CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI
INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA

D-lui /d-nei
• INVITAŢIE
In temeiul Dispoziției nr. 10 din 23.01.2019, sunteţi invitat(ă) să participaţi la
şedinţa ORDINARĂ a C.L. Lieşti ce va avea loc MIERCURI, 30.01.2019, ora 14,00 , la
sala de sedinte a Consiliului local Liesti.
Se propune următoarea ordine de zi:
PROIECTE DE HOTARARI PRIVIND:
1.- aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local pentru anul 2019
2.- aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deșeurilor în
județul Galați
3.- aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2019-2020
INFORMARI, INTERPELARI,CERERI

Primar,
Iulian BOȚ

Notă: invitația se comunică prin SMS iar materialele de ședința se publică pe pagina web :
www.primaria-liesti.ro.
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HOTARAREA Nr.
din 30 .01.2019
privind: aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local pentru
anul 2019
________________________________________________________________
INIŢIATOR: Bot Iulian,primarul comunei Lieşti
Nr. şi data înregistrării proiectului de hotărâre :
2744 /G/ 18.01.2019
_________________________________________________________________

Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit in şedința ordinara in data de
30.01.2019;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrata sub nr.
2744 /G/ 18.01.2019;
Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Lieşti, înregistrat sub nr.
2874/G/23.01.2019;
Având în vedere avizul comisiilor de specialitate ;
Având in vedere prevederile art. 6, alin. 7 din Legea nr.416/2001, privind
venitul minim garantat cu modificările si completările ulterioare;
Având in vedere prevederile art.28, alin.3, din Hotărârea Guvernului nr.
50/2011, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările si completările
ulterioare;
Având in vedere prevederile art. 36, alin. 9, din Legea nr. 215/2001,
privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările
ulterioare;
In baza prevederilor art . 45, alin.1 din Legea nr.215/2001, privind
administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările
ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba Planul de acțiuni si lucrări de interes local , conform
Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul comunei Liești se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a
prezentei.
Art.3. Secretarul comunei Liești va asigura transmiterea si publicitatea
prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
………………………

Contrasemnează,
SECRETAR,
Vasile AVADANEI
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Nr: 2744 /G/ 18.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni sau lucrări
de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social
Potrivit Legii nr.416/2001, „Primarii au obligaţia să întocmească un plan de
acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la
alin. (2), să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de
tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de
interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin
hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor
partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări
de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local”.
Persoanele majore apte de muncă – beneficiare de ajutor social, vor efectua lunar un
număr de ore de acţiuni şi lucrări de interes local, proporţional cu
cuantumul
ajutorului social acordat lunar, in domeniile de activitate precizate in proiectul de hotarare.
Pentru anul 2019, propun Consiliului local aprobarea acţiunilor sau lucrărilor
de interes local incluse in Planul anual de acţiuni sau lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social, conform anexei la proiectul de
hotărâre.
Fata de cele arătate, propun consiliului local spre analiză şi aprobare
prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
BOȚ Iulian
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Nr: 2874/G/23.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni sau lucrări de interes
local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social

Proiectul de hotărâre prezentat de inițiator este întocmit in baza prevederilor art.44
din Legea nr.215/2001, privind administrați publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare.
Conform prevederilor art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, “Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de
lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină
evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a
securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local.
Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului
local. În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi
evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi
reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local”.
Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor art.36 alin.(6) din
Legea nr.416/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare.
Faţă de cele prezentate, Consiliul local are competenţa de a hotărî, potrivit
prevederilor legislaţiei in domeniu, in ședința ordinară din luna ianuarie 2019.

Insp.
Matei Maricica

Anexa la Hotararea nr. 1 / 30.01.2019
PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL
Intocmit in conformitate cu prevederile art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001
Nr.
Crt.
1.

2.

3.

Obiectiv

Actiuni si masuri intreprinse

Adunarea deseurilor
depozitate
necontrolat in
localitate

Adunarea deseurilor in vederea
transferului acestora la locuri special
destinate

Lucrari de curatare
manuala a albiei si
malurilor Raului Barlad
pe raza comunei Liesti
Lucrari de intretinere
zona cimitirelor si
bisericilor din comuna
Liesti

Indepartarea vegetatiei specifice,
indepartarea gunoaielor depozitate in
aceste zone

4.

Intretinere zona
centrala a comunei
Liesti (Camin Cultural,
Piata,Parc Liești și
Serbanesti si
Primarie)

5.

Lucrari de intretinere a
zonei adiacente a
Scolilor si Gradinitelor
din comuna Liesti

6.

Lucrari de intretinere a
acostamentului pe
lungimea DN 25,
adrumurilor
comunale, si a CFR,pe
raza comunei Liesti

Termen de
realizare
permanent

Resurse

Responsabil

Beneficiarii Legii
nr.416/2001

Viceprimar
.

permanent

Beneficiarii Legii
nr.416/2001

Viceprimar
.

Curatarea santurilor de scurgere a apei
rezultata din ploi si zapezi, indepartarea
resturilor vegetale , a gunoaielor,
intretinerea acostamentelor, intretinerea
gardurilor, etc.
Zugraveli exterioare, indepartarea
resturilor vegetale, intretinerea
gardurilor, curatarea pomilor, plantare
arbusti si flori, etc.

permanent

Beneficiarii Legii
nr.416/2001

Viceprimar
.

permanent

Beneficiarii Legii
nr.416/2001

Viceprimar
.

Curatarea santurilor de scurgere a apei
rezultata din ploi si zapezi, indepartarea
zapezii de pe aleea de acces in scoli si
gradinite, indepartarea resturilor
vegetale , a gunoaielor, intretinerea
acostamentelor, vopsirea si reparatia
gardurilor,etc.
Curatarea santurilor de scurgere a apei
rezultata din ploi si zapezi, indepartarea
resturilor vegetale , a gunoaielor,
intretinerea acostamentelor,etc.

permanent

Beneficiarii Legii
nr.416/2001

Viceprimar
.

permanent

Beneficiarii Legii
nr.416/2001

Viceprimar
.

7.

8.
9.

10.

11.

Intretinerea santurilor
si canalelor de
scurgere a apei de pe
raza comunei Liesti
Intretinerea ulitelor
pietruite din comuna
Liesti
Intretinerea in sezonul
rece a strazilor si
drumurilor comunale
/de exploatare pe raza
comunei Liesti
Lucrari de demolare a
constructiilor
dezactivate din
domeniul privat al
comunei
Alte actiuni si lucrari de
interes local

Indepartarea resturilor vegetale , a
gunoaielor, etc.

permanent

Beneficiarii Legii
nr.416/2001

Viceprimar
.

Imprastierea balastului

interventii
ocazionale

Beneficiarii Legii
nr.416/2001

Viceprimar
.

Indepartarea zapezii cu mijloace
manuale, imprastierea materialelor
antiderapante si aprovizionarea cu
acestea, etc.

Lunile
octombrie,
noiembrie,
decembrie,
ianuarie,
februarie

Beneficiarii Legii
nr.416/2001

Viceprimar
.

interventii
ocazionale

Beneficiarii Legii
nr.416/2001

Viceprimar
.

a)interventii
lunare
aprilie-oct.
b)interventii
ocazionale

Beneficiarii Legii
nr.416/2001

Viceprimar
.

Demolarea propriu-zisa, selectia
materialelor refolosibile si transferul
acestora catre locuri special amenajate,
pregatirea terenurilor in vederea redarii
unei noi destinatii
a) Curatare zona padure
b)Sprijinirea activitatilor de
igienizare pentru școli si grădinite ,
desfasurarea de activitati cu ocazia
producerii unor fenomene
naturale(ploi torentiale, vant
puternic, incendii,cutremure,
inundatii,
c)supravegherea platformelor de
gunoi inchise si a zonelor in care
se realizeaza deversari de gunoi
necontrolate
d)curățenie și întreținere spații
interioare

c),d)
permanent
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HOTARAREA Nr.
din 30.01.2019
privind: aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management
integrat al deșeurilor în județul Galați
_______________________________________________________________
INIŢIATOR: Bot Iulian,primarul comunei Lieşti
Nr. şi data înregistrării proiectului de hotărâre : 2745 /G/ 18.01.2019
_______________________________________________________________
Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit in şedința ordinara in data de
30.01.2019;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrata sub nr.
2745/G/ 18.01.2019;
Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Lieşti, înregistrat sub nr.
2875/G/23.01.2019;
Având în vedere avizul comisiilor de specialitate ;
Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul
Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea
infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Liești nr. 11 din
31.07.2012, privind desemnarea domnului BOȚ Iulian ca reprezentant al Consiliului
Local al comunei Liești
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ECOSERV Galați;
Având în vedere prevederile art. 8, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91, alin. (3), lit. d) și f) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTARASTE:
Art. 1.
Se aprobă Master Planul pentru Sistemul de management integrat al
deșeurilor în județul Galați, ca document de planificare strategică pentru perioada 2019
- 2047, prevăzut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2.
Se aprobă Lista de investiții prioritare pentru sectorul deșeuri la
nivelul judeţului Galați, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 3.
Se împuternicește domnul Iulian BOȚ, având calitatea de
reprezentant al unităţii administrativ teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, să voteze în conformitate cu prevederile
art.1 şi 2 din prezenta hotărâre în Adunarea Generală a Asociaţiei.
Art. 4. Secretarul comunei Liești va asigura transmiterea si publicitatea
prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
……………………

Contrasemnează,
SECRETAR,
Vasile AVADANEI

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA LIEŞTI
PRIMAR

Nr: 2745 /G/ 18.01.2019

Comuna Lieşti,Str. Anghel Saligny, nr. 269, judeţul Galaţi, CP807180,
Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006
e-mail: liesti@gl.e-adm.ro, p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com
www.primaria-liesti.ro

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru
Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Galați

Proiectul „Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Galați” pentru care Consiliul
Județean Galați face demersurile să acceseze finanțarea nerambursabilă în cadrul Programului Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritara 3, este în prezent în faza de finalizare a procedurilor de pregătire
a Aplicației de finanțare și documentelor justificative aferente – respectiv aprobarea de către autoritățile locale
a „Master Planului pentru Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”.
Master Planul are la bază prevederile Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD), adoptat în
cursul anului 2018 și cuprinde o perioada de programare de 30 de ani (2018 – 2047), identificând un set de
priorități care, odată implementate, vor defini sistemul integrat de gestionare a deșeurilor la nivel județean,
vor promova prevenirea generării deșeurilor și reciclarea acestora și vor asigura atingerea țintelor de
gestionare a deșeurilor în conformitate cu legislația națională și a Uniunii Europene în vigoare în acest moment.
După cum este menționat şi în PNGD, unele obiective și ținte reprezintă criterii pentru stabilirea
alternativelor de gestionare a deșeurilor municipale, și anume:



Gradul de acoperire cu serviciu de salubrizare 100% - termen 2021;
Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare:
 la 50% din cantitatea de deșeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn din deșeurile menajere
și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice (Metoda 2 de calcul din Decizia Comisiei
2011/753/UE) – termen 2021;
 la 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate – termen 2027;
 la 55% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate – termen 2030;
 la 60% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate – termen 2035;
 Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale la 35% din cantitatea totală,
exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 - termen 2023;
 Depozitarea deșeurilor este permisă numai dacă acestea sunt supuse în prealabil unor operații de
tratare fezabile tehnic - termen 2023;
 Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme - începând cu iulie 2017;
 Depozitarea a maxim 10% din deșeurile municipale până în anul 2040 cu o țintă intermediară de 25%
în anul 2030.
Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor stabileşte un plan de măsuri a se implementa la nivelul fiecărui
judeţ pentru gestionarea deşeurilor municipale. Pentru judeţul Galaţi sunt propuse următoarele:


Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile:
o Rata de capturare va continua să crească, ajungând în anul 2020 la minim 52%. Până la sfârșitul
perioadei de programare (2025), rata de capturare va crește progresiv până la 75%.




Construirea unei noi staţii de sortare cu o capacitate de 24.000 tone/an;
Extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor:
o Pentru județele care nu au în prezent prevăzută implementarea colectării separate a
biodeșeurilor, cum este cazul judeţului Galaţi, aceasta va fi implementată începând cu anul
2020, astfel încât să se asigure o rată de capturare de minim 40%. Rata de capturare va crește
la 45% în anul 2021 și va rămâne la acest nivel până la sfârșitul perioadei de planificare;
 Construirea unei instalaţii de digestie anaerobă cu o capacitate de 19.000 t/an;
 Construirea unei instalaţii de tratare biologică cu biouscare cu o capacitate de 35.000 t/an;
 Închiderea depozitului neconform Tecuci Rateş;
 Construirea unui noi depozit conform.
În PNGD, instalaţiile de deşeuri şi capacităţile acestora au fost determinate având în vedere ţintele din
2025, în timp ce în cadrul Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul
Galați au fost luate în considerare obiectivele de reciclare de atins până în anul 2040, definite deja în legislația
națională și europeană în vigoare.
Ținând cont de situația existentă în județul Galați, Master Planul identifică, descrie, analizează și
evaluează 2 alternative tehnice pentru implementarea sistemului integrat de gestionare al deșeurilor.
Alternativa 1
Colectare
separată

Rate de capturare deșeuri
reciclabile: 60% în 2021, 70% în
2027 până la sfârșitul perioadei
Rate de capturare biodeșeuri
menajere: 53% în 2027, 62% în
2030 și 70% începând cu 2035
Rate de capturare biodeșeuri
similare: 55% în 2027, 60%
începând cu 2030
Rate de capturare biodeșeuri din
piețe: 70% în 2027, 75% în 2031 și
80% începând cu anul 2035
Rate de captuare biodeșeuri din
parcuri și grădini: 100% începând
cu 2021
Rate de capturare deșeuri
voluminose și menajere
periculoase: 90% începând cu anul
2021

Transfer

Alternativa 2
Rate de capturare deșeuri
reciclabile: 60% în 2021, 70-75% în
2027 și 80% în 2030 și 85% începând
cu 2035
Rate de capturare biodeșeuri
menajere: 60% în 2027, 68% în 2030
și 76% începând cu 2035
Rate de capturare biodeșeuri
similare: 60% în 2027, 75% începând
cu 2030
Rate de capturare biodeșeuri din
piețe: 60/70% în 2027, 75% în 2035
și 80% începând cu anul 2035
Rate de capturare biodeșeuri din
parcuri și grădini: 100% începând cu
2021
Rate de capturare deșeuri
voluminose și menajere periculoase:
90% începând cu anul 2021

Stație de transfer la Galați, 37.000
t/an (investiție nouă)

Stație de transfer la Galați, 32.000
t/an, (investiție nouă)

Stație de transfer Tecuci, 23.000
t/an (investiție nouă)

Stație de transfer Tecuci, 23.000 t/an
(investiție nouă)

Stație de transfer Tg. Bujor, 10.000
t/an (investiție nouă)

Stație de transfer Tg. Bujor, 10.000
t/an (investiție nouă)

Alternativa 1

Alternativa 2

Stație de sortare Galați, 6.000
t/an/1 schimb (investiție existentă)

Stație de sortare Galați, 6.000 t/an/1
schimb (investiție existentă)

Stație de sortare Tecuci, 3.000 t/an
(investiție existentă)

Stație de sortare Tecuci, 3.000 t/an
(investiție existentă)

Stație de sortare Valea Mărului,
6.000 t/an/schimb (investiție nouă)

Stație de sortare Valea Mărului,
6.000 t/an/schimb (investiție nouă)

Stație de compostare Galați,
capacitate 10.000 t/an(existentă)

Stație de compostare Galați,
capacitate 10.000 t/an(existentă)

Stație de compostare Tg. Bujor,
capacitate 1.000 t/an (existentă)

Stație de compostare Tg. Bujor,
capacitate 1.000 t/an (existentă)

Stație de compostare Tecuci,
capacitate 700 t/an (investiție
nouă)

Stație de compostare Tecuci,
capacitate 700 t/an (investiție nouă)

Tratare
biodeșeuri
menajere,
similare și din
piețe

Nu sunt necesare investiții.
Biodeșeurile vor fi tratate în
treapta biologică a instalației TMB
prevăzută cu digestie anaerobă

Instalație de digestie anaerobă,
capacitate 40.000 t/an (investiție
nouă)

Tratare deșeuri
reziduale

Instalație TMB la Galați cu digestie
anaerobă, capacitate 120.000 t/an
(investiție nouă)

Incinerator cu recuperare de energie
la Galați, capacitate 120.000 t/an
(investiție nouă)

Depozitare

Depozit conform la Valea Mărului,
capacitate 1 mil m3 (investiție
nouă)

Depozit conform la Valea Mărului,
capacitate 1 mil m3 (investiție nouă)

Tratare deșeuri
reciclabile

Tratare
biodeșeuri din
parcuri și
grădini

Conform evaluării realizate în cadrul Master Planului, în baza analizelor economice, tehnice, de mediu,
sociale, instituționale și legale, soluția recomandată de elaborator pentru implementare este Alternativa 1.
În etapa de elaborare a Master Planului pentru Sistem de management integrat al deșeurilor în județul
Galați, valoarea totală a investițiilor necesar a fi realizate, în perioada 2018 – 2047, pentru punerea în aplicare
a Alternativei 1, fără investițiile existente sau în curs de desfășurare, este de 97.944.600,00 EURO în prețuri
curente (cu includerea inflației prognozate pe întreaga perioada de implementare a proiectului), din care
97.275.929,00 Euro vor reprezenta costurile eligibile asigurate prin fonduri POIM și cofinanțare a
beneficiarului, UAT Județul Galați, iar 668.672,00 Euro reprezintă costurile neeligibile ale proiectului.
Conform prevederilor Ghidului solicitantului, Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în
condiții de management eficient al resurselor, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, UAT
Județul Galați, prin Consiliul Județean, trebuie să facă dovada aprobării prin hotărâri ale autorităților locale a
Master Planului și a Listei de investiții prioritare pentru acest sector.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.17, alin. (3) lit. a şi ale art. 18, alin. (2) din Statutul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, strategiile de dezvoltare ale serviciilor sunt aprobate
în Adunarea Generală a Asociaţiei de către reprezentanţii membrilor în baza unui mandat special, acordat
expres, prin hotărâre a autorităţii deliberative respective.
Având în vedere calitatea Consiliului Local Liești de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ECOSERV Galați, considerăm oportună aprobarea Master Planului pentru Sistemul de
management integrat al deșeurilor în județul Galați și a listei prioritare de investiții.
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor /compartimentelor din aparatul de specialitate,
precum şi avizul Comisiei de specialitate.
Luând în consideraţie importanţa acestui demers propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind
aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Galați, în forma
prezentă.

PRIMAR,
BOȚ Iulian

Nr: 2875/G/23.01.2019

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA LIEŞTI
PRIMAR
Compartiment asistenta
sociala
Comuna Lieşti,Str. Anghel Saligny,
nr. 269, judeţul Galaţi, CP807180,
Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006
e-mail: liesti@gl.e-adm.ro, p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com
www.primaria-liesti.ro

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de
management integrat al deșeurilor în județul Galați

Iniţiatorul prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea Master Planului pentru
Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Galați.
Proiectul „Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, pentru care Consiliul
Județean Galați intenționează accesarea finanțării nerambursabile în cadrul Programului Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritara 3, este în prezent în faza de finalizare a procedurilor de
pregătire a Aplicației de finanțare și documentelor justificative aferente – respectiv aprobarea de către
autoritățile locale a „Master Planului pentru Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”.
Master Planul are la bază prevederile Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD), adoptat
în cursul anului 2018 și cuprinde o perioada de programare de 30 de ani (2018 – 2047), identificând un set
de priorități care, odată implementate, vor defini sistemul integrat de gestionare a deșeurilor la nivel județean,
vor promova prevenirea generării deșeurilor și reciclarea acestora și vor asigura atingerea țintelor de
gestionare a deșeurilor în conformitate cu legislația națională și a Uniunii Europene în vigoare în acest
moment.
În PNGD, instalaţiile de deşeuri şi capacităţile acestora au fost determinate având în vedere ţintele
din 2025, în timp ce în cadrul Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul
Galați au fost luate în considerare obiectivele de reciclare de atins până în anul 2040, definite deja în legislația
națională și europeană în vigoare.
Ținând cont de situația existentă în județul Galați, Master Planul identifică, descrie, analizează și
evaluează 2 alternative tehnice pentru implementarea sistemului integrat de gestionare al deșeurilor.
Conform evaluării realizate în cadrul Master Planului, în baza analizelor economice, tehnice, de
mediu, sociale, instituționale și legale, soluția recomandată de elaborator pentru implementare este
Alternativa 1.
În etapa de elaborare a Master Planului pentru Sistem de management integrat al deșeurilor în județul
Galați, valoarea totală a investițiilor necesar a fi realizate, în perioada 2018 – 2047, pentru punerea în aplicare
a Alternativei 1, fără investițiile existente sau în curs de desfășurare, este de 97.944.600,00 EURO în prețuri
curente (cu includerea inflației prognozate pe întreaga perioada de implementare a proiectului), din care
97.275.929,00 Euro vor reprezenta costurile eligibile asigurate prin fonduri POIM și cofinanțare a
beneficiarului, UAT Județul Galați, iar 668.672,00 Euro reprezintă costurile neeligibile ale proiectului.

Conform prevederilor Ghidului solicitantului, Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în
condiții de management eficient al resurselor, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020,
respectiv UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean, trebuie să facă dovada aprobării prin hotărâri ale
autorităților locale a Master Planului și a Listei de investiții prioritare pentru acest sector.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art.17, alin. (3) lit. a şi ale art. 18, alin. (2) din Statutul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, strategiile de dezvoltare ale serviciilor sunt
aprobate în Adunarea Generală a Asociaţiei de către reprezentanţii membrilor în baza unui mandat special,
acordat expres, prin hotărâre a autorităţii deliberative respective.
Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază prevederile art. 8, alin. (3), lit. a) din Legea nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum și prevederile art. 91, alin. (3), lit. d) și f) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În aceste condiţii proiectul de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de
management integrat al deșeurilor în județul Galați, îndeplineşte condiţiile de legalitate.

Insp. pr.
Ion Gațu
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MASTER PLAN
pentru
Sistem de management integrat al
deşeurilor în judeţul Galaţi

Versiunea 1, decembrie 2018
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Lista de investiții prioritare pentru sectorul deșeuri la nivelul judeţului
Galați în perioada 2019 – 2047
Investiții prioritare necesare a se realiza pe
termen scurt
Investiții
Finanțare POIM,
Finanțare operator
(Grupa 1.1)
salubrizare, (Grupa
1.1)
Colectare și transport deșeuri în amestec
Recipienți colectare

Investiții
necesare a se
realiza pe
termen lung

X (rural, Tg. Bujor și
Berești)

Autocompactoare

An
implementare

2021
X (rural, Tg. Bujor și
Berești)

2021

X (Tecuci)

2021/2019

X (Tecuci)

2021/2019

Colectare și transport deșeuri reciclabile
Recipienți colectare

Autocompactoare

X (rural, Tg. Bujor,
Berești, Galați
suplimentare)
X (rural, Tg. Bujor,
Berești, Galați
suplimentare)

Colectare și transport biodeșeuri
Recipienți colectare
Autocompactoare

X
X

2027
2027

Colectare și transport deșeuri voluminoase
Recipienți colectare
Echipamente
transport

X (întreg județul)
X (întreg județul)

2021
2021

Colectare și transport deșeuri menajere periculoase
Mașini specializate

X (întreg județul)

2021

Centre stocare temporară deșeuri voluminoase și menajere periculoase
Centre stocare
temporară

X (rural, Tg. Bujor și
Berești)

X (Tecuci)

2021

Stații de transfer
Galați
Tecuci
Tg. Bujor

X
X
X

2023
2021
2021

Stații sortare
Galați
Tecuci
Valea Mărului

X (extindere)
X

2027
2019
2021

X

existentă
2021

X

Stații de compostare
Galați
Tecuci și Tg. Bujor

Tratare deșeuri reziduale și biodeșeuri
Instalație TMB cu
digestie anaerobă

X

2023

X

2021

X

2021

Depozitare
Depozit Valea
Mărului
Închidere depozit
neconform Tecuci

ROMÂNIA
JUDEŢ UL GALAŢ I
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HOTĂRÂREA Nr.
Din 30.01.2019
Privind: aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2019-2020
_____________________________________________________________________
Iniţiator: domnul BOŢ IULIAN - primarul comunei Lieşti,judeţul Galaţi.
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 14995 din 17.12.2018
______________________________________________________________________________
Consiliul Local al comunei Liești, judeţul Galaţi întrunit astăzi 30.01.2019, în şedinţă
ordinară;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului, domnul Boţ Iulian, primarul comunei
Lieşti, înregistrată la nr. 14995 din 17.12.2018;
Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Lieşti, înregistrat sub nr. 2876/G/23.01.2019;
Având în vedere adresa nr. 15952/27.11.2018 a Inspectoratului Școlar Județean Galați;
Având în vedere propunerile transmise de către școlile cu personalitate juridică din comuna Liești
înregistrate sub nr: 14807/13.12.2018,14312/29.11.2018, 14994 / 02.10.2018;
Având în vedere avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi , înregistrat sub
nr. ................................................;
Având în vedere raportul de avizare a comisiei de specialitate învățământ;
Având în vedere prevederile OMENCS nr. 5235 / 02.10.2018;
Având în vedere prevederile art. 61, alin.(2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;
Având în vedere prevederile art. 23, alin. (1), art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi având
în vedere art. 19, alin. (4), art. 61, alin. (1), art. 95, alin. (1) din Legea 1/2011;
HOTĂRĂŞTE
Art. l. Se aprobă reţeaua şcolară de pe raza unităţii administrativ teritoriale a Comunei
Lieşti, conform Anexei care este parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Primarul comunei Lieşti se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinirea prevederilor
prezentei hotărâri.
Art. 3. Secretarul comunei Lieşti va asigura transmiterea şi publicarea prezentei hotărâri.
.
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
………………………

Contrasemnează,
SECRETAR,

Vasile AVADANEI

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA LIEŞTI
PRIMAR
Comuna Lieşti,Str. Anghel Saligny, nr. 269, judeţul Galaţi, CP807180,
Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006
e-mail: liesti@gl.e-adm.ro, p807180l@yahoo.com,
primarialiesti@gmail.com www.primaria-liesti.ro

Nr: 14995 din 17.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2019-2020

Boţ Iulian, primarul comunei/oraşului, judeţul Galaţi,
raportat
la
adresa
nr.
15952/27.11.2018 a Inspectoratului Școlar Județean Galați ,promovez spre analizare şi aprobare
proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2019-2020.
Școlile cu personalitate juridică din comuna Liești ne transmit propunerile cu adresele
înregistrate sub nr.: 14807/13.12.2018,14312/29.11.2018, 14994 / 02.10.2018.
Temeiurile juridice avute în vedere sunt:
-art. 23, alin. (1), art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 1/2011, stabileşte în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale solicitarea
emiterii avizului conform de la Inspectoratele Şcolare cu privire la reorganizarea reţelei şcolare din
raza lor de competenţă.
Proiectul de hotărâre se cere să fie avizat de Comisia de Specialitate pentru învăţământ.
Faţă de cele arătate mai sus prezint Proiectul de hotărâre anexat, fiind de competenţa şedinţei
în plen a Consiliului Local al comunei Lieşti de a analiza şi a hotărî.

Inițiator,
Primar,
BOȚ IULIAN

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA LIEŞTI
PRIMAR
Comuna Lieşti,Str. Anghel Saligny, nr. 269, judeţul Galaţi, CP807180,
Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006
e-mail: liesti@gl.e-adm.ro, p807180l@yahoo.com,
primarialiesti@gmail.com www.primaria-liesti.ro

Nr: 2876/G/23.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2019-2020

Proiectul de hotărâre este iniţiat de domnul primar al comunei Lieşti , structura reţelei
şcolare fiind conformă propunerilor făcute de unitățile de învățământ.
Se respectă prevederile art. 23, alin. (1), art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în anul 2007 cu modificările şi completările ulterioare,
reţeaua şcolară propusă în anexa 1 , prevederile art. 19, alin. (4), art. 61, alin. (1), art. 95, alin. (1) din
Legea 1/2011, precum și prevederile OMECS art. 61, alin.(2) din Legea nr. 1/2011 a educației
naționale.
Proiectul de hotărâre se va supune aprobării în plenul ședinței, numai însoțit de avizul
conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi.
Având în vedere prevederile art. 23, alin. (1), art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, este de
competenţa Consiliului Local ca în şedinţă după dezbateri să adopte Proiectul de hotărâre propus de
iniţiator.

Consilier juridic,
Lupea Alina Anișoara

Anexa
la HCL nr. _____din 30.01.2019

Unităţile de învăţământ din comuna Lieşti

Nr.
crt

1.

2.

3.

Denumirea unităţii
de
învăţământ cu
personalitate
juridică
Şcoala Gimnazială
nr. 1
Lieşti

Şcoala Gimnazială
nr. 2
Lieşti

Şcoala Gimnazială
Sfântul Nicolae
Lieşti

Niveluri de
învăţământ
şcolarizate

PRE/PRI/GIM

Denumirea unităţii
de
învăţământ fără
personalitate
juridică
arondata

Grădiniţa cu program
normal
nr.1 Lieşti

Grădiniţa cu program
PRE/PRI/GIM normal
nr. 2 Lieşti

PRE/PRI/GIM

Niveluri de
învăţământ
şcolarizate
pentru unităţile
fără personalitate
juridică
arondată

PRE

PRE

PRI/GIM
- Şcoala Gimnazială
nr. 3 Lieşti
-Grădiniţa cu program
normal nr.3 Lieşti
PRE
- Grădiniţa cu program
PRE
normal nr. 4 Lieşti

Adresă/număr de
tel/fax/mail
Liesti,
Str. Anghel Saligny
nr. 63
Tel:.0236835940
Fax.:0336733350
E-mail:
scoalaunuliesti@yahoo.com_
Liesti,
Str. Gării , nr. 2
Tel:.0236821120
Fax.:0336888956
E-mail:
sam2liesti@yahoo.com_
Liesti,
strada Anghel Saligny, nr.330
Tel/fax:.
0236835942
E-mail:
scoalanr4liesti@yahoo.com

NR. TOTAL
DE ELEVI
SI
PRESCOLARI

302

376

NR.
PRESCOLARI

NR.
ELEVI

71

231

71

305

78
67

210
32
33

