CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI
INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA

D-lui /d-nei consilier local
………………………………………………………………………_______________

• INVITAŢIE
In temeiul Dispoziției nr. 110 din 21.08.2019, sunteţi invitat(ă) să participaţi la
şedinţa extraordinară a C.L. Lieşti ce va avea loc luni, 26.08.2019, ora 16,00 , la sala de
sedinte a Consiliului local Liesti.
Se propune următoarea ordine de zi:
I.PROIECTE DE HOTARARI PRIVIND:
1.- validarea mandatului de consilier local al d-lui Mitu Vasile
2.- asigurarea, in cadrul Acordului de înfrăţire şi cooperare dintre comuna Liești și Satul Scoreni,
Raionul Strășeni din Republica Moldova, a necesarului de plăcuțe indicatoare pentru străzi și
numere de imobile din satul Scoreni, Raionul Strășeni ,Republica Moldova

II. INTERPELARI, RASPUNSURI, 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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Proiect de HOTĂRÂRE
privind : validarea mandatului de consilier local al d-lui Mitu Vasile
Consiliul local al comunei Liești, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară
din data de 26.08.2019;
Având în vedere dispoziţiile art. 96 alin.(9) din Legea nr. 67/2004, cu modificările si
completările ulterioare;
Având in vedere prevederile art. 2 al H.C.L. nr. 2/24.06.2016 privind validarea
mandatelor de consilieri locali declaraţi aleşi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;
Având în vedere adresa nr. 33/22.08.2019 a Partidului Mișcarea Populară –Filiala
Galați;
Având în vedere încetarea înainte de termen , a mandatului de consilier local al d-lui
Milașcu Daniel, ca urmare a pierderii calității de membru al partidului pe lista căruia a fost
ales , constatată prin Ordinul nr. 215 din 18 iunie 2019 al Prefectului județului Galați;
Având în vedere dispoziţiile art. 29,art. 32-34, art.31 alin.(3) şi (5) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Având în vedere prevederile art. 242, alin.(1), art. 610,art. 611 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ;
In temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. „a” , a art. 139 alin. (3) lit.
“i” și a art. 196 lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. l. - Se validează mandatul de consilier local al domnului Mitu Vasile, membru
P.M.P., supleant pe lista electorală a P.M.P. la alegerile locale din 5 iunie 2016.
Art. 2. - Anexa la Hotărârea Consiliului local Liești nr. 3/2016 se modifică
corespunzător.
Art. 3. – Secretarul general comunei Liești, judeţul Galaţi, va aduce la cunoştinţă
publică prezenta hotărâre.
INITIATOR,PRIMAR,
Iulian BOȚ
________________________

Avizează de legalitate,
SECRETAR GENERAL,
VASILE

AVADANEI
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HOTĂRÂREA Nr. _____
din 25.11.2016
privind asigurarea, in cadrul Acordului de înfrăţire şi cooperare dintre
comuna Liești și Satul Scoreni, Raionul Strășeni din Republica
Moldova, a necesarului de plăcuțe indicatoare pentru străzi și numere
de imobile din satul Scoreni, Raionul Strășeni ,Republica Moldova

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti
Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului:

11061/07.11.2016

Consiliul local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședința
extraordinară in data de 26.08.2019;
Având în vedere:
-adresa nr…….. din……………….…a Primariei satului Scoreni, Regiunea
Strășeni, Republica Moldova, prin care se solicită sprijinul și se comunică necesarul
de numere de imobile pentru localitate;
Referatul de aprobare al primarului comunei Liești, cu nr.. din
21.08.2019 _;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Liești cu nr. ………..;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Liești.;
- avizul secretarului general al comunei Liești;
-HCL nr. 36 din 25.11.2016 privind aprobarea Acordului de înfrăţire şi
cooperare între comuna Liești, Judeţul Galați din România şi Satul Scoreni,
Raionul Strășeni din Republica Moldova;
-prevederile art. 351, alin.(10, lit. “d” din Legea nr. 273/2019 privind
finanțele publice locale;
In conformitate cu prevederile art. 129, alin.(9), lit.“a”și lit.“c” , articolul 139,
alin. (3), lit.“f”, art.36, alin.(2), lit.“e” şi alin.(7), lit.”b” şi art.115, alin.(l), lit.”b” din
OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ;
In temeiul a art. 196 lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:
Art. l. - Se aprobă asigurarea cu titlu gratuit, in cadrul activităților de sprijin
prevăzute în Acordului de înfrăţire şi cooperare dintre comuna Liești și Satul
Scoreni, Raionul Strășeni din Republica Moldova, a necesarului de tăblițe
indicatoare de străzi și numere de imobile din satul Scoreni, Raionul Strășeni
,Republica Moldova.
Art. 2. – Se alocă suma de 9.000 lei pentru confecționarea, transportul și
livrarea plăcuțelor indicatore către autoritatea prevăzută la art. 1, în numărul și cu
conținutul prevăzut in ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. - Se împuterniceşte primarul comunei Liești, dl. Boț Iulian, cu
ducerea la îndeplinire a prezentei, cu respectarea legislației incidente în materie din
statele autorităților locale semnatare ale Acordului de înfrățire.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică celor in drept prin grija secretarului
general al comunei Liești.

Președinte de ședință
………………………

Contrasemnează,
Secretar general,
jr. Vasile AVADANEI

Acord de Cooperare și înfrățire
între
Comuna Liești, județul Galați, România
și
Satul Scoreni, raionul Strășeni, Republica Moldova

Având în vedere istoria comună şi patrimoniul cultural unic, şi în dorinţa
consolidării relaţiilor de prietenie şi de cooperare între autorităţile administraţiei
publice locale din România şi Republica Moldova, comuna Liești din județul
Galați,

România şi satul Scoreni din raionul Strășeni, Republica Moldova,

denumite în continuare „Părţi”, au convenit să stabilească parteneriate de colaborare
în mai multe domenii de interes reciproc, pentru promovarea în comun a unor
proiecte de dezvoltare economică şi socială care să vină în beneficiul comunităţilor
locale.
Art. l. - Autorităţile locale din cele două localități vor sprijini desfăşurarea
activităţilor de cooperare şi de promovare a unor proiecte comune în următoarele
domenii: administraţie publică locală, educaţie, cultură, comerţ, industrie,
agricultură, turism, sport, transport public, infrastructură rutieră, utilităţi publice
(apă, canal, salubrizare, iluminat public), protejarea şi refacerea mediului, sănătate
publică şi asistenţă socială.
Totodată, vor fi analizate posibilităţile de promovare a unor proiecte comune în
domeniile menţionate în Acord, care pot beneficia de susţinerea financiară a UE.
Art. 2. - Autorităţile locale vor sprijini desfăşurarea activităţilor de colaborare, după

cum urmează:
- In domeniul economic, autorităţile locale vor încuraja schimburile de experienţă
între companiile şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice, în vederea
susţinerii mediului de afaceri şi promovării unor proiecte cu potenţial ridicat de
dezvoltare economică şi socială la nivel local, în următoarele sectoare: comerţ,
agricultură, industrie, energie, infrastructură şi transport public.
-

schimb de know-how si bune practici in domeniul afacerilor;

-

schimburi de experienţa intre serviciile locale de asistenta sociala pentru

pregătirea si perfecţionarea persoanelor fizice care desfășoară activități economice;
-

activități comune de promovare a unor produse specifice economiei locale, in

cadrul unor festivaluri, târguri si saloane care sunt organizate in cele doua state si la
nivel internațional;
-

participarea reprezentanţilor administraţiei publice locale ale celor două

localităţi la manifestările dedicate sărbătorilor naţionale ale României şi ale
Republicii Moldova, precum şi în cadrul altor acţiuni culturale sau sportive;
-

sprijinirea colaborărilor între instituţiile de învăţământ de toate gradele şi

categoriile, folosind atât schimbul de experienţă între elevi şi/sau cadre didactice,
cât şi iniţierea, promovarea unor concursuri, competiţii;
-

organizarea şi desfăşurarea unor manifestări culturale în cele două localităţi

cu participarea formaţiilor artistice profesioniste şi/sau de amatori din Liești şi din
Scoreni;
-

schimburi de experienţa intre serviciile din subordinea autorităților locale in

domeniul acordării asistentei sociale persoanelor defavorizate;
-

cooperarea in domeniul protecţiei mediului înconjurător, prin elaborarea si

aplicarea unor strategii de prevenire si combatere a cauzelor de natura sa
prejudicieze echilibrul ecologic in cele doua localități.
Art.3. - Părţile se angajează să acţioneze în limitele competenţelor lor, în
conformitate cu legislaţiile in vigoare in România şi Republica Moldova.

Art.4. - Cheltuielile apărute pe parcursul cooperării între cele două Părţi vor fi
suportate în funcţie de modalităţile definite de la caz la caz şi în funcţie de fondurile
obţinute.

Art.5. - Documentul de cooperare poate fi modificat prin acordul scris al celor doua
Părţi, astfel încât sa corespunda intereselor de extindere a activităților de cooperare
ale acestora. Modificările respective produc efecte de la data semnării, după
obţinerea avizelor prevăzute de legislaţiile in vigoare in statele lor.
Art. 6 - Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei
Înţelegeri de Cooperare se va soluţiona amiabil, de către Părţi, pe calea negocierilor
directe.
Art.7. – Fiecare Parte poate denunţa prezentul Acord prin notificare scrisă adresată
celeilalte Părţi. Denunţarea îşi va produce efectele după trei luni de la data primirii
respectivei notificări.
Art.8. - Prezentul Acord se încheie pe o perioadă nedeterminată şi produce efecte la
data semnării sale.
Aprobat prin Hotărârea nr. 36 din 25.11.2016 a Consiliului local Liești.
Semnat la Liești, la data de 14.05.2017, în două exemplare originale, în limba
română.

PENTRU
Comuna Liești
din Romania
PRIMARUL COMUNEI LIEȘTI

PENTRU
Satul Scoreni
din Republica Moldova

PRIMARUL SATULUI SCORENI

Iulian BOȚ

Svetlana TABACARI
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Nr. 11061/07.11.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de înfrăţire şi
cooperare între comuna Liești, Judeţul Galați din România şi
Satul Scoreni, Raionul Strășeni din Republica Moldova

Boț Iulian, Primarul comunei Liești, în conformitate cu prevederile art.45,
alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, depun
spre analiza și aprobarea Consiliului local, proiectul de hotărâre privind aprobarea
Acordul de înfrăţire şi cooperare între comuna Liești, Judeţul Galați din România şi
Satul Scoreni, Raionul Strășeni din Republica Moldova .
Scopurile prezentului Acord de Cooperare și înfrățire sunt:
- De a se efectua schimburi de experiență, cunoaștere și practici în domeniul
administrației publice între Consiliul Local - Primăria comunei Liești, România și
Consiliul Local - Primăria satului Scoreni, raionul Strășeni, Republica Moldova;
- De a crea şi dezvolta proiecte comune de dezvoltare economică locală;
- De a crea proiecte de distribuție eficientă a serviciilor publice;
- De a identifica măsuri de încurajare a participării cetățenilor în politica de
autonomie locală;
- De a crea proiecte de cooperare între cele două localități;
- De a identifica cele mai bune politici de dezvoltare regională internaționale
și căile de aplicare a acestora la nivelul celor două comunități
Bazele relaţiilor bilaterale între cele două localități a fost puse prin prezenta
in consiliului local Liești a delegatului satului Scoreni, care a prezentat și proiectul
de Acord aprobat de către Consiliul local Scoreni. Consiliul local Liești a fost de
acord cu inițiativa, primarul comunei Liești urmând a face demersurile legale

necesare.
Ulterior, primarii celor două localități au participat la evenimente culturale
din comuna Liești și satul Strășeni .
Cu ocazia fiecărei întâlniri dintre reprezentanţii autorităţilor publice locale
din cele două localităţi s-a luat în discuţie posibilitatea legală de înfrăţire şi stabilirea
unor relaţii de cooperare atât în domeniul cultural artistic, cât şi cel economic.
In acest sens , se înaintează Ministerului Afacerilor Externe proiectul
Acordului de înfrăţire şi cooperare între cele două localităţi, primindu-se avizului
conform înregistrat sub nr. H 2-1/426 din 18.10.2016 .
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice comunică avizul
observațiile și avizul conform sub nr. 95826 din 21.10.2016. In proiectul de hotărâre
s-au făcut modificările solicitate prin aviz.
Având în vedere cele menţionate mai sus, propun Consiliului local adoptarea
prezentului proiect de hotărâre.
Cadrul legal aplicabil:
- Avizele conforme
ale Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului
dezvoltării Regionale și Administrației Publice ;
- prevederile art. 11, alin.(3), 15 alin. (5),art.36, alin.(2), lit.“e” şi alin.(7),
lit.”b”, art.45, alin.(2), lit.”f ’ şi art. 115, alin.(l), lit.”b” din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată.

PRIMAR,
Iulian BOȚ
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Nr. 11365/16.11.2016

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de înfrăţire şi
cooperare între comuna Liești, Judeţul Galați din România şi
Satul Scoreni, Raionul Strășeni din Republica Moldova

Proiectul de hotărâre supus aprobării întrunește elementele de necesitate și
oportunitate venind în sprijinul dezvoltării relaţiilor de cooperare reciproc
avantajoase pe multiple planuri de interes comun, intre comuna Liești, Judeţul
Galați din România şi Satul Scoreni, Raionul Strășeni din Republica Moldova și a
înfrățirii celor două localități.
Scopurile prezentului Acord de Cooperare și înfrățire , astfel cum se regăsesc

în proiectul de Acord, sunt:
- De a se efectua schimburi de experiență,
cunoaștere și practici în domeniul
10
administrației publice între Consiliul Local - Primăria comunei Liești, România și
Consiliul Local - Primăria satului Scoreni, raionul Strășeni, Republica Moldova;
- De a crea şi dezvolta proiecte comune de dezvoltare economică locală;
- De a crea proiecte de distribuție eficientă a serviciilor publice;
- De a identifica măsuri de încurajare a participării cetățenilor în politica de
autonomie locală;
- De a crea proiecte de cooperare între cele două localități;
- De a identifica cele mai bune politici de dezvoltare regională internaționale
și căile de aplicare a acestora la nivelul celor două comunități
Executivul celor doi parteneri ai acordului au identificat oportunități și
direcții de cooperare ce vor fi promovate .
Acţiunile de cooperare care vor fi puse în practică se vor referi în special la
următoarele domenii: schimburi de experienţă în domeniul dezvoltării locale,
promovarea reciprocă în domeniile dezvoltării, culturii şi turismului, schimburi
interinstituţionale în domeniile lor de competenţă, mai ales în domeniul social,
dezvoltare economică, sport, educaţie, protecţia mediului înconjurător, urbanism, şi
protecţia medico-socială.
In domeniul economic autoritățile vor încuraja schimburile de experienţa si
de bune practici intre operatorii economici si persoanele fizice in vederea susţinerii
mediului de afaceri si promovării unor proiecte cu potential de dezvoltare
economica, precum si pentru promovarea produselor specifice economiei locale in
cadrul unor festivaluri, expoziţii, târguri.
Temeiul legal se regăseşte în prevederile Legii nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, în art.1l, alin.(3) , art. 15, alin. (5), şi respectiv în art.36,
alin.(2), l i t , ş i alin.(7), lit.”b”.
Potrivit art.15 si art.16 din Legea nr.215/2001 a administraţiei locale,
iniţiativa autorităţii publice a comunei Liești a fost comunicată Ministerului
Afacerilor Externe şi Ministerului Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice,
pentru obţinerea avizului conform favorabil necesar în vederea încheierii şi
semnării acordului de cooperare și s-au primit avizele conforme, împreună cu
observațiile care au fost însușite în proiectul de hotărâre.

Sef serviciu,
Nicoleta Pleșcan
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SECRETAR
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Nr. 11366 /16.11.2016

AVIZ
Abilitat de dispoziţiile art. 117, lit. ”a” din Legea nr.215 / 2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, avizez favorabil, din punct de vedere al
legalităţii, proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de
înfrăţire şi cooperare între comuna Liești, Judeţul Galați din România
şi Satul Scoreni, Raionul Strășeni din Republica Moldova.

SECRETAR,
jr. Vasile AVADANEI

