
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI 

INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA 

 

 
 

D-lui /d-nei  consilier local 
 

 

 ………………………………………………………………………_______________ 
 
 
 

• INVITAŢIE 
 
 

In temeiul Dispoziției nr. 77 din 14.06.2019, sunteţi invitat(ă)  să participaţi la şedinţa  

ORDINARĂ  a   C.L. Lieşti ce va avea loc VINERI ,  21.06.2019, ora 12,00 ,  la sala de sedinte 

a Consiliului local Liesti. 

 

    Se propune următoarea ordine de zi: 

 

PROIECTE DE HOTARARI  PRIVIND:    

 

1.- aprobarea  valorii contractului  pentru obiectivul de investitie ”MODERNIZARE  10 km 

STRAZI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI” 

2.- aprobarea  indicatorilor tehnico- economici actualizați ai investitiei  ”MODERNIZARE 

STRAZI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI”, investiție realizată prin P.N.D.L.  II 

3.- aprobarea  valorii contractului  pentru obiectivul de investitie ”REABILITARE CENTRU 

COMUNA LIESTI – ETAPA  2 ”  

4.- alocarea sumei de 400.000 lei cu titlu de finanțare nerambursabilă,  către Clubul Sportiv 

„SPORTING  LIESTI 

5. 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 

 

 

 
 

                                 Primar,  

                                      Iulian BOȚ  
 

 

 

 

 

 

 

 

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-  

               H O T A R A R E A  Nr.__   

din    21.06.2019 

           
PRIVIND: aprobarea  valorii contractului  pentru obiectivul de investitie 

”REABILITARE CENTRU COMUNA LIESTI – ETAPA  2 ” 

________________________________________________________________ 

Initiator: BOT IULIAN – primar al comunei Liesti, jud.Galati 

Numar de inregistrare si data depunerii :                           7967/05.06.2019 

  

Consiliul local al comunei Liesti, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara in 
data de 21.06.2019; 
  

Avand in vedere Expunerea de motive a initiatorului: domnul BOT IULIAN, 
primar al comunei Liesti inregistrata la nr. 7967/05.06.2019; 
  

Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Liesti, inregistrat la nr. 
8046/07.06.2019; 
  

Avand in vedere avizul comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului local 
al comunei Liești; 

 
Având în vedere adresa ANAF nr.18760/06.05.2019, privind interpretarea 

unitara a OUG nr.114/2018, 
 
 Având în vedere prevederile adrese Camerei de Conturi Galați nr. 
11909/13.05.2019 privind interpretarea prevederilor legale în mod unitar conform 
specificațiilor ANAF, 
 

Avand in 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 și ale HCL nr. 37                                                  

din  10.09.2018 privind aprobarea valorii totale a fondurilor necesare realizării 

investiției   “REABILITARECENTRU COMUNA LIEȘTI – ETAPA 2”  ; 

 

Avand in vedere prevederile art. 6, alin.(1) și alin. (2) , art. 9, alin. (1) din 

INSTRUCŢIUNI nr. 2 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului 

de achiziţie publică/sectorială; 
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Avand in vedere dispozitiile art. 66, alin.(1) și 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; 
 

Avand 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 
completarile ulterioare: 
  

In baza art. 45, aliniat 2 din Legea 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- 

 

    H O T A R A S T E: 

 

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

(2) Valoare intiala contract 1,504,957.91 lei fara TVA, 

(3) Total valoare de indexat 53,283.32 lei fara TVA, 

(4) Valoare totala contract dupa indexare 1,558,241,23 lei fara TVA, 

(5) Valoare totala contract cu TVA 1,854,307.06 LEI, 

 

Art.2. Prin prezenta hotarâre se abrogă prevederile Hotărârii nr.   6   /25.02.2019, 

 

Art.3. Cu aducerea la indeplinire prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul comunei Liesti, judetul Galati; 

Art.4. (1) Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Galati in 

vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta 

publica prin grija secretarului comunei. 

(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Primariei 

comunei Liesti. 

 

Presedintele de sedinta                                            Contrasemneaza, 

Secretar 

 ……………………….. AVADANEI VASILE 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare  privind :  aprobarea  valorii contractului  pentru obiectivul de investitie 

”REABILITARE CENTRU COMUNA LIESTI – ETAPA  2 ” 

 

               Creșterea salariului minim brut pe țară în domeniul construcțiilor la 3.000 lei lunar ,ca 

urmare a O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a 

unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene , a determinat creșterea costurilor cu manopera pentru investițiile în derulare. 

Pentru actualizarea costurilor, se aplică prevederile   art.6, alin.(2) si (3) din 

INSTRUCŢIUNEA nr. 2 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie 

publică/sectorială, preţul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preţ care au suferit 

modificări,   ori de câte ori se constată apariţia unei situaţii imprevizibile, apărute oricând pe 

perioada derulării procedurii de atribuire şi/sau pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul 

apariţiei unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părţilor şi care nu au putut 

fi prevăzute la data depunerii ofertei, respectiv a încheierii contractului. 

Pentru obiectivul REABILITARE CENTRU COMUNA LIESTI-ETAPA 2 oferta pentru 

ora de muncă este de 13,20 lei /oră de munca iar valoarea maximă conform O.U.G. nr. 114/2018 

este de 17,928 lei / or de muncă. 

De aici rezultă că indexarea valaorii manoperii rest de executat de la 01.01.2019 pentru acest 

obiectiv estde de 35,82% în loc de 57,90% și se calculează astfel: 

17.928 LEI : 13,20 LEI /ORA OFERTATA =1.3582 IN PROCENTE REPREZINTA 

35,82%, 

Astfel, valoarea contractului va suferi o diminuare față de estimările inițiale in valoare de 

28,453.95 lei fără TVA  la care se adauga TVA în valoare de 5,406.25 lei, toatal valaoare diminuare 

33,860.2 lei. 

Avand in vedere cele mentionate mai sus contractual de lucrari pentru obiectivul 

REABILITARE CENTRU COMUNA LIESTI-ETAPA 2 se va majora conform prevederilor 

O.U.G. nr. 114/2018 cu suma de 53,283.32 lei fara TVA, la care se va adauga TVA IN VALOARE 

DE 10,123.83 lei, valoarea totala indexata fiind de 63,407.15 lei cu TVA. 

 

               Drept pentru care supun atentiei si votului dumneavoastra prezentul proiect de 

hotarare . 

 

                                Primar, 

       Iulian BOȚ    
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 la proiectul de hotarare privind aprobarea  valorii contractului  pentru obiectivul de 

investitie ”REABILITARE CENTRU COMUNA LIESTI – ETAPA  2 ” 

 

 Avand in vedere prevederile art. 71, alin.(1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea 

unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene care specifica  derogarea de la 

prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, care prevede ca în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, 

pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte 

în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program 

normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. 

Avand in vedere  ca la nivelul U.A.T. comuna Liesti s-a semnat contractual de lucrari nr. 

9807/22.11.2017 privind realizarea obiectivului REABILITARE CENTRU COMUNA 

LIESTI-ETAPA 2, contract care este in derulare, autoritatile contractante au obligatia de a 

ajusta pretul contractului de achizitie publica prin  incheierea de  acte aditionale. 

 Astfel, in conformitate cu art.6, alin.(2) si (3) din INSTRUCŢIUNEA nr. 2 din 21 

decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, preţul se va 

ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preţ care au suferit modificări, ori de câte ori se 

constată apariţia unei situaţii imprevizibile, apărute oricând pe perioada derulării procedurii de 

atribuire şi/sau pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariţiei unor împrejurări care 

lezează interesele comerciale legitime ale părţilor şi care nu au putut fi prevăzute la data 

depunerii ofertei, respectiv a încheierii contractului. 

Actualizarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială va fi realizată odată cu 

semnarea contractului, dacă este cazul, şi ori de câte ori se constată apariţia unei situaţii 

imprevizibile, indiferent de durata de îndeplinire a contractului. 

Având în vedere adresa ANAF 18760 din 06/05/2019 prin care se ofera o interpretare 

uniformă a prevederilor O.U.G. nr. 114/2018, în care angajatorul este oblogat să datoreze 

contribuții la asigurările de muncă (CAM) în cotă de 2,25%, iar autoritatea contractantă are 

obligația de amajora valoarea manoperei cu procentul dintre valoarea ofertată și valaoarea 

salariului minim de 3000 lei garantat. 
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 Nr.8046/07.06.2019 
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În acest sens pentru obiectivul REABILITARE CENTRU COMUNA LIESTI-ETAPA 

2 oferta pentru ora de muncă este de 13,20 lei /oră de munca iar valoarea maximă conform 

O.U.G. nr. 114/2018 este de 17,928 lei / or de muncă. 

De aici rezultă că indexarea valaorii manoperii rest de executat de la 01.01.2019 pentru 

acest obiectiv estde de 35,82% în loc de 57,90% și se calculează astfel: 

17.928 LEI : 13,20 LEI /ORA OFERTATA =1.3582 IN PROCENTE REPREZINTA 

35,82%, 

Astfel, valoarea contractului va suferi o diminuare față de estimările inițiale in valoare de 

28,453.95 lei fără TVA  la care se adauga TVA în valoare de 5,406.25 lei, toatal valaoare 

diminuare 33,860.2 lei. 

Avand in vedere cele mentionate mai sus contractual de lucrari pentru obiectivul 

REABILITARE CENTRU COMUNA LIESTI-ETAPA 2 se va majora conform prevederilor 

O.U.G. nr. 114/2018 cu suma de 53,283.32 lei fara TVA, la care se va adauga TVA IN 

VALOARE DE 10,123.83 lei, valoarea totala indexata fiind de 63,407.15 lei cu TVA. 

Fata de cele mentionate mai sus propun spre aprobare proiectul de hotarare asa cum este 

formulat si majorarea contractului de lucrari pentru obiectivul REABILITARE CENTRU 

COMUNA LIESTI-ETAPA 2 dupa cum urmeaza: 

- Valoare intiala contract 1,504,957.91 lei fara TVA, 

- Total valoare de indexat 53,283.32 lei fara TVA, 

- Valoare totala contract dupa indexare 1,558,241,23 lei fara TVA, 

- Valoare totala contract cu TVA 1,854,307.06 LEI  

 

Consilier superior, 

NECULA ADRIAN 

 



 

 

 

 

    -proiect-  

               H O T A R A R E A  Nr.__   

din    21.06.2019 

           
PRIVIND: aprobarea  indicatorilor tehnico- economici actualizați ai investitiei  

”MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI”, investiție 

realizată prin P.N.D.L.  II 

________________________________________________________________ 

Initiator: BOT IULIAN – primar al comunei Liesti, jud.Galati 

Numar de inregistrare si data depunerii :                      7966/05.06.2019 

  

Consiliul local al comunei Liesti, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara in 
data de 21.06.2019; 
  

Avand in vedere Expunerea de motive a initiatorului: domnul BOT IULIAN, 
primar al comunei Liesti inregistrata la nr. 7966/05.06.2019; 
  

Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Liesti, inregistrat la nr. 
8045/07.06.2019; 
  

Avand in vedere avizul comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului local 
al comunei Liești; 
 

Având în vedere adresa ANAF nr.18760/06.05.2019, privind interpretarea 
unitara a OUG nr.114/2018, 
 
 Având în vedere prevederile adrese Camerei de Conturi Galați nr. 
11909/13.05.2019 privind interpretarea prevederilor legale în mod unitary conform 
specificațiilor ANAF, 
 

Avand in vedere prevederile HCL nr . 49  din 28.09.2017  , privind 

aprobarea implementării investitiei  ”MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA 

LIESTI, JUDETUL GALATI”; 

 

Avand in vedere adresa  MDRAP nr. 21748/11.02.2019 privind 

impelmentarea Programului national de dezvoltare locală; 
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Avand in vedere prevederile art. 6, alin.(1) și alin. (2) , art. 9, alin. (1) din 

INSTRUCŢIUNI nr. 2 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului 

de achiziţie publică/sectorială; 

 
Avand in vedere dispozitiile art. 66, alin.(1) și 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; 
 

Avand 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 
completarile ulterioare: 
  

In baza art. 45, aliniat 2 din Legea 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

 

    H O T A R A S T E: 

 

Art.1.(1) Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico- economici ai investitiei  
”MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI”, investiție 
realizată prin P.N.D.L. II, astfel: 
 (2) Valoarea totală indexată a  contractului : 5,967,683,79 lei cu TVA 

 (3) Valoarea devizului actualizat al investiției : 6,309,761,27 lei cu TVA din 

care 342,077.48 lei  reprezintă cofinanțare din bugetul local. 

 

Art.2. Ptin prezenta hotarâre se abrogă prevederile Hotărârii nr.  4    /25.02.2019, 

 

Art.3. Cu aducerea la indeplinire prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul comunei Liesti, judetul Galati; 

Art.4. (1) Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Galati in 

vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta 

publica prin grija secretarului comunei. 

(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Primariei 

comunei Liesti. 

 

Presedintele de sedinta                                            Contrasemneaza, 

Secretar 

 ……………………….. AVADANEI VASILE 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare  privind :  aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru 

obiectivul MODERNIZARE STRAZI  IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI, investiție 

realizată prin P.N.D.L.  II 

               Creșterea salariului minim brut pe țară în domeniul construcțiilor la 3.000 lei lunar ,ca 

urmare a O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a 

unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene , a determinat creșterea costurilor cu manopera pentru investițiile în derulare. 

Pentru actualizarea costurilor, se aplică prevederile   art.6, alin.(2) si (3) din 

INSTRUCŢIUNEA nr. 2 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie 

publică/sectorială, preţul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preţ care au suferit 

modificări,   ori de câte ori se constată apariţia unei situaţii imprevizibile, apărute oricând pe 

perioada derulării procedurii de atribuire şi/sau pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul 

apariţiei unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părţilor şi care nu au putut 

fi prevăzute la data depunerii ofertei, respectiv a încheierii contractului. 

           pentru obiectivul MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL 

GALATI oferta pentru ora de muncă este de 12,15 lei /oră de munca iar valoarea maximă conform 

O.U.G. nr. 114/2018 este de 17,928 lei / or de muncă. 

De aici rezultă că indexarea valaorii manoperii rest de executat de la 01.01.2019 pentru acest 

obiectiv estde de 47,56% în loc de 57,90% și se calculează astfel: 

17.928 LEI : 12,15 LEI /ORA OFERTATA =1.4756 IN PROCENTE REPREZINTA 

47,56%, 

Astfel, valoarea contractului va suferi o diminuare față de estimările inițiale in valoare de 

28,758.42 lei fără TVA  la care se adauga TVA în valoare de 5,464.1 lei, toatal valaoare diminuare 

34,222.52 lei. 

Avand in veder cele mentionate mai sus contractual de lucrari pentru obiectivul 

MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI. se va majora conform 

prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 cu suma de 185,041.23 lei fara TVA, la care se va adauga TVA in 

valoare de  35,157.83 lei, valoarea totala indexata fiind de 220,199.06 lei cu TVA. 

Valoarea totală a  devizului  actualizat este de  6,309,761,27 lei cu TVA, din care  

cofinantare Buget Local 342,077.48 lei cu TVA. 

            Drept pentru care supun atentiei si votului dumneavoastra prezentul proiect de hotarare . 

 

                                Primar, 

 

       Iulian BOȚ    
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 la proiectul de hotarare privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati in 

conformitate cu prevederile OUG nr.114/2018 pentru obiectivul  

MODERNIZARE STRAZI  IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI. 

 

 Avand in vedere prevederile art. 71, alin.(1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea 

unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene care specifica  derogarea de la 

prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, care prevede ca în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, 

pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte 

în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program 

normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. 

Avand in vedere  ca la nivelul U.A.T. comuna Liesti s-a semnat contractual de lucrari nr. 

3167/G/04.04.2018 privind realizarea obiectivului MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA 

LIESTI, JUDETUL GALATI. contract care este in derulare, autoritatile contractante au 

obligatia de a ajusta pretul contractului de achizitie publica prin  incheierea de  acte aditionale. 

 Astfel, in conformitate cu art.6, alin.(2) si (3) din INSTRUCŢIUNEA nr. 2 din 21 

decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, preţul se va 

ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preţ care au suferit modificări, ori de câte ori se 

constată apariţia unei situaţii imprevizibile, apărute oricând pe perioada derulării procedurii de 

atribuire şi/sau pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariţiei unor împrejurări care 

lezează interesele comerciale legitime ale părţilor şi care nu au putut fi prevăzute la data 

depunerii ofertei, respectiv a încheierii contractului. 

Actualizarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială va fi realizată odată cu 

semnarea contractului, dacă este cazul, şi ori de câte ori se constată apariţia unei situaţii 

imprevizibile, indiferent de durata de îndeplinire a contractului. 

Având în vedere adresa ANAF 18760 din 06/05/2019 prin care se ofera o interpretare 

uniformă a prevederilor O.U.G. nr. 114/2018, în care angajatorul este oblogat să datoreze 

contribuții la asigurările de muncă (CAM) în cotă de 2,25%, iar autoritatea contractantă are 

obligația de amajora valoarea manoperei cu procentul dintre valoarea ofertată și valaoarea 

salariului minim de 3000 lei garantat. 
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În acest sens pentru obiectivul MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LIESTI, 

JUDETUL GALATI oferta pentru ora de muncă este de 12,15 lei /oră de munca iar valoarea 

maximă conform O.U.G. nr. 114/2018 este de 17,928 lei / or de muncă. 

De aici rezultă că indexarea valaorii manoperii rest de executat de la 01.01.2019 pentru 

acest obiectiv estde de 47,56% în loc de 57,90% și se calculează astfel: 

17.928 LEI : 12,15 LEI /ORA OFERTATA =1.4756 IN PROCENTE REPREZINTA 

47,56%, 

Astfel, valoarea contractului va suferi o diminuare față de estimările inițiale in valoare de 

28,758.42 lei fără TVA  la care se adauga TVA în valoare de 5,464.1 lei, toatal valaoare 

diminuare 34,222.52 lei. 

Avand in veder cele mentionate mai sus contractual de lucrari pentru obiectivul 

MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI. se va majora 

conform prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 cu suma de 185,041.23 lei fara TVA, la care se va 

adauga TVA in valoare de  35,157.83 lei, valoarea totala indexata fiind de 220,199.06 lei cu 

TVA. 

Fata de cele mentionate mai sus propun spre aprobare proiectul de hotarare asa cum este 

formulat si majorarea contractului de lucrari pentru obiectivul MODERNIZARE STRAZI IN 

COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI dupa cum urmeaza: 

- Valoare intiala contract 4,829,819.10 lei fara TVA, 

- Total valoare de indexat 185,041.23 lei fara TVA,  

- Valoare totala contract dupa indexare 5,014,860.33 lei fara TVA, 

- Valoare totala contract cu TVA 5,967,683,79 LEI  

Total deviz actualizat 6,309,761,27 lei cu TVA, din care  cofinantare Buget Local 342,077.48 lei 

cu TVA. 

Consilier superior, 

NECULA ADRIAN 

 

 

 



 

 

 

 -proiect- 

      

               H O T A R A R E A  Nr.__   

din    21.06.2019 

           
PRIVIND: aprobarea  valorii contractului  pentru obiectivul de investitie 

”MODERNIZARE  10 km STRAZI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI” 

________________________________________________________________ 

Initiator: BOT IULIAN – primar al comunei Liesti, jud.Galati 

Numar de inregistrare si data depunerii :                           7965/05.06.2019 

  

Consiliul local al comunei Liesti, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara in 
data de 21.06.2019; 
  

Avand in vedere Expunerea de motive a initiatorului: domnul BOT IULIAN, 
primar al comunei Liesti inregistrata la nr. 7965/05.06.2019; 
  

Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Liesti, inregistrat la nr. 
8044/07.06.2019; 

 
 Având în vedere adresa ANAF nr.18760/06.05.2019, privind interpretarea 
unitara a OUG nr.114/2018, 
 
 Având în vedere prevederile adrese Camerei de Conturi Galați nr. 
11909/13.05.2019 privind interpretarea prevederilor legale în mod unitar conform 
specificațiilor ANAF, 
 

Avand in vedere avizul comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului local 
al comunei Liești; 
 

Avand in vedere prevederile HCL nr . 12 din  15.03.2017   privind :  

aprobarea obiectivului de investiții “MODERNIZARE STRAZI 10,00KM IN 

COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI “    , privind aprobarea implementării 

investitiei  ”MODERNIZARE 10 km STRAZI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL 

GALATI”; 

 

Avand in vedere prevederile art. 6, alin.(1) și alin. (2) , art. 9, alin. (1) din 

INSTRUCŢIUNI nr. 2 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului 

de achiziţie publică/sectorială; 
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Avand in vedere dispozitiile art. 66, alin.(1) și 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; 
 

Avand 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 
completarile ulterioare: 
  

In baza art. 45, aliniat 2 din Legea 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

 

    H O T A R A S T E: 

 

Art.1.(1) Se aproba valoarea contractului  pentru obiectivul de investitie 
”MODERNIZARE  10 km STRAZI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI”, 
astfel: 

(2) Valoare intiala contract 8,587,226.74 lei fara TVA, 

(3) Total valoare de indexat 105,778.41 lei fara TVA, 

(4) Valoare totala contract dupa indexare 8,693,005.15 lei fara TVA, 

(5) Valoare totala contract cu TVA 10,344,676.13 LEI, 

Art.2. Prin prezenta hotarâre se abrogă prevederile Hotărârii nr. 5 /25.02.2019. 

 

Art.3. Cu aducerea la indeplinire prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul comunei Liesti, judetul Galati; 

Art.4. (1) Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Galati in 

vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta 

publica prin grija secretarului comunei. 

(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Primariei 

comunei Liesti. 

 

Presedintele de sedinta                                            Contrasemneaza, 

Secretar 

 ……………………….. AVADANEI VASILE 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare  privind :  aprobarea  valorii contractului  pentru obiectivul de investitie 

”MODERNIZARE  10 km STRAZI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI” 

 

 

               Creșterea salariului minim brut pe țară în domeniul construcțiilor la 3.000 lei lunar ,ca 

urmare a O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a 

unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene , a determinat creșterea costurilor cu manopera pentru investițiile în derulare. 

Pentru actualizarea costurilor, se aplică prevederile art.6, alin.(2) si (3) din 

INSTRUCŢIUNEA nr. 2 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie 

publică/sectorială, preţul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preţ care au suferit 

modificări,   ori de câte ori se constată apariţia unei situaţii imprevizibile, apărute oricând pe 

perioada derulării procedurii de atribuire şi/sau pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul 

apariţiei unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părţilor şi care nu au putut 

fi prevăzute la data depunerii ofertei, respectiv a încheierii contractului. 

Pentru obiectivul MODERNIZARE STRAZI 10 KM IN COMUNA LIESTI, JUDETUL 

GALATI oferta pentru ora de muncă este de 15 lei /oră de munca iar valoarea maximă conform 

O.U.G. nr. 114/2018 este de 17,928 lei / or de muncă. 

De aici rezultă că indexarea valaorii manoperii rest de executat de la 01.01.2019 pentru acest 

obiectiv estde de 19,52% în loc de 57,90% și se calculează astfel: 

17.928 LEI : 15 LEI /ORA OFERTATA =1.1952 IN PROCENTE REPREZINTA 19.52%, 

Astfel, valoarea contractului va suferi o diminuare față de estimările inițiale in valoare de 

190,940.27 lei fără TVA  la care se adauga TVA în valoare de 36,278.65 lei, toatal valaoare 

diminuare 227,218.92 lei. 

Avand in vedere cele mentionate mai sus contractual de lucrari pentru obiectivul 

MODERNIZARE STRAZI 10 KM IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI. se va majora 

conform prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 cu suma de 105,778.41 lei fara TVA, la care se va 

adauga TVA in valoare de  20,097.90 lei, valoarea totala indexata fiind de 125,876.31 lei cu TVA. 

 Drept pentru care supun atentiei si votului dumneavoastra prezentul proiect de hotarare . 

 

 

                 Primar, 

            Iulian BOȚ    
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 la proiectul de hotarare privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati 

pentru obiectivul  MODERNIZARE STRAZI 10 KM IN COMUNA LIESTI, JUDETUL 

GALATI. 

 

 Avand in vedere prevederile art. 71, alin.(1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea 

unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene care specifica  derogarea de la 

prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, care prevede ca în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, 

pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte 

în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program 

normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. 

Avand in vedere  ca la nivelul U.A.T. comuna Liesti s-a semnat contractual de lucrari nr. 

9189/03.08.2018 privind realizarea obiectivului MODERNIZARE STRAZI 10 KM IN 

COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI. contract care este in derulare, autoritatile 

contractante au obligatia de a ajusta pretul contractului de achizitie publica prin  incheierea de  

acte aditionale. 

 Astfel, in conformitate cu art.6, alin.(2) si (3) din INSTRUCŢIUNEA nr. 2 din 21 

decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, preţul se va 

ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preţ care au suferit modificări, ori de câte ori se 

constată apariţia unei situaţii imprevizibile, apărute oricând pe perioada derulării procedurii de 

atribuire şi/sau pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariţiei unor împrejurări care 

lezează interesele comerciale legitime ale părţilor şi care nu au putut fi prevăzute la data 

depunerii ofertei, respectiv a încheierii contractului. 

Actualizarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială va fi realizată odată cu 

semnarea contractului, dacă este cazul, şi ori de câte ori se constată apariţia unei situaţii 

imprevizibile, indiferent de durata de îndeplinire a contractului. 

Având în vedere adresa ANAF 18760 din 06/05/2019 prin care se ofera o interpretare 

uniformă a prevederilor O.U.G. nr. 114/2018, în care angajatorul este oblogat să datoreze 

contribuții la asigurările de muncă (CAM) în cotă de 2,25%, iar autoritatea contractantă are 
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obligația de amajora valoarea manoperei cu procentul dintre valoarea ofertată și valaoarea 

salariului minim de 3000 lei garantat. 

În acest sens pentru obiectivul MODERNIZARE STRAZI 10 KM IN COMUNA 

LIESTI, JUDETUL GALATI oferta pentru ora de muncă este de 15 lei /oră de munca iar 

valoarea maximă conform O.U.G. nr. 114/2018 este de 17,928 lei / or de muncă. 

De aici rezultă că indexarea valaorii manoperii rest de executat de la 01.01.2019 pentru 

acest obiectiv estde de 19,52% în loc de 57,90% și se calculează astfel: 

17.928 LEI : 15 LEI /ORA OFERTATA =1.1952 IN PROCENTE REPREZINTA 

19.52%, 

Astfel, valoarea contractului va suferi o diminuare față de estimările inițiale in valoare de 

190,940.27 lei fără TVA  la care se adauga TVA în valoare de 36,278.65 lei, toatal valaoare 

diminuare 227,218.92 lei. 

Avand in vedere cele mentionate mai sus contractual de lucrari pentru obiectivul 

MODERNIZARE STRAZI 10 KM IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI. se va 

majora conform prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 cu suma de 105,778.41 lei fara TVA, la care 

se va adauga TVA in valoare de  20,097.90 lei, valoarea totala indexata fiind de 125,876.31 lei 

cu TVA. 

Fata de cele mentionate mai sus propun spre aprobare proiectul de hotarare asa cum este 

formulat si majorarea contractului de lucrari pentru obiectivul MODERNIZARE STRAZI 10 

KM IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI dupa cum urmeaza: 

- Valoare intiala contract 8,587,226.74 lei fara TVA, 

- Total valoare de indexat 105,778.41 lei fara TVA, 

- Valoare totala contract dupa indexare 8,693,005.15 lei fara TVA, 

- Valoare totala contract cu TVA 10,344,676,13 LEI  

 

Consilier superior, 

NECULA ADRIAN 

 

 



Calcul procentaj: 

Art. 71 din OUG nr.114/2018 
(1)Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru 
domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a 

include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 
167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. 

(2)Prevederile alin. (1) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din prezenta 

ordonanţă de urgenţă. 
 
Art. 7 din INSTRUCTIUNEA nr.2/2018 
(1)Prin situaţie imprevizibilă se înţelege un eveniment care, fără a intra în sfera forţei majore, nu putea fi 

prevăzut în momentul depunerii ofertei, fiind mai presus de controlul părţilor contractante, care nu se 
datorează greşelii sau culpei acestora şi care are ca efect crearea unei disproporţii de prestaţii între părţi, 

afectând interesele comerciale legitime ale uneia dintre acestea. 

 (2)Vor fi asimilate situaţiilor imprevizibile, care determină actualizarea preţului contractului, după caz, şi 
fără a se limita la, cele ce urmează: 

b)modificarea salariului minim aplicabil, toată valoarea manoperei va fi actualizată cu un procent egal cu 
cel cu care a fost indexat salariul minim; 

 

3000 lei pe luna : 167.333 ore pe luna = 17.928 lei/ora, 
1900 lei pe luna  : 167.333 ore pe luna = 11.35 lei/ora 

 
17.928 : 11.35 =1.5790 in procente reprezinta 57.90% 
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MODERNIZARE STRAZI 10 KM IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI . 

 

Nr. 
crt. 

Explicatii Valoare fara cheltueli 
directe, indirecte si profit 

Valoare cu cheltueli directe, 
indirecte si profit 

1 Valoare manopera initiala 475142,96 617251,68 

2 Valoare manopera executata 58005,6 75354,25 

3 Valoare manopera rest de executat 417137,41 541897,47 

    

 

Nr. 
Crt. 

Explicatii Calculatie la 31,12,2018 Calculatie cu indexare 
actualizare cf 114/2018 

1 Valoare manopera rest de executat 417137,41 417137,41 

2 10 % spor manopera ofertata initial 41713,74 (1 x2) 41713,74 (1 x 2) 

3 2,25 % cam 2018 10324,15 (1+2x3) 0 

4 0,3375 % cam 2019 0 1548,63 (1+2x4) 

5 57,9 % actualizare cf 114/2018 0 265674,82 (1+2+4x5) 

6 10 % cheltueli indirecte 46917,52 (1+2+3x6) 72607,46 (1+2+4+5x6) 

7 5 % profit 25804,66 (1+2+3+6x7) 39934,11 (1+2+4+5+6x7) 

8 Total 541897,47 (1+2+3+6+7) 838616,15 (1+2+4+5+6+7) 

 

Valoare majorare contract este  838616,15 - 541897,47 = 296718,68 lei fara tva  
 

Nr. 

Crt. 

Explicatii Calculatie la 31,12,2018 Calculatie cu indexare 
actualizare cf 114/2018 si 

SPECIFICATIILOR ANAF 

1 Valoare manopera rest de executat 417137,41 417137,41 

2 10 % spor manopera ofertata initial 41713,74 (1 x2) 41713,74 (1 x 2) 

3 2,25 % cam 2018 10324,15 (1+2x3) 10324.15 (1+2X3) 

4 19.52 % actualizare cf 114/2018 0 91583.01 (1+2+3x4) 

5 10 % cheltueli indirecte 46917,52 (1+2+3x6) 56075.33 (1+2+3+4x5) 

6 5 % profit 25804,66 (1+2+3+6x7) 30842.25 (1+2+3+4+5x6) 

7 Total 541897,47 (1+2+3+6+7) 647675.88 (1+2+4+5+6) 

17.928 LEI : 15 LEI /ORA OFERTATA =1.1952 IN PROCENTE REPREZINTA 19.52 % 

Valoare majorare contract este  647675.88 - 541897,47 = 105778.41 lei fara tva 

VALOARE DIMINUARE CONTRACT 296718,68 – 105778.41 =190940.27 LEI FARA TVA 



MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI ( PNDL II) 

 

Nr. 
crt. 

Explicatii Valoare fara cheltueli directe, 
indirecte si profit 

Valoare cu cheltueli directe, 
indirecte si profit 

1 Valoare manopera initiala 862498,97 935525,03 

2 Valoare manopera executata 503766,7 546419,63 

3 Valoare manopera rest de executat 358732,21 389105,35 

    

Nr. 
Crt

. 

Explicatii Calculatie la 31,12,2018 Calculatie cu indexare actualizare 
cf 114/2018 

1 Valoare manopera rest de executat 358732,21 358732,21 

2 2,25 % cam 2018 8071,47 (1+2x3) 0 

3 0,3375 % cam 2019 0 1908,9 (1+4X3) 

4 57,9 % actualizare cf 114/2018 0 207705,95 (1X4) 

5 4 % cheltueli indirecte 14672,15 (1+2X5) 22733,91 (1+3+4X5) 

6 2 % profit 7629,52 (1+2+5X6) 11823,99 (1+3+4+5X6) 

7 Total 389105,35 (1+2+5+6) 602904,97 (1+3+4+5+6) 

 
 Valoare majorare contract este  602902,55 - 389105,35 = 213799,65 lei fara tva 

Nr. 

Crt
. 

Explicatii Calculatie la 31,12,2018 Calculatie cu indexare actualizare 

cf 114/2018 si SPECIFICATIILOR 
ANAF 

1 Valoare manopera rest de executat 358732,21 358732,21 

2 2,25 % cam 2018 8071,47 (1+2x3) 8071,47 (1x2) 

3 47.56 % actualizare cf 114/2018 0 174451,83(1+2X3) 

4 4 % cheltueli indirecte 14672,15 (1+2X5) 21650,22 (1+2+3X4) 

5 2 % profit 7629,52 (1+2+5X6) 11258,11 (1+2+3+4X5) 

6 Total 389105,35 (1+2+5+6) 574146,58 (1+2+3+4+5) 

17.928 LEI : 12.15 LEI /ORA OFERTATA =1.4756 IN PROCENTE REPREZINTA 47.56 % 

Valoare majorare contract este  574146,58 - 389105,35 = 185041,23 lei fara tva 

VALOARE DIMINUARE CONTRACT 213799,65 – 185041,23 =28758,42 LEI FARA TVA 
 



 

 
 

REABILITARE CENTRU COMUNA LIESTI – ETAPA 2 

 

Nr. 

crt. 

Explicatii Valoare fara cheltueli 

directe, indirecte si profit 

Valoare cu cheltueli directe, 

indirecte si profit 

1 Valoare manopera initiala 136524,6 164165,38 

2 Valoare manopera executata 12817,99 15413,13 

3 Valoare manopera rest de executat 123706,5 148752,25 

  

Nr. 
Crt. 

Explicatii Calculatie la 31,12,2018 Calculatie cu indexare 
actualizare cf 114/2018 

1 Valoare manopera rest de executat 123706,5 123706,5 

2 2,25 % cam 2018 2783,4(1X2) 0 

3 0,3375 % cam 2019 0 659.25 (1+4X3) 

4 57,9 % actualizare cf 114/2018 0 71626,10 (1X4) 

5 12 % cheltueli indirecte 15178.79 (1+2X5) 23519,17 (1+3+4X5) 

6 5 % profit 7083,55 (1+2+5X6) 10975,66 (1+3+4+5X6) 

7 Total 148752,25 230486,46 (1+3+4+5+6) 

 

Valoare majorare contract este  230486,46 - 148752,25 = 81734,21 lei fara tva 

Nr. 

Crt. 

Explicatii Calculatie la 31,12,2018 Calculatie cu indexare 

actualizare cf 114/2018 si 
SPECIFICATIILOR ANAF 

1 Valoare manopera rest de executat 123706,5 123706,5 

2 2,25 % cam 2018 2783,4(1X2) 2783.4 (1X2) 

3 35,82 % actualizare cf 114/2018 0 45308,68 (1+2X3) 

4 12 % cheltueli indirecte 15178.79 (1+2X5) 20615.82 (1+2+3X4) 

5 5 % profit 7083,55 (1+2+5X6) 9594,17 (1+2+3+4X5) 

6 Total 148752,25 202008,57 (1+2+3+4+5) 

17.928 LEI : 13.20 LEI /ORA OFERTATA =1.3582 IN PROCENTE REPREZINTA 35,82 % 

Valoare majorare contract este  202008,57 – 148752.25 = 53253.32 lei fara tva 
VALOARE DIMINUARE CONTRACT 81734,21 – 53253.32 =28480,89 LEI FARA TVA 

 



 

 

-proiect- 

HOTARAREA NR........... 

 Din 21.06.2019  

privind:  alocarea sumei de 400.000 lei cu titlu de finanțare nerambursabilă,  către 

Clubul Sportiv „SPORTING  LIESTI” 

________________________________________________________________  

Inițiator: Primarul Comunei Liești 

Nr. înregistrare si data depunerii proiectului:                8192 / 14.06.2019 

___________________________________________________________________ 

 

Consiliul Local al Comunei Liești, întrunit in ședința ordinară in data de 

21.06.2019; 

 

  Luând act de: 

-  Expunerea de motive nr.   8192 / 14.06.2019 a Primarului Comunei Liești ; 

- Raportul  final              privind rezultatul selecţiei şi evaluării de proiecte din 

data de  11.06.2019 al comisiei de evaluare și selecție a proiectelor de activitate 

sportivă, înregistrat sub nr.    8128/11.06.2019; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Liești cu nr.     ;  

 Având in vedere: 

- prevederile Legii nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; 

- prevederile HCL nr. 10/15.04.2019  privind aprobarea bugetului local  

general centralizat al comunei Liești; 

- prevederile  HCL nr. 12 din   22.04.2019 privind aprobarea listei și a 

sumelor alocate pentru principalele activități cultural-artistice, sportive, sociale și 

educative, care se desfășoară în comuna Liești în anul 2018; 

- prevederile  HCL nr. 15 / 24.04.2018 privind aprobarea Regulamentului 

referitor la finanţările nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Liești 

pentru activitatea sportivă; 
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In temeiul art. 45, alin. (1) si alin. (2) lit. „f” din Legea administrației publice 

locale nr 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

 

                               HOTARASTE: 

Art. 1 – Se aproba alocarea sumei de 400.000 lei cu titlu de finanțare 

nerambursabilă,  către Clubul Sportiv „SPORTING  LIESTI”. 

 

Art. 2 – Se aproba contractul de finanțare  intre Clubul Sportiv „SPORTING 

LIESTI” si  U.A.T. Liești, prevăzut in Anexa, care face parte integrata din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 3 – Primarul Comunei Liești , prin serviciul de specialitate financiar-contabil, 

se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

Art. 4– Secretarul Comunei Liești va asigura transmiterea si publicitatea prezentei 

hotărâri. 

 

 

     Președinte de ședință,                                                Contrasemnează, 

         .                                                                                          SECRETAR, 

         ......................................                                                      Avadanei Vasile 

                                                             ………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotărâre privind:  alocarea sumei de 400.000 lei cu titlu de finanțare 

nerambursabilă,  către Clubul Sportiv „SPORTING  LIESTI” 
 

Proiectul de hotărâre este promovat în urma parcurgerii procedurilor legale în 

vederea alocării finanțării nerambursabile, 

 Necesită a fi menționate succint a inițiativele care au permis promovarea sa.  

 

Astfel, prin H.C.L. nr. nr. 10/ 15.04.2019 privind aprobarea bugetului local  

general centralizat al comunei Liești , s-au prevăzut în bugetul local sumele necesare 

susținerii activității sportive din comuna Liești. 

Prin  HCL nr. 5/14.02.2018  privind aprobarea bugetului local  general 

centralizat al comunei Liești, s-a alocat pentru susținerea activităților sportive din 

localitate, suma de 300.000 lei. 

In HCL nr. 12 din   22.04.2019 privind aprobarea listei și a sumelor alocate 

pentru principalele activități cultural-artistice, sportive, sociale și educative, care se 

desfășoară în comuna Liești în anul 2019 se menține aceeași sumă, cu aceiași 

destinație. 

Prin H.C.L. nr. 15/ 24.04.2018, s-a aprobat  Regulamentul referitor la 

finanţările nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Liești pentru 

activitatea sportivă, regulamentul  soluționând prin uzarea de prevederile art. 67
1 
 

din Legea  sportului nr. 69/2000, actualizată, problemele identificate anterior în 

analiza și evaluarea dosarelor de finanțare, precum și ulterior, în decontarea sumelor 

alocate  . Urmare a derulării procedurii de selecție a proiectelor, s-a întocmit  

Raportul înregistrat sub nr. 8128/11.06.2019 al  Comisiei de selecție și evaluare  .   
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S-a depus un singur proiect,  de către  Clubul Sportiv „SPORTING  LIESTI” . 

Acesta a fost declarat eligibil,  urmând a i se aloca suma de  400.000  lei.  

 

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

prezentul proiect de hotărâre. 

  Primar, 

   BOȚ Iulian 

 

 

 

    RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind:  alocarea sumei de 400.000 lei cu titlu de finanțare 

nerambursabilă,  către Clubul Sportiv „SPORTING  LIESTI” 

 

In expunerea de motive, inițiatorul motivează oportunitatea și necesitatea 

proiectului de hotărâre. 

In conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice si sportului nr. 69/2000 

cu modificările si completările ulterioare, Regulamentului privind finanţarea de la 

bugetul local a unor activităţi desfăşurate de structurile sportive din municipiul 

Galaţi, aprobat prin H.C.L. nr. 42/10.03.2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, autorităţile administraţiei publice, unităţile si instituţiile de învăţământ, 

instituţiile sportive, precum si organismele neguvernamentale  de profil au obligaţia 

sa sprijine sportul pentru toţi si sportul de performanta si sa asigure condiţiile 

organizatorice si materiale de practicare a educaţiei fizice si sportului in 

comunităţile locale printr-un contract de asociere in care se vor stabili obligaţiile . 

Cererea de finanțare depusă de către C.S. SPERTING Liești a urmat 

procedura de publicitate, analiză și evaluare. 
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Urmare a  Raportului înregistrat sub nr. 8128/11.06.2019 al  Comisiei de 

selecție și evaluare  , procedura este îndeplinită și Consiliul local are temeiurile și 

competența alocării sprijinului financiar  nerambursabil către C.S. SPORTING 

LIEȘTI . 

 

 Șef serviciu financiar-contabil, 

             Pleșcan Nicoleta 



 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

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 :                               8000/06.06.2019                    

   

 Consiliul Local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședința  ordinară in data de 21.06.2019; 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind reorganizarea activității Unității Administrativ 

Teritoriale Liești, județul Galați;  

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului înregistrata la nr. 8000/06.06.2019; 

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse Umane din cadrul 

Primăriei Liești înregistrat la nr. 8001/06.06.2019.; 

Având în vedere avizul comisiei de specialitate; 

Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Galaţi nr. 3614/08.05.2018; 

Având în vedere avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr………………………. 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 188 / 1999 (**republicată**)  privind Statutul funcţionarilor 

publici, cu modificările si completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 611 din 4 iunie 2008 (*actualizată*) pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările 

ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 

vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 

 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; 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1 - Se aprobă 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 Comuna Liești. 

   Art. 2 - Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului  comunei Liești, județul 

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

Anexei nr.  I,  parte integrantă a prezentei hotărâri. 

             Art. 3 - Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Liești, precum și 

pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență Persoane Comuna Liești, conform  Anexei nr. II , parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 4 - Începând   cu   data    prezentei    hotărâri    își  încetează  aplicabilitatea orice  alte prevederi  

contrare. 

  

             

        PRIMAR 

     IULIAN BOȚ 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

         
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 



 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea nr. 

215/2001, republicata, privind administrația publica locala, Consiliul Local „aproba în condițiile 

legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea si statul de funcții ale aparatului de 

specialitate al primarului, ale instituțiilor si serviciilor publice de interes local, ale societăţilor 

comerciale precum si reorganizarea si statul de funcții ale regiilor autonome de interes local”. 

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. 

             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 modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Liești, județul Galați.  

Modificările intervenite nu modifică numărul maxim de posturi aprobat la nivelul instituției  

noastre prin Ordinul Prefectului nr. 122/04.04.2019. 

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. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de 

funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Liești, județul Galați  
  

 

  În conformitate cu prevederile  art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare: 

    (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici avizul privind funcţiile publice în oricare dintre următoarele situaţii: 

    a) stabilirea sau modificarea structurii de funcţii publice pentru fiecare autoritate şi 

instituţie publică, în parte, de către conducătorul acesteia ori prin hotărâre a consiliului judeţean 

sau, după caz, a consiliului local, pe baza activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3); 

 Începând cu data de 04.04.2019 Instituția Prefectului Galați a comunicat numărul maxim de 

posturi la nivelul Primăriei Lieşti stabilit prin Ordinul nr. 122/04.04.2019. 

Astfel, la nivelul statului de funcţii/organigramei Primăriei Liești avem următoarea situației: 

 

Denumire UAT: LIEȘTI Număr  posturi 

existente 

Aparat propriu 51 

Serviciul public comunitar de Evidență Persoane  3 

Posturi implementare proiecte finanțate din fonduri 

externe 
5 

Total 59 

Astfel, propunem următoarele modificări în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Liești: 

- începând cu data de 29.01.2019 încetează de drept raportul de muncă existent al doamnei 

Enache Tudosia, casier, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a 

stagiului complet  de cotizare pentru pensionare, drept urmare postul se vacantează și propunem 

modificarea acestuia în funcția contractuală de referent, debutant, studii medii; 

- începând cu data de   01.10.2018 încetează de drept raportul de muncă existent al domnului 

Susanu Tudorel, referent de specialitate, treapta I, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de 

vârstă standard și a stagiului complet  de cotizare pentru pensionare, drept urmare postul se 

vacantează și propunem modificarea acestuia în funcția contractuală de referent de specialitate, 

debutant, studii superioare; 

- funcția vacantă de inspector de specialitate, treapta I, din cadrul Compartimentului Achiziții 

Publice - Proiecte Dezvoltare propunem să fie modificată în funcția vacantă de inspector de 

specialitate, debutant: 

De asemenea, în anul 2018-2019 au fost încadrați în muncă prin concurs următorii salariați: 

- Susanu Violeta Fănica, referent, treapta II (asistent medical comunitar) în cadrul 

Compartimentului Asistență Socială; 

- Necula Oana Nely, inspector, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Impozite și 

Taxe Locale; 
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Nr.8001/06.06.2019 



 

- Dibu Nicolae, muncitor calificat, treapta I ((masinist la masini pentru terasamente) în cadrul 

Compartimentului Gospodărire Comunală; 

 

Menționăm că în urma modificărilor mai sus prezentate  ne încadrăm în numărul maxim de 

posturi alocate potrivit O.U.G. nr. 63/2010 cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 

2018, comunicate prin adresa Instituţiei Prefectului  nr. 2560/04.04.2019, pe care o atașăm. 

De asemenea, modificările propuse nu privesc funcțiile publice, drept urmare nu necesită 

avizul ANFP București. 

 

 

Astfel, în urma modificărilor propuse avem următoarea situaţie: 

  
     

  

  

  
    Funcţia                                                     

Număr posturi aparat  propriu      
Ocupate 

Vacant

e  

Tempora

r vacant 
Total 

  Nr. total de funcţii publice 21 5 1 27 

  
Nr. total de înalţi funcţionari 

publici 
0 0 0 0 

  
Nr. total de funcţii publice de 

conducere 
2 0 0 2 

  
Nr. total de funcţii publice de 

execuţie 
18 5 1 

27 

  Nr. total de funcţii SPCLEP 3 0 0 

  
Nr. total de funcţii contractuale 

de execuţie 
22 8 0 30 

  Nr. funcții demnitar 2 0 0 2 

  Nr. total de funcţii din instituţie 45 13 1 59 
 

  

  

  

NUMAR POSTURI 

EXCEPTATE: 
Ocupate Vacante  Total 

ASISTENȚI PERSONALI AI 

PERSOANELOR CU 

HANDICAP GRAV 

37 3 40 

MEDIATORI SANITARI 1 1 2 

 

  

 

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 asistent S

COMPARTIMENT CONTABILITATE-SALARIZARE

COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ, RELAȚII CU PUBLICUL, ARHIVĂ

CONSILIER PERSONAL PRIMAR

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ LIEȘTI

Functia publica

Clas

a

Gradul 

profesional

NR. 

CRT.
STRUCTURA

JUDEȚUL GALAȚI

Treapta 

profesionala/g

rad

FUNCTIA 

DE 

DEMNITAT

E PUBLICA

Nivelul 

studiilor

Anexa I la HCL nr.  ........./21.06.2019

SERVICIUL  FINANCIAR - CONTABIL

STAT  DE  FUNCTII

Nivel

ul 

studi

ilor

Functia contractuala

OBSER

VATII

Numele, 

prenumele/VACANT, 

temporar VACANT dupa 

caz



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
NECULA OANA 

NELY
inspector I principal S

14 SOLTAN TEODORA referent III principal M

15 VACANT referent debutant M

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

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE - PROIECTE DEZVOLTARE

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

COMPARTIMENTUL JURIDIC



21
MITU IONEL 

MELUȚU

inspector de 

specialitate

22 VACANT
inspector de 

specialitate

23 VACANT
inspector de 

specialitate

24 VACANT referent

25 VACANT referent

26 BUJOR IONICA inspector I asistent S

27
BLĂNARU 

VALERICA
inspector I superior S

28 MATEI MARICICA inspector I superior S

29
SUSANU FĂNICA 

VIOLETA
referent II M

30
MIHALACHE 

MARICELA
inspector I superior S

31
CHIRIAC 

ECATERINA
inspector I superior S

32
TEMPORAR 

VACANT
referent III asistent M

33
PLESCAN VIORICA 

FĂNUŢA
referent I M

COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL

debutant (post perioada 

determinata implementare 

proiect POCU)

II  (post perioada determinata 

implementare proiect POCU)

debutant (post perioada 

determinata implementare 

proiect POCU)

I(post perioada determinata 

implementare proiect POCU)

IA(post perioada determinata 

implementare proiect POCU)

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ



34 GAȚU ION inspector I principal S

35 VACANT inspector I superior S

36 NEACȘU IONICA referent I M

37 VACANT
referent de 

specialitate
debutant S

38 DIBU NICOLAE
muncitor 

calificat
I G

39 MĂRCUŢĂ MIHAI
muncitor 

calificat
III G

40
CIOBOTARU 

RODICA
îngrijitor G

41 TUDOSE IAMANDI
muncitor 

calificat
I G

42 PETICĂ FĂNEL
muncitor 

calificat
IV G

43 ZAMFIR IONEL
muncitor 

necalificat
I G

44 ZAMFIR CRISTINA îngrijitor G

45 CĂLIN NIŢU
muncitor 

calificat
IV G

46 POPA COSTICĂ
muncitor 

necalificat
I G

47 PURICE IONEL
muncitor 

necalificat
I G

48 VACANT Administrator II M

COMPARTIMENTUL CULTURĂ

COMPARTIMENT AUTORIZĂRI, URBANISM, EVIDENTA FUNCIARA SI PATRIMONIU 

COMPARTIMENTUL GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE SALUBRIZARE (LA NIVEL DE BIROU)



49 PANAITE DOINEL Şofer II G

50 DĂNĂILĂ GELU
muncitor 

necalificat
I G

51 DOLEA ION
muncitor 

necalificat
I G

52 GROSU NELU
muncitor 

necalificat
I G

53
COMAN IORDACHE 

IONUŢ

muncitor 

necalificat
I G

54 BĂNICĂ PETRUȚ inspector II M

55 SAVA ALEC Şofer I G

56 HAHUI IONEL Şofer I G

1 BORŞAN IONICA Inspector I superior S

2

BULGARU 

CRISTINA 

ADRIANA

Inspector I asistent S

3 GEMINE MARICICA Inspector I principal S

Ocupate Vacante 
Temporar 

vacant
Total Ocupate Vacante Total

21 5 1 27 37 3 40

0 0 0 0 1 1 2

ASISTENȚI 

PERSONALI AI 

    Funcţia                                                     

Număr posturi aparat  propriu     

Nr. total de funcţii publice

COMPARTIMENTUL SITUAȚII DE URGENȚĂ

MEDIATORI 

SANITARI

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

COMPARTIMENT EVIDENŢA PERSOANELOR

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

Nr. total de înalţi funcţionari publici

NUMAR POSTURI 

EXCEPTATE:



2 0 0 2

18 5 1

3 0 0

22 8 0 30

2 0 0 2

45 13 1 59

PRIMAR                                                            

BOȚ IULIAN

Nr. total de funcţii contractuale de 

execuţie

Nr. funcții demnitar

Nr. total de funcţii din instituţie

Nr. total de funcţii publice de execuţie

27

Nr. total de funcţii publice de 

conducere

Nr. total de funcţii SPCLEP



3 1 7

0 0 0

3 1 7

1

2 1 0

0 0 1

2 1

1
0
1

1 10

0 1

1 9

6 10 3 2 1 4 4 2 5 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 10

3 2

1

4 4 2 5 4

COMP. 

IMPOZIT

E SI 

TAXE 

LOCALE

CONSILIUL 

LOCAL LIEȘTI

SPCLEP LIESTI                                

(la nivel  compartiment)

SERVICIU 

FINANCIAR 

CONTABIL                                                 

SECRETAR VICEPRIMAR

COMP. ACHIZITII 

PUBLICE,  PROIECTE 

DEZVOLTARE                                        

COMP. JURIDIC                                           

COMP.  RESURSE 

UMANE                                       

COMP. 

REGISTRATUR

A, RELATII CU 

PUBLICUL, 

ARHIVA                                               

COMP. 

CULTURA

SERVICIU PUBLIC 

LOCAL DE 

SALUBRIZARE                                           

COMP. 

GOSPODĂRIRE 

COMUNALĂ

COMP. 

CONTABILITA

TE - 

SALARIZARE

COMP. 

AUTORIZĂRI,  

URBANISM, 

EVIDENTA 

FUNCIARA SI 

PATRIMONIU                                             

COMP. 

SITUATII 

DE 

URGENTA                                               

COMP. 

REGISTRUL 

AGRICOL                                                

PRIMAR

SERVICIU PUBLIC 

LOCAL DE 

ASISTENTA 

SOCIALA               (la 

nivel  compartiment)                                               

COMP.             

EVIDENTA 

PERSOANE

COMP.                   

STARE CIVILA

COMP. AUDIT 

PUBLIC INTERN                                                 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ LIEȘTI                                                   Anexa nr. II la HCL nr........./21.06.2019

JUDEȚUL GALAȚI

CONSILIER 

PERSONAL 

PRIMAR                                           
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