMENCLATORUL ŞI IERARHIA FUNCŢIILOR PUBLICE  

    a) Funcţii publice de conducere 

Nr. 

Crt. 

Funcţia publică  

de conducere 

Nivelul 

studiilo

r 

Coefi- 

cient 

Salariu 

de bază 

1. Secretar al unităţii administrativ-teritoriale S 4,40 8360* 

2. Şef serviciu, arhitect şef la nivel oraş S 3,90 7410* 
   * NOTĂ: Salariile de bază prevăzute în tabel cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim. 

    b) Funcţii publice generale de execuţie 

Nr. 

Crt. 

Funcţia publică  

generală de execuţie 

Nivelul 

studiilo

r 

Gradul 

Profesional 

Salariul de 

bază 

Gradaţia 0 

Coeficient 

1 Auditor S superior 4562 2,40 

S principal 4264 2,24 

S asistent 3857 2,03 

S debutant 3515 1,85 

2 Consilier, consilier juridic,  

expert, inspector 

S superior 4562 2,40 

S principal 4216 2,22 

S asistent 3857 2,03 

S debutant 3515 1,85 

3 Referent  M superior 3363 1,77 

M principal 3249 1,71 

M asistent 3220 1,69 

M debutant 3059 1,61 

III.  NOMENCLATORUL ŞI IERARHIA FUNCŢIILOR CONTRACTUALE   

    Funcţii contractuale de execuţie pe grade şi trepte profesionale: 

Nr. 

Crt. 

Funcţia contractuală 

de execuţie 

Nivelul 

studiilor 

Gradul 

sau 

Treapta 

Salariul de 

bază 

Gradaţia 0 

Coeficient 

1. Consilier*, referent de specialitate, 

inspector casier 

S IA 3857 2,03 

S I 3705 1,95 

S II 3515 1,85 

S deb 3230 1,70 

2. Referent, inspector,  referent casier M IA 3268 1,72 

M I 3220 1,69 

M II 3059 1,61 

M deb 2983 1,57 

3. Administrator M I 3230 1,70 

M II 2850 1,50 

4. Casier, Curier M  /  G  2850 1,50 

deb 2470 1,30 

5. Îngrijitor M  /  G  2470 1,30 

deb 2280 1,20 

6. 
Șofer M  /  G I 3059 1,61 

II 2850 1,50 

 Muncitor calificat M  /  G I 2983 1,57 

II 2470 1,30 

III 2280 1,20 

IV 2090 1,10 

 Muncitor necalificat M  /  G I 2470 1,30 

II fără 

sporuri 

2014 1,06 

   * NOTĂ: Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelului studiilor se utilizează şi pentru salarizarea 

funcţiilor de la cabinetul primarului comunei. 
 

 



Anexa II la HCL nr. …………………… 

Coeficienţii minimi de ierarhizare pentru categoriile de salariaţii  din  cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Lieşti, jud. Galaţi, precum şi pentru salariaţii din cadrul 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Liești 

Art. 1 

(1) Salariile prevăzute în grilele de la Anexa I la prezenta hotărâre de consiliul local reprezintă 

salariul de bază, fără sporuri, pentru funcţionarii  publici  şi personalul   contractual   din   cadrul   

aparatului   de   specialitate   al   primarului   comunei Lieşti,   precum și pentru funcţionarii publici din 

cadrul Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Liești. 

(2) Salariile de bază menţionate la alin. (1) se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi în 

prezenta anexă cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare. 

Art. 2 Coeficientul de ierarhizare 1,00 este 1900, salariul minim pe economie pentru anul 2018. 

Art. 3 Se stabilesc următorii coeficienţii minimi de ierarhizare pe verticală a sistemului de 

salarizare corespunzător gradelor pentru funcţiile publice de execuţie/ treptelor pentru funcţii 

contractuale de execuţiei/ funcţii contractuale calificate/necalificate,  care se regăsesc în statul de funcţii 

de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Lieşti, la nivelul gradaţiei 0 

a) muncitori 

1. Muncitori necalificaţi  - studii generale = 1,06 

2. Muncitori calificaţi – studii medii/generale = 1,10 

b) personal contractual încadrat în funcții pentru care condiția de pregătire este: 

1. liceala = 1,50 

c) funcționari publici încadrați în funcții pentru care condiția de pregătire este: 

1. Liceala, cu diplomă de bacalaureat = 1,61 

d) personal contractual încadrat pe funcții pentru care condiția de pregătire este cea de: 

- studii superioare = 1,70 

e) funcționari publici încadrați pe funcții pentru care condiția de pregătire este cea de: 

- studii superioare = 1,85 

f) personal de conducere încadrat pe funcții pentru care condiţia de pregătire este cea de
1
: 

- studii superioare și master = 3,90 

g) personal de conducere - secretar comuna¹  – 4,40 

Art. 4 Se stabilesc următoarele tranşe de vechime în muncă care constituie coeficienţii de 

ierarhizare pe orizontală a sistemului de salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Lieşti, judeţul Galaţi : 

a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut 

în anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază; 

b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu 

cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu 

cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut 

cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază; 

e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota 

procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.” 

Art. 5 Gradaţia obţinută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-

au împlinit condiţiile de acordare. 

Art. 6 Pentru personalul nou-încadrat, salariul de bază se determină prin aplicarea succesivă a 

majorărilor prevăzute la art. 4, corespunzător gradaţiei deţinute. 

 

                                                           
1
 În salariul de bază pentru funcţiile de conducere este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă la 

nivel maxim. 

 



Anexa III la HCL nr. ………………… 

Posturile care se finanţează din fonduri publice, în anul 2018, pentru funcţionarii  publici  şi personalul   contractual   din   cadrul   

aparatului   de   specialitate   al   primarului   comunei Lieşti,   

 precum și pentru funcţionarii publici din cadrul Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Liești 

 

1 
AVĂDANEI 

VASILE  
    secretar    I II S           

  COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ, RELAȚII CU PUBLICUL, ARHIVĂ       

2 
OLARU 

COSTINA 
        referent III asistent M           

SERVICIUL  FINANCIAR - CONTABIL 

3 
PLEȘCAN 

NICOLETA 
      

şef 

serviciu 
      S           

COMPARTIMENT CONTABILITATE-SALARIZARE         

4 POPA AURA         consilier I debutant S           

5 

HODOROGEA 

MIOARA 

MARINELA 

        inspector I superior S           

6 
ZAMFIR 

STĂNICA 
        inspector I superior S           

7 
MITU LUCICA 

MĂNDIȚA 
        inspector I principal S           

COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 

8 
SOLTAN 

TEODORA 
        referent III principal M           



8 
ENACHE 

TUDOSIA 
                  curier   G   

  COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE                 

10 

DUMANOVSCHI 

MARILENA 

LAURA 

        consilier I superior S           

  COMPARTIMENTUL JURIDIC                         

11 

LUPEA 

ANIŞOARA 

ALINA 

        
consilier 

juridic 
I asistent S           

  COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE - PROIECTE DEZVOLTARE           

12 
NECULA 

ADRIAN 
        consilier I superior S           

  COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ                   

13 BUJOR IONICA         inspector I asistent S           

14 
BLĂNARU 

VALERICA 
        inspector I superior S           

15 
MATEI 

MARICICA 
        inspector I superior S           

  COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL                   

16 
MIHALACHE 

MARICELA 
        inspector I superior S           

17 
CHIRIAC 

ECATERINA 
        inspector I superior S           

18 
LUPOAIE GABI 

FLORENTINA 
        referent III asistent M           



19 

PLESCAN 

VIORICA 

FĂNUŢA 

                  referent II M   

  COMPARTIMENT AUTORIZĂRI, URBANISM, EVIDENTA FUNCIARA SI PATRIMONIU      

20 GAȚU ION         inspector I principal S           

  COMPARTIMENTUL CULTURĂ                   

21 NEACȘU IONICA                   referent II M   

22 
SUSANU 

TUDOREL 
                  

referent de 

specialitate 
I S   

COMPARTIMENTUL GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 

23 PELIN DUMITRU                   
muncitor 

calificat 
I G   

24 
MĂRCUŢĂ 

MIHAI 
                  

muncitor 

calificat 
III G   

25 TEMPORAR VACANT                 îngrijitor   G   

26 
TUDOSE 

IAMANDI 
                  

muncitor 

calificat 
I G   

27 PETICĂ FĂNEL                   
muncitor 

calificat 
IV G   

28 ZAMFIR IONEL                   
muncitor 

necalificat 
I G   

29 
ZAMFIR 

CRISTINA 
                  îngrijitor   G   

30 CĂLIN NIŢU                   
muncitor 

calificat 
IV G   

31 POPA COSTICĂ                   
muncitor 

necalificat 
I G   



32 PURICE IONEL                   
muncitor 

necalificat 
I G   

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE SALUBRIZARE (LA NIVEL DE BIROU) 

33 
PANAITE 

DOINEL 
                  şofer II G   

34 DĂNĂILĂ GELU                   
muncitor 

necalificat 
I G   

35 DOLEA ION                   
muncitor 

necalificat 
I G   

36 GROSU NELU                   
muncitor 

necalificat 
I G   

37 

COMAN 

IORDACHE 

IONUŢ 

                  
muncitor 

necalificat 
I G   

  COMPARTIMENTUL SITUAȚII DE URGENȚĂ                   

38 BĂNICĂ PETRUȚ                   inspector asistent M   

39 SAVA ALEC                   şofer I G   

40 HAHUI IONEL                   şofer I G   

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR  (la nivel de compartiment) 

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ 

1 BORŞAN IONICA         Inspector I superior S           

COMPARTIMENT EVIDENŢA PERSOANELOR                 

2 

BULGARU 

CRISTINA 

ADRIANA   

    

  

Inspector I asistent S         

  

3 
GEMINE 

MARICICA   
    

  
Inspector I principal S         
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