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HOTĂRÂREA V
din 31.01.2019

privind: aprobarea Planului de acţiuni 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 şedinţa ordinara in data de 
31.01.2019;

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 administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare;

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

Art.l. Se aproba Planul de acţiuni si lucrări de interes local , conform 
Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul comunei Lieşti se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 

prezentei.
Art.3. Secretarul comunei Lieşti va asigura transmiterea si publicitatea 

prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează,
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H OTĂRÂREA Nr. « L  
din 31.01.2019

privind: aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management 

integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi

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 şedinţa ordinara in data de 
31.01.2019;

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 
Operaţional Infrastructură Mare 2014 -  2020, Axa Prioritară 3 -  Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Lieşti nr. 11 din 
31.07.2012, privind desemnarea domnului BOŢ Iulian ca reprezentant al Consiliului 
Local al comunei Lieşti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ECOSERV Galaţi;

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. 36, alin. 1, lit. b ) , alin. (4), lit. e) şi f), alin. 
(6), lit. a), pct. 3, 9 şi 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia
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publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Master Planul pentru Sistemul de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Galaţi, ca document de planificare strategică pentru perioada 2019 
- 2047, prevăzut în Anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Lista de investiţii prioritare pentru sectorul deşeuri la 
nivelul judeţului Galaţi, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art. 3. Se împuterniceşte domnul Iulian BOŢ, având calitatea de 
reprezentant al unităţii administrativ teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, să voteze în conformitate cu prevederile 
art.l şi 2 din prezenta hotărâre în Adunarea Generală a Asociaţiei.

Art. 4. Secretarul comunei Lieşti va asigura transmiterea si publicitatea 
prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează,



m
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H O T Ă R Â R E A  Nr. 3  
din 22.02.2019

privind: neasumarea de către comuna Lieşti, judeţul Galaţi, a responsabilităţii 
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor- 

cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/ acordurilor-cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente 

Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 -  2023

Initiator: BOT IULIAN -  primar al comunei Liesti, jud.Galaţi
Număr de inregistrare si data depunerii: 445/S/19.02.2019

Consiliul local al comunei Liesti, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţa ordinara in 
data de 22.02.2019;

Având in vedere Expunerea de motive a iniţiatorului: domnul BOT IULIAN, 
primar al comunei Liesti inregistrata la nr. 445/S/ 19.02.2019;

Având in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Liesti, înregistrat la nr. 
3790/G/21.02.2019;

Având in vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 
al comunei Lieşti;

Având in vedere Procedura privind colaborarea şi distribuirea de 
responsabilităţi între consiliile judeţene şi consiliile locale cap. I - Dispoziţii generale 
şi responsabilităţi pct.1.6 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 
pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 şi 
pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 -  
2018;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. d); alin. (6) lit. a) pct. 1 si 
alin.(9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

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

Art.1. Se aproba neasumarea de către comuna Lieşti, judeţul Galaţi a 
responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/ 
acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, 
aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 -2023.

Art.2. Prezenta hotarare se comunica Instituţiei Prefectului judeţului Galaţi in 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Consiliului Judeţului Galaţi si 
se aduce la cunoştinţa publica prin grija secretarului comunei.

Contrasemnează,

Secretar

AVADANEI VASILE



ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI
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H O T Ă R Â R E A  Nr. 
din 25.02.2019

PRIVIND: aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizaţi ai investiţiei 
’’MODERNIZARE STRĂZI IN COMUNA LIESTI, JUDEŢUL GALAŢI”, investiţie

realizată prin P.N.D.L. II

Initiator: BOT IULIAN -  primar al comunei Liesti, jud.Galaţi
Număr de înregistrare si data depunerii : 3564/1/15.02.2019

Consiliul local al comunei Liesti, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţa ordinara in 
data de 25.02.2019;

Având in vedere Expunerea de motive a iniţiatorului: domnul BOT IULIAN, 
primar al comunei Liesti înregistrata la nr. 3564/1/15.02.2019;

Având in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Liesti, înregistrat la nr. 
3797/G/21.02.2019;

Având in vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 
al comunei Liesti;

Având in vedere prevederile HCL nr . 49 din 28.09.2017 , privind
aprobarea implementării investiţiei ’’MODERNIZARE STRĂZI IN COMUNA 
LIESTI, JUDEŢUL GALAŢI”;

Având in vedere adresa MDRAP nr. 21748/11.02.2019 privind 
impelmentarea Programului national de dezvoltare locală;

Având in vedere prevederile art. 6, alin.(1) şi alin. (2) , art. 9, alin. (1) din 
INSTRUCŢIUNI nr. 2 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului 
de achiziţie publică/sectorială;

Având in vedere dispoziţiile art. 66, alin.(1) şi art. 71, alin.(1) din 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
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In baza art. 45, aliniat 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publica 
locala, republicata in anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere prevederile art. 36, alin. 4, lit. (d), si art. 45, alin. 1 din
Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările si
completările ulterioare:

Art.1.(1) Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico- economici ai investiţiei 
’’MODERNIZARE STRĂZI IN COMUNA LIESTI, JUDEŢUL GALAŢI”, investiţie 
realizată prin P.N.D.L. II, astfel:

(2) Valoarea totală indexată a contractului: 6,001,906.31 lei cu TVA
(3) Valoarea devizului actualizat al investiţiei : 6,343,983.79 lei cu TVA din 

care 342,077.48 lei reprezintă cofinanţare din bugetul local.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
primarul comunei Liesti, judeţul Galaţi;

Art.3. (1) Prezenta hotarare se comunica Instituţiei Prefectului judeţului Galaţi in 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunoştinţa 
publica prin grija secretarului comunei.

(2) Aducerea la cunoştinţa publica se face prin afişare la sediul Primăriei 
comunei Liesti.

H O T Ă R Ă Ş T E :
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H O T A R A R E A  N r .5  
din 25.02.2019

PRIVIND: aprobarea valorii contractului pentru obiectivul de investiţie 
’’MODERNIZARE 10 km STRĂZI IN COMUNA LIESTI, JUDEŢUL GALAŢI”

Initiator: BOT IULIAN -  primar al comunei Liesti, jud.Galaţi
Număr de înregistrare si data depunerii : 3564/3/15.02.2019

Consiliul local al comunei Liesti, judeţul Galaţi, întrunit in şedinţa ordinara in 
data de 25.02.2019;

Având in vedere Expunerea de motive a iniţiatorului: domnul BOT IULIAN, 
primar al comunei Liesti înregistrata la nr. 3564/3/15.02.2019;

Având in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Liesti, înregistrat la nr. 
3798/G/21.02.2019;

Având in vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 
al comunei Liesti;

Având in vedere prevederile HCL nr . 12 din 15.03.2017 privind : 
aprobarea obiectivului de investiţii “MODERNIZARE STRĂZI 10.00KM IN 
COMUNA LIESTI, JUDEŢUL GALAŢI “ , privind aprobarea implementării
investiţiei ’’MODERNIZARE 10 km STRĂZI IN COMUNA LIESTI, JUDEŢUL 
GALAŢI”;

Având in vedere prevederile art. 6, alin.(1) şi alin. (2) , art. 9, alin. (1) din 
INSTRUCŢIUNI nr. 2 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului 
de achiziţie publică/sectorială;

Având in vedere dispoziţiile art. 66, alin.(1) şi art. 71, alin.(1) din 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
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In baza art. 45, aliniat 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publica 
locala, republicata in anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere prevederile art. 36, alin. 4, lit. (d), si art. 45, alin. 1 din
Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările si
completările ulterioare:

Art.1.(1) Se aproba valoarea contractului pentru obiectivul de investiţie 
"MODERNIZARE 10 km STRĂZI IN COMUNA LIESTI, JUDEŢUL GALAŢI”, 
astfel:

(2) Valoarea initial a contractului: 8,587,226.74 lei fără TVA
(3) Total valoare de indexat: 296,718.68 lei fără TVA
(4) Valoarea totală a contractului după indexare: 8,883,945.42 lei fără TVA
(5) Valoarea totală a contractului cu TVA : 10,571,894.04 lei

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
primarul comunei Liesti, judeţul Galaţi;

Art.3. (1) Prezenta hotarare se comunica Instituţiei Prefectului judeţului Galaţi in 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunoştinţa 
publica prin grija secretarului comunei.

(2) Aducerea la cunoştinţa publica se face prin afişare la sediul Primăriei 
comunei Liesti.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Preşedinte
MiUD  -

/
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H O T Ă R Â R E A  N r.l£  
din 25.02.2019

PRIVIND: aprobarea valorii contractului pentru obiectivul de investiţie 
’’REABILITARE CENTRU COMUNA LIESTI -  ETAPA 2 ”

Initiator: BOT IULIAN -  primar al comunei Liesti, jud.Galaţi
Număr de înregistrare si data depunerii: 3564/2/15.02.2019

Consiliul local al comunei Liesti, judeţul Galaţi, întrunit in şedinţa ordinara in 
data de 25.02.2019;

Având in vedere Expunerea de motive a iniţiatorului: domnul BOT IULIAN, 
primar al comunei Liesti înregistrata la nr. 3564/2/15.02.2019;

Având in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Liesti, înregistrat la nr. 
3799/G/21.02.2019;

Având in vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 
al comunei Liesti;

Având in vedere prevederile H.C.L. nr. 46 din 07.09.2017 privind 
aprobarea investiţiei “ REABILITARE CENTRU COMUNA LIEŞTI -  ETAPA 2” si 
derularea procedurii de proiectare si execuţie a investiţiei şi ale HCL nr. 37 
din 10.09.2018 privind aprobarea valorii totale a fondurilor necesare realizării 
investiţiei “REABILITARECENTRU COMUNA LIEŞTI -  ETAPA 2” ;

Având in vedere prevederile art. 6, alin.(1) şi alin. (2) , art. 9, alin. (1) din 
INSTRUCŢIUNI nr. 2 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului 
de achiziţie publică/sectorială;

Având in vedere dispoziţiile art. 66, alin.(1) şi art. 71, alin.(1) din 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,
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In baza art. 45, aliniat 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publica 
locala, republicata in anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere prevederile art. 36, alin. 4, lit. (d), si art. 45, alin. 1 din
Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările si
completările ulterioare:

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.(1) Se aproba actualizarea valorii contractului pentru obiectivul de investiţie 
’’REABILITARE CENTRU COMUNA LIESTI -  ETAPA 2 ”, astfel:

(2) Valoarea initial a contractului: 1,504,957.91 lei fără TVA
(3) Total valoare de indexat: 81,737.27 lei fără TVA
(4) Valoarea totală a contractului după indexare: 1,586,695.18 lei fără TVA
(5) Valoarea totală a contractului cu TVA : 1,888,167.26 lei

Art.2. Cu aducerea la indeplinire prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
primarul comunei Liesti, judeţul Galaţi;

Art.3. (1) Prezenta hotarare se comunica Instituţiei Prefectului judeţului Galaţi in 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunoştinţa 
publica prin grija secretarului comunei.

(2) Aducerea la cunoştinţa publica se face prin afişare la sediul Primăriei 
comunei Liesti.

ta Contrasemnează,

Secretar

AVADANEI VASIL


