
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI 

INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA 

 

 
 

D-lui /d-nei   
 

 
 
 

• INVITAŢIE 
 
 

In temeiul Dispoziției primarului comunei Lieşti, sunteţi invitat(ă)  să participaţi la 

şedinţa extraordinară  a   C.L. Lieşti ce va avea loc luni, 10.09.2018, ora 18,00 ,  la sala 

de de şedinţe a CL Lieşti. 

Se propune următoarea ordine de zi: 

 
PROIECTE  DE HOTARARI  PRIVIND:  

 

1.- aprobarea suplimentării fondurilor necesare realizării investiției  “ 

REABILITARE CENTRU COMUNA LIEȘTI – ETAPA 2” 

 

 

2. - desemnarea unor  reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din 

consiliile  de administrație şi  C.E.A.C. ale școlilor cu personalitate juridică din 

comuna Liești 

 

 

            

                                 Primar,  

                                      Iulian BOȚ  
 

 

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

www.primaria-liesti.ro. 

 

 

 

 

 

                              PROIECT DE HOTĂ RĂ RE   
privind aprobarea suplimentării fondurilor necesare realizării investiției  “ 

REABILITARE CENTRU COMUNA LIEȘTI – ETAPA 2”  

 

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti 

Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului:                         ………/ 06.09.2018 

  Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit in ședința ordinară  in ziua de      

10.09.2018; 

  Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator, înregistrat  sub  nr. 

……../ 06.09.2018; 

  Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Liești, înregistrat sub nr.   ……/ 07.09.2018; 

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


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

 Având în vedere prevederile  H.C.L.   nr. … din … privind aprobarea bugetului 

local al comunei Liești ;  

Având în vedere prevederile  H.C.L.   nr. 46  din 07.09.2017  privind aprobarea 

investiției  “ REABILITARE CENTRU COMUNA LIEȘTI – ETAPA 2” si derularea procedurii 

de proiectare si execuție a investiției; 

Având în vedere obligativitatea  respectării condiţiilor de obţinere a avizelor în 

vederea autorizării execuţiei investiţiei,  precizate în : 

-adresa nr. 768800 din 21.05.2018 a IPJ Galaţi, Serviciul rutier 

-adresa nr. 13/828 din 14.02.2018 a CNAIR, DRDP Iaşi 

-adresa nr.16816/23.06.2018 a SC APA CANAL SA Galaţi 

                         Având în vedere prevederile din : 

-  Legea 500/2002 privind finanţele publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale; 

-             Legea  nr. 98 / 2016  privind achiziţiile publice 

- - HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico - 

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

- HG nr. 901/2015 privind Strategia naţionala in domeniul  achiziţiilor publice; 

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

- Art. 36 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (4) lit. d), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) 

lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

  Având în vedere art.36 alin.(7), lit. “a” si art.117 lit. a din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publica locala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

   In  temeiul dispoziţiilor art.45, art. 115 alin. (1) lit. “b”  din Legea administraţiei 

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

 

 

HOTARASTE: 
 

ART.1. Se aprobă valoarea totală de 1504958 lei , fără TVA, a investiţiei “ 
REABILITARE CENTRU COMUNA LIEȘTI – ETAPA 2”,  conform Devizului 
centralizat ce se constituie in Anexa la prezenta hotărâre.  

 
ART.2 (1). Executarea investiției se eșalonează pe o perioadă de doi ani. 
 (2). Pentru anul 2018, se alocă suma  de 1329860 lei, fără TVA ,  prin 

suplimentarea cu  15%  a sumei de 1156400 lei ,fără TVA , ofertată pentru proiectare şi 
execuţie. 

 (3).  Pentru finalizarea investiţiei, din bugetul anului  2019 se va aloca suma 
de 175098 lei fără TVA. 

ART.3.  Dl. primar al comunei Liești, prin compartimentele de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri. 

 
ART.4.   - Prezenta hotărâre intra in vigoare la data aducerii ei la cunoştinţa in condiţiile 

legii si se comunica prin grija Secretarului comunei Liești, Primarului comunei  si Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Galați. 

 

 

                        INITIATOR,  

                                        Primar, 

           BOȚ Iulian 

 



 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 

la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea suplimentării fondurilor necesare 

realizării investiției  “ REABILITARE CENTRU COMUNA LIEȘTI – ETAPA 2” 
 

 

Prin HCL nr. 46  din   07.09.2017 s-a aprobat investiția  “ REABILITARE CENTRU 

COMUNA LIEȘTI – ETAPA 2” si derularea procedurii de proiectare si execuție a investiției. 

Necesitatea şi oportunitatea se justifică acum mai mult ca oricând, datorită extinderii 

zonei centrale de interes economic până dincolo de  Biserica pe stil vechi.   Valoare totala 

estimata a investiției a fost de 1.400.000 lei, inclusiv TVA, din care  40.000 lei  cheltuieli de 

proiectare si 1.360.000 lei cheltuieli de execuție. Pentru încadrarea in fondurile bugetare 

prevăzute, lucrările s-au  eșalonat  pentru o perioadă de doi ani.  

Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, întocmite cu respectarea sumelor estimate, nu 

au primit avizele necesare autorizării lucrărilor, întrucât soluţiile tehnice (aplicate pentru 

respectarea prevederilor bugetare) nu au fost acceptate. 

Astfel, cu adresa nr. 13/828 din 14.02.2018, CNAIR, DRDP Iaşi se solicită respectarea 

structurii rutiere a DN 25, care are : BA -4 cm, BADCP -6 cm, piatră spartă-20 cm după 

compactare şi balast -15 cm după compactare . 

Pentru că prin proiect se prevedea ca apa pluvială din centru să fie deversată în 

canalizare, cu adresa nr. 16816/23.06.2018 ,SC APA CANAL SA Galaţi învederează că 

reţeaua de canalizare şi Staţia de Epurare Lieşti nu au fost dimensionate pentru a prelua apele 

pluviale, astfel că proiectul trebuie modificat. 

Cu adresa nr. 768800/21.05.2018, IPJ Galaţi, Serviciul rutier solicită semnalizare 

rutieră suplimentară şi borduri/parapete de siguranţă. 

Proiectantul s-a conformat cerinţelor, astfel că a crescut şi costul investiţiei .   

 Proiectul modificat a primit avizele legale. 

S-a analizat posibilitatea de a se renunţa la mare parte din mobilierul stradal , 

iluminare ş.a., pentru încadrarea în costurile estimate iniţial, dar aceasta nu reprezintă o 

soluţie, pentru că afectează semnificativ proiectului, în locul unui centru de localitate cu 

arhitectură integrată punând doar o zonă de infrastructura, absolut inestetică şi contrară 

intenţiilor  şi scopului investiţiei. 

Suplimentarea sumelor necesare  este legală şi posibilă, suma aprobată iniţial fiind una 

estimată. Proiectul final este cel care indică suma necesară. Cum însă suma stabilită prin 

procedura de atribuire  a proiectării şi execuţiei nu poate fi suplimentată cu mai mult de 15%  

în acest an, pentru anul 2018 se propune alocarea a 1329860 lei. Diferenţa se va aloca 

ulterior, din bugetul anului 2019. 

 

Față de cele prezentate , supun analizei  și aprobării consiliului local, prezentul proiect de 

hotărâre. 

 

 

  Primar, 

 

   BOȚ Iulian 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                          PROIECT DE HOTARARE     
privind  desemnarea unor  reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din consiliile  de 

administrație şi  C.E.A.C. ale școlilor cu personalitate juridică din comuna Liești 

______________________________________________________________ 

            Inițiator:  Boţ Iulian,  primarul comunei Liești 

            Nr. de înregistrare si data depunerii proiectului:          /    .09.2018      

 

                     Consiliul local al comunei Liești, convocat in ședința de îndată din  10.09.2018; 

                Având in vedere expunerea de motive a inițiatorului  ;  

    Având in vedere prevederile art. 96 alin(1) și  (2) lit. ”b” din Legea nr. 1 / 2011, Legea 

Educației Naționale;   

    Având in vedere prevederile art. 4 al O.M.E.N nr. 4.619 /2014 , pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar cu modificările ulterioare; 

              Având in vedere prevederile art.11, alin.(4), lit. “e” al OUG nr. 75 / 2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările si completările ulterioare; 

   Având in vedere prevederile art. 36 alin(6) lit. “ä” pct.1, si art.115 alin(1) lit.”b”din 

Legea nr. 215/2001 , legea administrației publice locale , republicata , cu modificările si 

completările ulterioare;   

In baza prevederilor art. 45, alin. (1), din Legea nr. 215/2001,privind administrația 

publica locala, republicata cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                         H O T A R A S T E: 

 

              Art. 1.  Se desemnează  reprezentanții  Consiliului Local , pentru a face parte din 

consiliile  de administrație ale școlilor cu personalitate juridică din comuna Liești, conform 

Anexei nr.1. 

 Art.  2.   Se desemnează  reprezentanții  Consiliului Local , pentru a face parte din 

C.E.A.C  ale școlilor cu personalitate juridică din comuna Liești, conform Anexei nr. 2. 

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

 

 

Initiator, 

Primar, 

BOŢ IULIAN 

  

 
**SE COMPLETEAZĂ  CONFORM  NOMINALIZARILOR PROPUSE DE CONSILIU 

 ANEXA  nr. 1    LA H.C.L. NR.  _____/10.09.2018 

 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA  SCOLII CU 

PERSONALITATE  JURICA 

NUMELE SI PRENUMELE PERSOANEI 

CARE REPREZINTA CONSILIUL LOCAL 

IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL 

SCOLII 

1. Scoala gimnazială nr. 1 Liești  

1. 

2.  

2. Scoala gimnazială nr. 2 Liești  

1. 



2. 

3. Scoala gimnazială “Sf. Nicolae” 

Liești 

 

1. 

2. 

 

 

 
                                   ANEXA nr.2   LA H.C.L. NR.  _____ /07.09.2017 

 

 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA  SCOLII CU 

PERSONALITATE  JURICA 

NUMELE SI PRENUMELE PERSOANEI 

CARE REPREZINTA CONSILIUL LOCAL 

IN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ŞI 

ASIGURAREA CALITĂŢII 

1. Scoala gimnazială nr. 1 Liești  

 

2. Scoala gimnazială nr. 2 Liești  

 

3. Scoala gimnazială “Sf. Nicolae” 

Liești 

 

 

 

                  

                                         EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind  desemnarea unor  reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din 

consiliile  de administrație şi CEAC  ale școlilor cu personalitate juridică din 

comuna Liești 

 

 

          In temeiul art. 96 alin(1) si (2) lit ”b” din Legea nr. 1 /2011, Legea 

Educatiei Nationale, Consiliul local este indreptatit să desemneze câte un 

reprezentant in fiecare dintre consiliile de administratie ale scolilor cu personalitate 

juridică din localitate.  Alte competențe legale: OMECTS nr. 5619/19.11.2011, 

O.M.E.N nr. 4.619 /2014. 

                     Având in vedere temeiurile legale  si competențele invocate in 

preambulul proiectului de hotărâre,  propun spre dezbatere si aprobare desemnarea 

unor  reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din consiliile  de 

administrație ale școlilor cu personalitate juridică din comuna Liești. 

 

                                                             Primar 

                                                        BOT  IULIAN 

 

 

 

 


