
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI 

INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA 

 

 
 

D-lui /d-nei   
 

 
 
 
 

• INVITAŢIE 
 

 
 

In temeiul Dispoziției  nr.  77 din  20.04.2018,  sunteţi invitat(ă)  să 

 
 

Se propune următoarea ordine de zi: 
 

 

I. PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND:   
1. atestarea  apartenentei  la  domeniul  privat  al  comunei Liești  , 

judeţul Galaţi, a suprafeței de 8342 mp teren arabil situat în T 47/1,P 

349/1 

2. Aprobarea contractului   de prestări servicii  avand ca obiect  Servicii  

de supraveghere a lucrarilor de constructie (diriginte de santier) , cod 

CPV  71247000-1în cadrul investiţiilor : “Modernizare  strazi in  

Comuna Liesti, Judetul Galati”, “Modernizare 10 km strazi in comuna 

Liesti” și  alte obiective derulate in anul 2018 

3. stabilirea salariului de bază pentru personalul nominalizat în echipa de 

proiect finanțată din fonduri europene nerambursabile POCU   

4. rectificarea bugetului local 

5. actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției “ 

MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL 

GALAȚI”   

         

II. INTERPELĂRI, RĂSPUNSURI,  

 

 
 

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

www.primaria-liesti.ro. Proiectele de hotarare de la pct.4 si 5 se publica dupa comunicarea 

datelor de catre DGFP  Galati si de catre proiectant 

participaţi la şedinţa ordinară a   C.L. Lieşti ce va avea loc în data de 
27.04.2018,  ora 18,00 ,  la sala de festivități a Stadionului comunal. 

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


 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA LIESTI  
CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
 

Privind: atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Liești  , judeţul Galaţi, a 
suprafeței de 8342 mp teren arabil situat în T 47/1,P 349/1 

Initiator:Iulian BOȚ , Primarul comunei X , judetul Galaţi; 
Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului:  2977  din 29.03.2018 

 
 Consiliul local al comunei Liești , judeţul Galaţi, intrunit în şedinţa ordinară din 
data de……………….2018; 
 Având in vedere Expunerea de motive primarului comunei Liești, judeţul 
Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.  2977  din 29.03.2018 ; 
 Având in vedere Raportul de specialitate intocmit  de compartimentul de 
resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Liești , judeţul 
Galaţi inregistrat sub nr. 2983  din 29.03.2018     ; 
 Având in vedere Raportul de avizare a Comisiei nr. 1, pentru agricultură şi 
activităţi economico - financiare; 
 Ţinând cont de faptul că imobilul  nu este cuprins in inventarul bunurilor 
aparţinând domeniului public al comunei  Liești, aprobat prin HG nr. 678/2011-Anexa 
4,nu aparține domeniului public al Statului, nu face obiectul Legilor reparatorii si nu 
face obiectul unor litigii; 
 
 Având in vedere prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit. “c”, si alin.(9) din Legea 
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având in vedere prevederile art.557 alin.(2) si alin.(4)  si art.888 din Legea 
nr.287/2009, privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

Avand in vedere prevederile art.6 si art.31 alin.(2) din Legea nr.18/1991, 
privind fondul funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

În baza art.45 al.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.- (1) Se aprobă atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei 
Liești , judeţul Galaţi, a suprafeței de 8342 mp teren arabil situat în T 47/1,P 349/1. 

(2) Terenul arătat la alin.(1) din prezenta este  identificat potrivit planului  de 
amplasament si delimitare care constituie anexele nr. 1 si 2,  care fac parte 
integranta din prezenta. 
 Art.2.- Terenurile aratate la art.1 din prezenta hotarare vor fi intabulate in 
Cartea funciara a comunei Liești , conform prevederilor legale. 
 Art.3.- Stabilirea valorii de inventar a terenurilor care fac obiectul prezentei 
hotarari se va face pe baza evaluarii acestuia de catre un evaluator autorizat. 
 



Art.4.- Primarul comunei Liești , judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art.5.- Secretarul comunei Liești , judeţul Galaţi, va comunica prezenta 
hotarare celor interesati. 
 

Inițiator, 
PRIMAR, 
Iulian BOȚ 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA LIEȘTI  
P R I M A R , 
Nr.  2977  din 29.03.2018 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

La proiectul de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei 
Liești  , judeţul Galaţi, a suprafeței de 8342 mp teren arabil situat în T 47/1,P 349/1  
 

 
 
In urma activității desfășurate de Comisia Locală pentru aplicarea legilor fondului 

funciar, s-a constatat ca pentru suprafața de 8342 mp teren arabil situat în T 47/1,P 
349/1care aparține domeniului privat al comunei Liești , nu a fost întocmit titlul de 
proprietate. 
 Terenul se identifică astfel: T 47/1,P 349/1 
vecinătatea: est - Mitu Daniel,           sud– abator, 
                  vest – moștenitorii lui  Iancu Petcu ,   Nord-drum; 

Având in vedere ca aceste imobile sunt de interes local si nu aparțin proprietarii  
publice a comunei Liești , nu constituie obiectul cererilor de revendicare înregistrate in 
aplicarea legilor speciale de retrocedare a terenurilor si nu sunt litigii înregistrate cu privire 
la acestea, Consiliul local are competenta adoptării actului administrativ privind atestarea 
apartenentei la domeniul privat, in conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 
213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit căruia „Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale este 
alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public. 
Asupra acestor bunuri statul sau unităţile administrativ-teritoriale au drept de proprietate 
privată”.   
 Documentațiile cadastrale a acestor suprafețe de teren se vor face potrivit 
prevederilor Legii nr.7/1996, a cadastrului si publicitarii imobiliare, si valoarea de inventar 
se va stabili in urma evaluării de către un evaluator autorizat. 
 Fata de cele prezentate, propun Consiliului local analizarea proiectului de hotărâre 
prezentat,  in vederea inventarierii terenului in proprietatea comunei noastre. 
 
 
      P R I M A R , 

      Iulian BOȚ 

 
 



           
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA LIEȘTI 
P R I M A R , 
Compartiment Reg. Agr,fond funciar 
Nr. 2983  din 29.03.2018      
 
 
    RAPORT DE SPECIALITATE 
 
La proiectul de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei 
Liești  , judeţul Galaţi, a suprafeței de 8342 mp teren arabil situat în T 47/1,P 349/1 

  
Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 

44 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere atestarea 
apartenentei la domeniul privat al comunei Liești , judeţul Galaţi, a unei suprafețe de 
8342 mp teren arabil situat în T 47/1,P 349/1. 

Proprietatea se poate dobândi, in baza prevederilor art.557 alin.(2) si alin.(4) 
din Legea nr.287/2009, privind Codul civil, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare, prin efectul unui act administrativ si prin înscriere în cartea funciară, cu 
respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 888 din același act normativ, potrivit căruia 
înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului autentic notarial, a 
hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, a certificatului de moştenitor sau în baza 
unui alt act emis de autorităţile administrative, în cazurile în care legea prevede 
aceasta. 

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, domeniul privat al 
unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi 
care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri unităţile administrativ-
teritoriale au drept de proprietate privată. 

Suprafața de teren care constituie obiectul proiectului de hotărâre nu a fost 
retrocedata in temeiul legilor speciale de retrocedare, nu a fost revendicata si nu 
constituie obiectul niciunui litigiu pe rolul instanțelor de judecata. Menționez ca 
aceasta nu figurează înscrisa in anexa 1 întocmita in baza Legii nr.165/2013, care sa 
constituie rezerva in aplicarea legilor fondului funciar. 
 Având în vedere cele de mai sus, consider oportun ca proiectul de hotărâre să 
fie dezbătut şi aprobat în şedinţa Consiliului local al comunei Liești , din luna      
   
 

INSPECTOR pr. 
       Gațu Ion, 
 

  



PLAN DE AMPLASAMENT ŞI DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL
Scara 1:1000

Jud.Galaţi
Teritoriul adm. Liesti 
Cod SI RUTA : 76683 
Adresa: corn. Liesti, jud. Galaţi

Tarla 47/1, Parcela 349/1

4-60000

Parcela (teren)

Nr.
Pct.

Coordonate pct.de contur Lungimi
laturi

D(i,i+1)X  [m] Y  [m]

1 460049.233 697656.557 37.286
2 460060.085 697692.229 177.712
3 459890.454 697745.208 33.844
4 459884.610 697711.872 6.442
5 459883.541 697705.519 18.306
6 459880.387 697687.487 171.656

S(teren)=8342.15mp P=445.246m

Suprafaţa imobil S= 8342 mp, 
din care 8342 mp arabil

459900

460000

459900

DATA
28.06.2017

r-vcn«3

• /> '=
£ p r tf'c /

de.

; S e o a P 0 4 Ln
fâjl

.îA  ÎJXV»4-  , 1 . . a V 5 A ’
Ft ADu |

. a\^



     
 
 

Proiect de H O T Ă R Â R E    
privind:  Aprobarea contractului   de prestări servicii  avand ca obiect  Servicii  de 

supraveghere a lucrarilor de constructie (diriginte de santier) , cod CPV  71247000-1 
în cadrul investiţiilor : “Modernizare  strazi in  Comuna Liesti, Judetul Galati”, 

“Modernizare 10 km strazi in comuna Liesti” și  alte obiective derulate in anul 2018 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.   
 Inițiator: Boţ Iulian, primarul comunei Liesti, judetul Galati; 
Numar de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare:  5867/19.04.2018 
 
  Consiliul Local al comunei Liești , județul Galați, întrunit în ședință  ordinară in data 
de ………(27.04.2018)……………………………………; 
       Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului inregistrata la nr. 
5867/19.04.2018; 

  Avand in vedere  raportul compartimentului  de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Liești cu nr. 5868/19.04.2018; 

 Avand in vedere Raportul de avizare al Comisiilor de  specialitate nr…………………..; 
 Avand in vedere Contractul de finantare nr. 1460/04.10.2017 cu MDRAPFE, privind 

acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile Programului National de 
Dezvoltare Locală. 

 Avand in vedere Adresa INSPECT TEAM S.R.L. Galați, înregistrată la Primăria Liești sub 
nr. 5892/G/19.04.2018; 

 Avand in vedere art. 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu 
modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului nr. 1496/2011 
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier; 

 Avand in vedere prevederile  art. 36, alin. 2, lit. (b) din Legea Administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completarile ulterioare: 
  In temeiul prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia 
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 

HOTARASTE 
 

Art.1 -  Se aproba Contractul de prestari servicii de dirigentie de santier  nr. 3178 din 
data 05.04.2018, incheiat cu INSPECT TEAM S.R.L., în cadrul investiţiilor : “Modernizare  
strazi in  Comuna Liesti, Judetul Galati”, “Modernizare 10 km strazi in comuna Liesti” și  alte 
obiective derulate in anul 2018. 

Art. 2 - Diriginte de santier, responsabil cu investitiiile  din cadrul contractului cu  
INSPECT TEAM S.R.L., este d-nul CHIRIC  CONSTANTIN.   

Art. 3 –  Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza  primarul comunei 
Liești. 

 

 

 

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. 4. -  De comunicarea si publicarea prezentei hotarari raspunde secretarul 
comunei Liești. 
   
 
 
           Initiator, 
     PRIMAR, 

BOŢ IULIAN 
                                   
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
                      

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre 

privind  : Aprobarea contractului   de prestări servicii  având ca obiect  Servicii  de 
supraveghere a lucrărilor de construcție (diriginte de șantier) în cadrul investiţiilor : 
“Modernizare  strazi in  Comuna Liesti, Judetul Galati”, “Modernizare 10 km strazi in 

comuna Liesti” și  alte obiective derulate in anul 2018. 
 

 

Avand in vedere prevederile contractului de finantare nr. 

1460/04.10.2017 cu MDRAPFE, privind acordarea ajutorului financiar 

nerambursabil in conditiile Programului National de Dezvoltare Locală; 

Având în vedere necesitatea asigurării supravegherii lucrărilor de cître un 

diriginte de șantier la  executarea lucrăîrilor de investiții “Modernizare  strazi in  

Comuna Liesti, Judetul Galati”, “Modernizare 10 km strazi in comuna Liesti” 

și  alte obiective derulate in anul 2018; 

 In  conformitate  cu  prevederile  legislației   privind  atribuirea  

contractelor  de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 

publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile și 

completarile ulterioare, propun aprobarea contractului de servicii nr. 3178 din 

data 05.04.2018, incheiat cu INSPECT TEAM S.R.L., în cadrul investiţiilor : 

“Modernizare  strazi in  Comuna Liesti, Judetul Galati”, “Modernizare 10 km 

strazi in comuna Liesti” și  alte obiective derulate in anul 2018. 

 

 

 

PRIMAR, 

 
BOŢ IULIAN 

 

 

 

Nr. 5868 /19.04.2018 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEŞTI 

PRIMAR 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind: stabilirea salariului de bază pentru personalul nominalizat în echipa de proiect finanțată 

din fonduri europene nerambursabile POCU           
 

__________________________________________________________________________________ 

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

   Nr. si data depunerii proiectului de hotărâre :       5865 / 19.04.2018                          

 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. 5865 / 19.04.2018;                       

- raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul Resurse Umane și Serviciul 

Financiar - Contabil din cadrul Primăriei Liești înregistrat la nr. 5866 / 19.04.2018                      ; 

- Contractul de finanțare nr. 24032/10.04.2018; 

- prevederile art. 11, art. 13, alin. (1), art. 16 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. Personalul nominalizat în echipa de proiect finanţat din fonduri europene 

nerambursabile  pentru proiectul „VECTORI - Valorificare Educaţională Continuă prin Tehnici 

Orientate spre Revitalizarea Învăţământului”, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

(POCU), pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în aceste condiţii, beneficiază de o majorare a 

salariilor de bază, cu până la 50%, în funcție de timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile 

proiectului și prevăzute suplimentar în fișa postului, fără a depăşi salariul viceprimarului comunei, 

după cum urmează: 

a) până la 20 ore se acordă o majorare salarială de 10%; 

b) între 21-40 ore se acordă o majorare salarială de 20%;  

c) între 41-60 ore se acordă o majorare salarială de 30%; 

d) între 61- 80 ore se acordă o majorare salarială de 40%; 

e) peste 80 ore se acordă o majorare salarială de 50%. 

Art. 2. În primele 5 zile ale fiecărei luni calendaristice, în funcție de numărul de ore efectiv 

lucrate în luna anterioară, conform pontajului lunar semnat de managerul de proiect, se stabileşte 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
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procentul de majorare salarială acordat pentru activitatea desfăşurată în luna anterioară ca membru al 

„echipei de proiect", în înţelesul art. 16,  alin. (1) din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată. 

Art. 3. Prin excepție de la prevederilor art. (1), va fi încadrat personal cu contract individual de 

muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, prin act administrativ al conducătorului 

instituției în urma admiterii concursului/examenului de angajare. 

Art. 4. Pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe 

posturi în afara organigramei, drepturile salariale se stabilesc prin actul administrativ al primarului, 

conform nivelului de salarizare și tarifelor orare prevăzute prin contractul de finanțare semnat cu  

autoritatea de management din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020. 

Art. 5. Persoanele nominalizate în echipa de proiect şi persoanele încadrate cu contract 

individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, vor desfăşura respecta 

graficul de activități aprobat în proiect şi vor îndeplini atribuţiile specifice prevăzute în fişele de post.  

Art. 6. - 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. 

                   

 

 

 

 

 

 Inițiator, 

 

         PRIMAR 

     IULIAN BOȚ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPUNERE DE MOTIVE 

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

stabilirea salariului/majorărilor salariale pentru personalul nominalizat în echipa de proiect finanţat din fonduri 

europene nerambursabile pentru proiectului  

În vederea realizării activităţilor indirecte de suport pentru managerul de proiect, prin act administrativ 

al ordonatorului principal de  credite, se numeşte echipa de implementare a proiectului, personalul din cadrul 

instituţiei publice, conform art. 16, alin. 1, din Legea nr. 153/2017. 

Echipa de proiect din instituţia beneficiară este responsabilă de realizarea activităţilor stabilite a fi 

efectuate în mod direct în graficul de activităţi aprobat, precum şi a celor care derivă din obligaţiile 

beneficiarului faţă de autoritatea finanţatoare, conform contractului/acordului/ordinului de finanţare semnat şi în 

conformitate cu sistemul de management şi control intern aplicabil. Activităţile prestate de către personalul 

instituţiei nominalizat în echipele de proiect în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

vor fi reflectate corespunzător în cuprinsul unei noi fişe de post. 

Personalul din cadrul instituţiei  publice nominalizate în echipa de proiecte finanţate din fonduri 

europene nerambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază cu până la 50%, indiferent de numărul de 

proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor 

pentru fiecare proiect şi se aprobă prin hotărâre de Consiliul Local. Managerul de proiect  avizează fişele de 

pontaj care atestă lunar timpul efectiv lucrat în cadrul fiecărui proiect. Majorarea salarială se acordă numai pe 

perioada de implementare a proiectului, astfel cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanţare 

semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect. 

În funcție de timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului și prevăzute suplimentar în fișa 

postului, se propune după cum urmează: 

a) până la 20 ore se acordă o majorare salarială de 10%; 

b) între 21-40 ore se acordă o majorare salarială de 20%;  

c) între 41-60 ore se acordă o majorare salarială de 30%; 

d) între 61- 80 ore se acordă o majorare salarială de 40%; 

e) peste 80 ore se acordă o majorare salarială de 50%. 

  În primele 5 zile ale fiecărei luni calendaristice, în funcţie de numărul de ore efectiv lucrate în luna 

anterioară, conform pontajului lunar semnat de coordonatorul de proiect/managerul de proiect/şeful de proiect, 

se stabileşte procentul de majorare salarială acordat pentru activitatea desfăşurată în luna anterioară ca membru 

al „echipei de proiect". 

În vederea desfăşurării exclusive de activităţi în cadrul proiectului finanţat, va fi încadrat personal cu 

contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, prin act administrativ al 

conducătorului instituţiei. 

Conform legii salarizării, personalul angajat pe posturi în afara organigramei va beneficia de tarifele 

orare prevăzute de cererile de finanţare şi Ghidul solicitantului - condiţii generale şi specifice aplicabile, cu 

aprobarea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de implementare a proiectului. 

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 
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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. 

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. 7/14.02.2018 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 aparatului de specialitate al primarului comunei Lieşti. 

Având în vedere semnarea în data de  a contractului de finanţare nr. 24032/10.04.2018 prin care avem 

obligaţia de a implementa la nivelul comunei Lieşti a unui proiect finanţat din fonduri europene, este necesar să 

se stabilească modalitatea de acordare a majorării salariale pentru personalul nominalizat în echipa de proiecte 

finanţate din fonduri europene nerambursabile, în accepţiunea art. 16, alin. 1 din Legea nr. 153/2017. 

Din echipa de management fac parte următoarele poziții de experți: 

-  manager de proiect (decontat la cheltuieli directe); 

-  experți suport pentru activitatea managerului de proiect (decontați la cheltuieli indirecte), toţi 

nominalizaţi prin act administrativ al primarului. 

- experţi implementare proiect (decontaţi la cheltuieli directe), după cum urmează:  

 Cadru didactic – Limba romana „Scoala dupa scoala”  - 4 pers.  

 Cadru didactic Scoala dupa scoala” ‐ Matematica  - 4 pers.   

 Animator socio-educativ gradinita  - 6 pers.  

 Cadru didactic - Invatator „Scoala dupa scoala”  - 4 pers.  

 Asistent medical – educatie pentru sanatate - 2 pers.  

 Cadru didactic – Informatica „Scoala dupa scoala” - 1 pers.  

 Cadru didactic „Scoala dupa scoala” – Limba engleza - 1 pers.  

 Consilier scolar - 3 pers.  

 Coordonator activitati extracurriculare - 1 pers.  

 Expert prevenire a abandonului scolar - prescolari - 1 pers.  

 Expert prevenire a abandonului scolar-ciclu pr si gim. - 1 pers.  

 Mediator scolar - 3 pers.  

 Mentor intercultural - 2 pers.  

 Responsabil activitati extracurr. si dezv. pers. - 6 pers.  

 Responsabil dezvoltarea institutionala pentru sustenabi. - 1 pers.  

 Specialist educatie interculturala si combaterea discrim. - 1 pers  

 Specialist metodologii educationale - 1 pers.   

Echipa de management a proiectului și experții implicați în realizarea unei activităţi sau unui grup de 

activităţi în cadrul proiectului formează echipa de implementare a proiectului. 
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Membrii echipei de proiect vor avea roluri și sarcini/atribuții concrete, alocate în vederea implementării 

proiectului. 

Personalul din cadrul instituţiei nominalizat în echipa de proiecte finanţate din fonduri europene 

nerambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază cu până la 50%, conform art. 16, alin. (1) din Legea 

nr 153/2018, modificată. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru 

fiecare proiect şi se aprobă prin hotărâre de Consiliul Local. Managerul de proiect  avizează fişele de pontaj care 

atestă lunar timpul efectiv lucrat în cadrul fiecărui proiect.  

Majorarea salarială se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului, astfel cum a fost 

stabilită în contractul de finanţare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este 

organizată echipa de proiect. 

În funcție de timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului și prevăzute suplimentar în fișa 

postului, se propune după cum urmează: 

a) până la 20 ore se acordă o majorare salarială de 10%; 

b) între 21-40 ore se acordă o majorare salarială de 20%;  

c) între 41-60 ore se acordă o majorare salarială de 30%; 

d) între 61- 80 ore se acordă o majorare salarială de 40%; 

e) peste 80 ore se acordă o majorare salarială de 50%. 

Majorările salariale sunt suportate din bugetul proiectului din fonduri europene și nu grevează 

asupra fondului de salarii aprobat prin bugetul local.. 

De asemenea, pentru buna desfăşurarea a proiectului va fi încadrat personal pe posturi în afara 

organigramei, respectiv experții implicați în realizarea activităților specifice proiectului, personal căruia i se vor 

aplica tarifele orare prevăzute de cererile de finanţare/contractul de finanțare dacă sunt încadrați cu contract 

individual de muncă prin concurs/examen. Sumele acordate experților sunt suportate din bugetul proiectului 

din fonduri europene. 
Faţă de cele prezentate, supunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre în forma iniţiată de 

executiv. 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

Consilier, grad profesional superior 

Laura Marilena Dumanovschi  

……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avizat financiar, 

ȘEF SERVICIU FINANCIAR - CONTABIL 

Pleșcan Nicoleta  

……………………………… 
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