
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI 

INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA 

 

 

D-lui /d-nei consilier local 
 

………………………………………………………………………_   
 

 

• INVITAŢIE 
 

 
 

In temeiul Dispoziției nr. 136  din 21.11.2019, sunteţi invitat(ă)  să participaţi la şedinţa  

ordinară   a   C.L. Lieşti ce va avea loc  JOI, 28.11.2019, ora 16,00 , la sala de sedinte a Consiliului 

local Liesti. 

 
 
 

Se propune următoarea ordine de zi: 
 
 

I.PROIECTE DE HOTARARI PRIVIND: 
 
 

1.- aprobarea organigramei și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului 

comunei Liești și serviciile subordonate, fără personalitate juridică 
 

2.- înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

al comunei Liești, județul Galaţi 
 
3.- modificarea și completarea   HCL 7/14.02.2018 privind stabilirea salariului de bază pentru 

funcționarii  publici  și personalul   contractual   din   cadrul   aparatului   de   specialitate   al   

primarului   comunei Liești,   pentru funcționarii publici din cadrul Serviciul Public Comunitar Local 

de Evidență a  Persoanelor Liești, precum şi a indemnizației aleșilor locali , prin  stabilirea salariului 

de bază pentru postul contractual de execuție Şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă 

 

4. - vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria de folosință arabil,  in suprafață 

de 627 mp ,   aparținând domeniului privat  al comunei Liești,  teren situat in Cv. 43, P 1351/3, număr 

cadastral  106618 

 

5. - vânzarea  prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria de folosință arabil,  in suprafață 

de 1143 mp ,   aparținând domeniului privat de interes local al comunei Liești,  teren situat in Cv. 43, 

P 1351/2, număr cadastral  106622 
 
 

II. INTERPELARI, RASPUNSURI, CERERI 
 
 
 

Primar, 

Iulian BOȚ 
 
 
 
 
 
 

Notă: invitația se comunică prin S.M.S. iar materialele de ședința se publică pe pagina  web : 

www.primaria-liesti.ro. Amenajamentul pastoral poate fi consultat la sediul Primariei Liești. 

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


 

 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

  
 

Privind: privind aprobarea organigramei și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Liești și serviciile subordonate, fără personalitate juridică 

 

 

             Inițiator: Boț Iulian, primarul comunei Liești, județul Galați; 

             Nr. si data depuneri proiectului de hotărâre :                                 

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

……………..; 

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. ………………………..; 

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

Primăriei Liești înregistrat la nr. …………………..; 

Având în vedere avizul comisiei de specialitate; 

Având în vedere  prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” şi alin. (3), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art. 1 - Art.  1.  Se  aprobă  organigrama  și  statele  de  funcții pentru aparatul de specialitate 

şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică, conform anexelor nr. I - IV, parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 

31.07.2019 se abrogă. 

 

Art. 3. Primarul comunei Liești, județul Galați prin aparatul de specialitate va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 4. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităților şi persoanelor interesate prin grija 

secretarului comunei.  

             

Initiator,      

           PRIMAR 

     IULIAN BOȚ 
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REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statelor 

de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Liești 

și serviciile subordonate, fără personalitate juridică  

 

In  vederea   optimizarii   activitatii  structurilor   functionale  din  cadrul   aparatului de    

specialitate     al   Primarului    comunei Liești, jud. Galați,    pentru    perioada     urrnatoare     la 

standarde   calitative   superioare,   sunt  necesare   modificari    structurale   care   sa  fluidizeze circuitul   

operational   al  documentelor    si/sau   sa  optimizeze   mecanismele  operationale. 

In    aceste    conditii,   prin  proiectul   de  hotarare   se  propune   transformarea  unui post   de 

natura  contractuala,  in functie  publică.  Această persoană  exercită  activitati care  implică  exercitarea   

prerogativelor   de putere  publică,  asa cum  sunt  acestea  enumerate de  Codul   Adrninistrativ   si   

anume:   elaborarea propunerilor de politici publice şi strategii, a programelor, a studiilor, analizelor şi 

statisticilor necesare fundamentării şi implementării politicilor publice, precum şi a actelor necesare 

executării legilor, în vederea realizării competenţei autorităţii sau instituţiei publice.  

De asemenea, având în vedere înființarea Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, de tipul 

V1, în subordinea Consiliului local al comunei Liești, județul Galați este necesară și înființarea postului 

de șef serviciu. 

Modificările propuse prin acest proiect vizează organizarea activităților și îndeplinirea 

corespunzătoare a atribuțiilor în fiecare structură a aparatului de specialitate și serviciilor publice fără 

personalitate juridică, în conformitate cu legislația specifică actualizată, cu respectarea normării 

posturilor pentru comuna Liești în anul 2019, comunicată de Instituţia Prefectului – judeţul Galați, prin 

adresa nr. 2560/04.04.2019. 

Numărul  total  al  funcțiilor  publice  de  conducere  se  încadrează  în procentul de 12% din 

numărul total al posturilor aprobate, conform art. 391, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

Toate posturile ocupate cu personal contractual din cadrul compartimentelor de specialitate nu 

implică exercitarea prerogativelor de putere publică dintre cele prevăzute la art. 370, alin. (2) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Prin  art.  407   din   OUG  57 I 2019   este stabilita    procedura  de stabilire   a   funcțiilor publice,   

în cazul de față fiind vorba  de  hotărâre   a  consiliului  local.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, precum şi raportul de specialitate al Compartimentului 

Resurse Umane, supunem atenției Consiliului Local Lieşti proiectul de hotărâre alăturat. 

 

PRIMAR 

IULIAN BOȚ 

 

 

 

 

NR: ________________ 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA LIEȘTI 

P R I M A R 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor 

de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei 

Liești și serviciile subordinate, fără personalitate juridică 
 
 

 

Potrivit art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primarul 

propune spre aprobare Consiliului Local, în condițiile legii,  organigrama, statul de funcții și 

numărul de personal al aparatului de specialitate şi serviciilor publice de interes local. 

Prin  OUG    57 / 2019  au  fost  adoptate  o serie  de modificări     legislative     menite  să  

atenueze   disparitățile   înregistrate   la  nivelul  unităților administrativ   teritoriale,  prin  creșterea   

capacității   administrative    și  a  oportunităților    de dezvoltare.   Printre   masurile     referitoare   

la   funcția    publica     se    afla  și    reorganizarea criteriilor   care  definesc  prerogativele   de  

putere  publica  stabilite     în    vederea    încadrării personalului  contractual  în funcții publice. 

„Art. 370: Prerogative de putere publică 

(1)Prerogativele de putere publică sunt exercitate prin activităţi cu caracter general şi prin 

activităţi cu caracter special. 

(2)Activităţile cu caracter general care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, 

de către autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 369, sunt următoarele: 

a)elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementări specifice autorităţii sau 

instituţiei publice, precum şi asigurarea avizării acestora; 

b)elaborarea propunerilor de politici publice şi strategii, a programelor, a studiilor, 

analizelor şi statisticilor necesare fundamentării şi implementării politicilor publice, precum şi a 

actelor necesare executării legilor, în vederea realizării competenţei autorităţii sau instituţiei 

publice; 

c)autorizarea, inspecţia, controlul şi auditul public; 

d)gestionarea resurselor umane şi a fondurilor publice; 

e)reprezentarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în raporturile acesteia cu 

persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din ţară şi din străinătate, în limita 

competenţelor stabilite de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi reprezentarea 

în justiţie a autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea; 

f)realizarea de activităţi în conformitate cu strategiile din domeniul societăţii informaţionale, 

cu excepţia situaţiei în care acestea vizează monitorizarea şi întreţinerea echipamentelor 

informatice.” 

 „Art. 406: Transformarea posturilor de natură contractuală în funcţii publice - Autorităţile şi 

instituţiile publice care au prevăzute în statele de funcţii posturi de natură contractuală, care 

presupun desfăşurarea unor activităţi dintre cele prevăzute la art. 370 alin. (1)-(3), stabilesc funcţii 

publice în condiţiile prevăzute la art. 407.” 

„Art. 407: Stabilirea de funcţii publice - Funcţiile publice se stabilesc pe baza activităţilor prevăzute 

la art. 370 alin. (1)-(3), pentru fiecare autoritate şi instituţie publică, prin act administrativ al 

conducătorului acesteia, respectiv prin hotărâre a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului 

local.” 
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Nr................................. 



 

 

De asemenea, Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă - Republicare*) 

prevede la „art. 13), alin.  (2) La nivelul municipiilor, al oraşelor, al comunelor, al instituţiilor 

publice şi al operatorilor economici cuprinşi în clasificarea din punct de vedere al protecţiei civile, 

se încadrează personal de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile. 

(3)Personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile se încadrează la: 

a)ministerele şi instituţiile publice centrale la care, potrivit legii, nu se constituie centre operative 

pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă; 

b)serviciile publice deconcentrate la nivel judeţean, la nivelul municipiului Bucureşti şi sectoarelor 

acestuia, din subordinea ministerelor care, potrivit legii, constituie centre operative pentru situaţii 

de urgenţă cu activitate permanentă; 

c)regiile autonome, companiile naţionale şi societăţile comerciale care, prin specificul activităţii lor, 

pot crea stări potenţial generatoare de situaţii de urgenţă civilă sau sunt expuse unor riscuri majore; 

d)consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care, potrivit schemelor cu riscuri 

teritoriale întocmite conform legii de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, există pericolul 

potenţial de producere a dezastrelor naturale provocate de cutremure, inundaţii şi incendii de 

pădure. 

(4)Personalul de specialitate prevăzut la alin. (2) asigură permanent coordonarea planificării şi a 

realizării activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă, participă la pregătirea serviciilor de urgenţă, 

a salariaţilor şi/sau a populaţiei şi asigură coordonarea secretariatelor tehnice ale comitetelor 

pentru situaţii de urgenţă, respectiv a celulelor de urgenţă. 

(5)Persoanele prevăzute la alin. (3), cu excepţia celor încadrate la societăţi comerciale şi regii 

autonome, sunt funcţionari publici şi, pe timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, sunt învestite, în 

calitate de inspectori de protecţie civilă, cu exerciţiul autorităţii publice. Calitatea de inspector de 

protecţie civilă se atribuie prin ordin sau prin dispoziţie scrisă a angajatorului.” 

Având în vedere cele precizate mai sus, prezentul  proiect  supune  aprobării  modificări  în  

statele  de  funcții  şi organigrama comunei Liești, vizând următoarele aspecte: 

1. Transformarea    structurii   numită    Compartiment   Protecție Civilă și Situații de Urgență 

în structura Compartiment Protecție Civilă, Securitate Muncii și Protecția Mediului  având în 

componență 1 post: 

-  Bănică Petruț -  inspector, treapta II,  care îndeplinește si  atribuțiile    de   coordonare    a     

procedurilor    de   implementare    a măsurilor  privind protecția civilă și a mediului. Aceasta   

activitate   este în concordanță   cu  prevederile  art. 370  alin. (2)  litera b) din Codul Administrativ.  

La stabilirea      nivelului     funcției     publice    s-a  avut  în  vedere   principiul    continuități, 

respectiv echivalarea     postului   contractual   de  inspector, treapta II  cu funcția  publica   de 

referent, clasa III, grad profesional principal.    

Drepturile   salariale   stabilite     pentru  anul  în  curs  pentru   postul   echivalat   sunt  aceleași  

pentru funcție similară respectându-se   astfel prevederile  art. 6 din Legea   nr.153/2017  privind  

salarizarea  personalului   plătit din fonduri publice.  

- Posturile ocupate de șofer vor fi mutate în următoarele structuri: Sava Alec, șofer, va fi mutat 

în cadrul Compartimentului Gospodărire Comunală, iar Hahui Ionel, șofer, va fi mutat în 

cadrul Serviciul Public Local de Salubrizare, cu acordul luat în scris.. Aceste modificări sunt 

necesare deoarece Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Liești, județul 

Galați, nou înființat este de tip V1, având în vedere că unitatea noastră administrativ teritorială 

este amplasată la o distanță mai mică de 20 km față de localitatea unde funcționează subunități 

din cadrul serviciilor profesioniste pentru situații de urgență, care au în dotare minimum două 

autospeciale de stingere cu apă şi spumă, respectiv comuna Ivești. Jud. Galați. Astfel, nu mai 

sunt necesare cele două posturi de șoferi în această structură. 



 

 

2. Transformarea   următoarelor   posturi   ocupate,    ca   urmare   a parcurgerii procedurii specifice 

de promovare în grad profesional, în condițiile legii şi a  rezultatului  “admis”  obținut de candidați,  

ocupanții posturilor fiind declarat admiși la examenul de promovare în grad profesional,  susținut 

conform prevederilor H.G. 611/2008: 

- 1 post ocupat de inspector, clasa I, grad profesional  principal, Compartiment Contabilitate – 

Salarizare în post ocupat de inspector, clasa I, grad profesional  superior, Compartiment 

Contabilitate - Salarizare 

- 1 post ocupat de inspector, clasa I, grad profesional  principal, Compartimentului Evidență 

Persoane în post ocupat de inspector, clasa I, grad profesional  superior, Compartimentului 

Evidență Persoane 

- 1 post ocupat de inspector, clasa I, grad profesional  principal, Compartimentului Autorizări, 

Urbanism, Evidență funciară și Patrimoniu în post ocupat de inspector, clasa I, grad 

profesional  superior, Compartimentului Autorizări, Urbanism, Evidență funciară și 

Patrimoniu 

3. Compartimentul Resurse Umane și Compartimentul Audit Public Intern se îmbină și vor forma un 

singur compartiment, cu un post ocupat și un post vacant, respectiv Compartimentul Resurse 

Umane și Audit Public Intern. 

4. Postul vacat contractul de referent, debutant din cadrul Compartimentului Impozite și Taxe Locale 

se desființează și se va înființa postul de execuție de Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de 

Urgență, având în vedere înființarea Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, de tipul V1, în 

subordinea Consiliului local al comunei Liești, județul Galați. Modificarea are în vedere 

respectarea numărului maxim de posturi admis de către Ordonanță de Urgență nr. 63 din 30 iunie 

2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare. 

5. La Compartimentul Contabilitate-Salarizare se transformă 1 post vacant de inspector, clasa I, 

grad profesional principal în post vacant de inspector, clasa I, grad profesional asistent. 

 

Modificările propuse prin acest proiect respectă numărul de  posturilor pentru comuna Liești în 

anul 2019, comunicată de Instituția Prefectului – județul Galați, prin adresa nr. 2560/04.04.2019. 

  

Fata  de  aceste   considerente,   propunem   aprobarea   prezentului    proiect   de  hotărâre. 

 

 

 

 

 
COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

Consilier, grad profesional superior 

Laura Marilena Dumanovschi 

 

https://idrept.ro/00094597.htm


Inalt 

functi

onar 

public

de 

conducere
de executie de conducere de executie

1. BOȚ IULIAN DEMNITAR primar

2.
PANAITE 

GHEORGHE
DEMNITAR viceprimar

3
AVĂDANEI 

VASILE
SECRETAR 

secretar 

general 
I II S

4 VACANT Consilier I S

5
OLARU 

COSTINA
referent III asistent M

6
PLEȘCAN 

NICOLETA

şef 

serviciu
S

7 POPA AURA consilier I asistent S

Anexa I la HCL nr.  ...................................

SERVICIUL  FINANCIAR - CONTABIL

STATUL  DE  FUNCTII

Nivel

ul 

studii

lor

Functia contractuala

OBSER

VATII

Numele, 

prenumele/VACANT, 

temporar VACANT 

dupa caz

Treapta 

profesionala/g

rad

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ LIEȘTI

Functia publica

Clas

a

Gradul 

profesional

NR. 

CRT.

STRUCTUR

A

JUDEȚUL GALAȚI

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI LIEȘTI, JUD. GALAȚI

FUNCTIA 

DE 

DEMNITAT

E PUBLICA

Nivelul 

studiilor

COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ, RELAȚII CU PUBLICUL, ARHIVĂ

CONSILIER PERSONAL PRIMAR

COMPARTIMENT CONTABILITATE-SALARIZARE



8

HODOROGEA 

MIOARA 

MARINELA

inspector I superior S

9
ZAMFIR 

STĂNICA
inspector I superior S

10
MITU LUCICA 

MĂNDIȚA
inspector I superior S

11 VACANT inspector I asistent S

12
NECULA OANA 

NELY
inspector I principal S

13
SOLTAN 

TEODORA
referent III principal M

14 VACANT referent III debutant M

15

DUMANOVSCHI 

MARILENA 

LAURA

consilier I superior S

16 VACANT auditor I principal S

17

LUPEA 

ANIŞOARA 

ALINA

consilier 

juridic
I asistent S

COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

COMPARTIMENT JURIDIC

COMPARTIMENT RESURSE UMANE ȘI AUDIT PUBLIC INTERN

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE - PROIECTE DEZVOLTARE



18
NECULA 

ADRIAN

consilier 

achiziiții 

publice

I superior S

19 VACANT consilier I debutant S

20
MITU IONEL 

MELUȚU

inspector de 

specialitate

21 VACANT
inspector de 

specialitate

22
ENACHI ANDA 

EMILIA

inspector de 

specialitate

23 VACANT referent

24 VACANT referent

25 BUJOR IONICA inspector I asistent S

26
BLĂNARU 

VALERICA
inspector I superior S

27
MATEI 

MARICICA
inspector I superior S

28
TEMPORAR 

VACANT
referent II M

29
MIHALACHE 

MARICELA
inspector I superior S

30
CHIRIAC 

ECATERINA
inspector I superior S

31
TEMPORAR 

VACANT
referent III asistent M

II  (post perioada determinata 

implementare proiect POCU)

debutant (post perioada 

determinata implementare 

debutant (post perioada 

determinata implementare 

proiect POCU)

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

I(post perioada determinata 

implementare proiect POCU)

IA(post perioada determinata 

implementare proiect POCU)

COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL



32

PLESCAN 

VIORICA 

FĂNUŢA

referent I M

33 GAȚU ION inspector I superior S

34 VACANT inspector I superior S

35
NEACȘU 

IONICA
referent I M

36 VACANT
referent de 

specialitate
debutant S

37
BĂNICĂ 

PETRUȚ 
referent III principal

38 SAVA ALEC Şofer I G

39 DIBU NICOLAE
muncitor 

calificat
I G

40
MĂRCUŢĂ 

MIHAI

muncitor 

calificat
III G

41
CIOBOTARU 

RODICA
îngrijitor G

42 VACANT
muncitor 

calificat
I G

43 PETICĂ FĂNEL
muncitor 

calificat
IV G

COMPARTIMENTUL GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILĂ, SECURITATE MUNCII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

COMPARTIMENTUL CULTURĂ

COMPARTIMENT AUTORIZĂRI, URBANISM, EVIDENTA FUNCIARA SI PATRIMONIU 



44 ZAMFIR IONEL
muncitor 

necalificat
I G

45
ZAMFIR 

CRISTINA
îngrijitor G

46 CĂLIN NIŢU
muncitor 

calificat
IV G

47 POPA COSTICĂ
muncitor 

necalificat
I G

48 PURICE IONEL
muncitor 

necalificat
I G

49 VACANT Administrator II M

50
PANAITE 

DOINEL
Şofer II G

51 HAHUI IONEL Şofer I G

52 DĂNĂILĂ GELU
muncitor 

necalificat
I G

53 VACANT
muncitor 

necalificat
I G

54 GROSU NELU
muncitor 

necalificat
I G

55

COMAN 

IORDACHE 

IONUŢ

muncitor 

necalificat
I G

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE SALUBRIZARE (LA NIVEL DE BIROU)



Ocupate Vacante 
Temporar 

vacant
Total Ocupate Vacante Total

22 5 1 28 36 4 40

0 0 0 0 1 1 2

2 0 0 2

20 5 1

3 0 0

19 9 1 29

2 0 0 2

43 14 2 59

Nr. total de înalţi funcţionari 

publici

Nr. total de funcţii publice de 

conducere

Nr. total de funcţii SPCLEP

NUMAR POSTURI 

EXCEPTATE:

Nr. total de funcţii din 

instituţie

Nr. total de funcţii publice de 

execuţie
26

MEDIATORI SANITARI

ASISTENȚI PERSONALI AI 

PERSOANELOR CU 

HANDICAP GRAV

    Funcţia                                                     

Număr posturi aparat  propriu     

Nr. total de funcţii publice

Nr. funcții demnitar

PRIMAR                                                            

BOȚ IULIAN

Nr. total de funcţii 

contractuale de execuţie



Inalt 

functi

onar 

public

de 

conducere
de executie de conducere de executie

1
BORŞAN 

IONICA
Inspector I superior S

2

BULGARU 

CRISTINA 

ADRIANA

Inspector I asistent S

3
GEMINE 

MARICICA
Inspector I superior S

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ LIEȘTI

Functia publica

Clas

a

Gradul 

profesional

NR. 

CRT.

STRUCTUR

A

FUNCTIA 

DE 

DEMNITAT

E PUBLICA

Nivelul 

studiilor

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

COMPARTIMENT EVIDENŢA PERSOANELOR

Anexa II la HCL nr.  ...................................

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

JUDEȚUL GALAȚI

STAT  DE  FUNCȚII

Nivel

ul 

studii

lor

Functia contractuala

OBSER

VATII

Numele, 

prenumele/VACANT, 

temporar VACANT 

dupa caz

Treapta 

profesionala/g

rad



Inalt 

functi

onar 

public

de 

conduce

re

de 

executie
de conducere de executie

1. VACANT

Șef Serviciu 

Vlountar pentru 

Situații de 

Urgență

2 VACANT

Șef 

Compartiment 

Prevenire

3 VACANT
Specialist 

prevenire

4 VACANT
Specialist 

prevenire

5 VACANT
Specialist 

prevenire

6 VACANT
Specialist 

prevenire

7 VACANT
Specialist 

prevenire

8 VACANT
Specialist 

prevenire

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

LIEȘTI

Functia publica

Clas

a

Gradul 

profesi

onal

NR. 

CRT.

Functia contractuala

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

COMPARTIMENT PREVENIRE ( VOLUNTARI)

Numele, 

prenumele/VACANT, 

temporar VACANT 

dupa caz

STRUCTUR

A

JUDEȚUL GALAȚI

Treapta 

profesionala/g

rad

FUNCTI

A DE 

DEMNI

TATE 

PUBLIC

A

Nivelul 

studiilor

Anexa III la HCL nr.  ...................................

STAT  DE  FUNCTII

Nivel

ul 

studii

lor

OBSER

VATII



9 VACANT
Specialist 

prevenire

10 VACANT
Specialist 

prevenire

11 VACANT
Specialist 

prevenire

12 VACANT
Șef Formație de 

intervenție

13 VACANT
Șef Echipă 

Specializată

14 VACANT
Servant 

pompieri

15 VACANT
Servant 

pompieri

16 VACANT
Servant 

pompieri

17 VACANT
Servant 

pompieri

18 VACANT
Șef Echipă 

Specializată

19 VACANT
Servant 

pompieri

20 VACANT
Servant 

pompieri

21 VACANT
Servant 

pompieri

22 VACANT
Servant 

pompieri

FORMAȚIE DE INTERVENȚIE (VOLUNTARI)

ECHIPĂ SPECIALIZATĂ ÎN ALARMARE-CĂUTARE-DEBLOCARE-SALVARE-EVACUARE POPULAȚIE-ACCIDENT CHIMIC  

(VOLUNTARI)

ECHIPĂ SPECIALIZATĂ ÎN DOMENIUL STINGERII INCENDIILOR (VOLUNTARI)



 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Privind: înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență al comunei Liești, județul Galaţi 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI / ORAȘULUI / COMUNEI 

____________, JUDEȚUL GALAŢI 

Examinând raportul de aprobare nr. _________ din __________, inițiat de către 

domnul /doamna __________, primarul ___________; 

Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 88 din 30 

august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 

pentru situaţii de urgenţă, modificată și completată, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

României nr. 21 din 15 aprilie 2004 (*actualizată*) privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă, ale Legii nr. 481 din 8 noiembrie 2004 republicată 

privind protecţia civilă, ale Legii nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*) privind apărarea 

împotriva incendiilor, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 75 din 27 iunie 2019 

pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea 

serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă; 

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (7), lit. (h) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. (d) și alin. (3), lit. e) din 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se înființează Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, de tipul V1, în 

subordinea Consiliului local al comunei Liești, județul Galați. 

 

Art. 2. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență se încadrează cu un număr de 22 

persoane, din care 1 angajat pe funcțiile specifice serviciului voluntar și 21 voluntari, după 

următoarea structură organizatorică: 

 

 

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 



 

 

1. Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență – 1 post angajat 

2. Compartimentul pentru prevenire: 

- șef compartiment prevenire – 1 post voluntar 

- specialiști prevenire = 9 posturi  voluntari 

3. Formație de intervenție - Șef formație de intervenție – 1 post voluntar, care are 

în subordine două echipe specializate: 

-  Echipă specializată în domeniul stingerii incendiilor: 

-  șef echipă specializată = 1 post voluntar 

- servanți pompieri = 4 posturi  voluntari 

- Echipă specializată în alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare populație-

accident chimic: 

-  șef echipă specializată = 1 post voluntar 

- servanți pompieri = 4 posturi  voluntari 

 

Art. 3. Se aprobă Organigrama și numărul de personal ale serviciului voluntar pentru 

situații de urgență prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre. 

 

Art. 4. Se aprobă Statul de funcții al  serviciului voluntar pentru situații de urgență prevăzut 

în anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre. 

 

Art. 5. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului voluntar 

pentru situații de urgență prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta Hotărâre. 

 

Art. 6. Componența nominala a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

al comunei Liești, județul Galaţi, stabilirea normei proprii de dotare a Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă și actualizarea fișei postului pentru personalul angajat pe funcțiile 

specifice serviciului voluntar, se va face prin Dispoziție a primarului comunei Liești, județul 

Galați. 

 

Art. 7. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L 

nr. 30 din 30.12.2005 privind organizarea Serviciului Public Voluntar pentru Situații de 

Urgență al comunei Liești, județul Galați. 

 

Art. 8. Secretarul comunei Liești, județul Galați va comunica și înainta prezenta hotărâre 

persoanelor și instituțiilor interesate. 

 

Președinte de ședință 

________________________ 

Contrasemnează 

Secretar general 

______________ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 3 LA HOTĂRĂREA CONSILIULUI LOCAL NR. ______ 

DIN _____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
 

AL SERVICIULUI VOLUNTAR 

PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

TIP V1 

 

AL COMUNEI LIEȘTI - GALAȚI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

C U P R I N S:  

(TIP V1) 
 

CAPITOL CONȚINUT PAG. 

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 
 

1. Date referitoare la constituirea serviciului voluntar 

2. Prezentarea succintă a activităţii serviciului în funcţie 

de tipurile de risc gestionate 

3. Alte date de interes general 

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA ȘI ATRIBUȚIILE 

SERIVCIULUI 
 

1. Conducerea şi structura organizatorică 

2. Atribuțiile serviciului 

3. Atribuțiile compartimentului de prevenire 

4. Atribuțiile echipelor specializate 

 

CAPITOLUL III 

ATRIBUȚIILE PERSONALUILUI DIN 

STRUCTURA SERVICIULUI 
 

1. Atribuțiile șefului serviciului 

2. Atribuțiile șefului compartimentului pentru prevenire 

3. Atribuțiile membrilor compartimentului pentru 

prevenire 

4. Atribuțiile șefului formației de intervenție 

5. Atribuțiile șefului echipei specializate 

6. Atribuțiile membrilor echipelor specializate 

 

CAPITOLUL IV 

DISPOZIȚII FINALE 
 

1. Obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă 

2. Pregătirea personalului serviciului voluntar 

3. Autospecialele, echipamentul de protecţie şi 

uniforma 

4. Norma de dotare a serviciului voluntar 

5. Realizarea intervenţiei 

 

 

 



 

 

 

 

R E G U L A M E N T U L 
de organizare și funcționare a 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

al comunei Liești, județul Galați 
 

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 
 

1.1. Date referitoare la constituirea serviciului 
Art. 1 – (1) Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Serviciul Voluntar, 

este o structură specializată, alta decât cea aparţinând serviciilor de urgenţă profesioniste, organizată cu 

personal angajat şi/sau voluntar, în scopul apărării vieţii, avutului public şi/sau a celui privat împotriva 

incendiilor şi a altor calamităţi, în sectorul de competenţă al comunei Liești, stabilit cu avizul Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă „General Ieremia Grigorescu” al judeţului Galaţi. 

(2) Constituirea, încadrarea şi dotarea serviciului de urgenţă voluntar se realizează pe baza criteriilor 

de performanţă elaborate de Inspectoratul General şi aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi 

internelor. Certificarea îndeplinirii criteriilor de performanţă se realizează prin emiterea de către 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Ieremia Grigorescu” al judeţului Galaţi a avizului de 

înfiinţare, respectiv pentru sector de competenţă a serviciului voluntar. 

(3) Organizarea şi funcţionarea serviciului de urgenţă voluntar se stabileşte prin regulament aprobat 

de consiliul local care l-a înfiinţat, cu respectarea criteriilor de performanţă. 

Art. 2 – Serviciul Voluntar se constituie în subordinea Consiliului Local al comunei Liești, județul 

Galați. 

 

1.2. Prezentarea succintă a activității serviciului în funcție de tipurile de risc gestionate 
Art. 3 – Structura Serviciului Voluntar și dotarea sunt dimensionate în funcţie de principalele tipuri 

de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă, grupate în funcţie de natura lor, conform H.G. nr. 557/2016 

privind managementul tipurilor de risc și a Planului de analiză și acoperire a riscurilor. 

Art. 4 – (1) Structura organizatorică cu numărul de personal este prezentată în Anexa nr. 1 la 

prezenta Hotărâre. 

(2) Încadrarea voluntarilor pe funcţii se va face pe baza unui contract, încheiat în formă scrisă, sub 

sancţiunea nulităţii absolute, între voluntar şi beneficiarul voluntariatului, voluntarii trebuind să corespundă 

criteriilor stabilite prin actele normative emise în acest sens. 

Art. 5 – Sectorul de competenţă al Serviciului Voluntar al comunei Liești este unitatea administrativ-

teritorială a comunei  Liești. 

Art. 6 – (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, autoritățile administrației publice locale pot 

încheia contracte ori convenții de colaborare pe bază de reciprocitate cu alte asemenea autorități care au 

constituit servicii voluntare. 

(2) Pentru limitarea și înlăturarea urmărilor situațiilor de urgență, autoritățile administrației publice 

locale care au constituit servicii voluntare pot încheia protocoale cu asociații ce desfășoară activități în 

domeniu. 

(3) Serviciul voluntar solicită sprijinul entităților prevăzute la alin. (1) și (2) sau, după caz, 

intervenția structurilor profesioniste de intervenție al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General 

Ieremia Grigorescu” al judeţului Galaţi, ori de câte ori amploarea situației de urgență depășește capacitatea 

de răspuns a acestuia. 

 

 



 

 

 

1.3. Alte date de interes general 
Art. 7 – Relațiile dintre structurile Serviciului voluntar sunt următoarele: 

A. Ierarhice: 

a) Şeful Serviciului voluntar se subordonează primarului în calitate de preşedinte al Comitetului 

Local pentru Situaţii de Urgenţă și are în subordine nemijlocită/directă întregul personal din componenţa 

Serviciului voluntar; 

b) Șeful compartimentului de prevenire și șeful de formație se subordonează șefului Serviciului 

voluntar; 

c) Șeful de formație coordonează activitatea întregului personal al formației; 

d) Servanții pompieri se subordonează șefilor echipelor specializate. 

B. Funcționale: 

a) Şeful Serviciului voluntar colaborează și conlucrează cu celelalte structuri funcționale din cadrul 

administraţiei publice locale, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, respectiv colaborează pe bază de 

reciprocitate cu alte servicii voluntare/private/profesioniste, ori de câte ori, amploarea situației de urgență 

depășește capacitatea de răspuns a serviciului voluntar; 

b) Şeful Serviciului voluntar colaborează cu asociaţii profesionale şi organizaţii neguvernamentale, 

în baza unor protocoale, pentru limitarea şi înlăturarea situaţiilor de urgenţă. 

C. Coordonare și control: 

a) Şeful Serviciului voluntar organizează și coordonează activitatea compartimentului de prevenire 

cu privire la controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă la construcţiile 

şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum 

şi la instituţiile publice. 

 

 

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE 

SERVICIULUI VOLUNTAR 
 

2.1. CONDUCEREA ŞI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
Art. 8 – (1) Serviciul Voluntar este condus de către şeful serviciului, profesionist în domeniu, salariat 

al administraţiei publice locale. 

(2) Șeful serviciului voluntar trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

a) să aibă avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Ieremia Grigorescu” al judeţului 

Galaţi; 

b) să fie apt din punct de vedere fizic, medical și psihologic. 

Art. 9 – Serviciul Voluntar tip V1 are următoarea compunere: șef serviciu, compartiment pentru 

prevenire și o formație de intervenție compusă din echipe specializate. 

 

2.2. ATRIBUȚIILE SERVICIULUI VOLUNTAR 
Art. 10 – Serviciul voluntar are următoarele atribuții principale: 

a) desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a 

măsurilor de protecție civilă și de apărare împotriva incendiilor; 

b) verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc protecția 

civilă și apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă; 

c) asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia 

persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de situaţii de urgenţă / 

protecție civilă. 

Art. 11 – Pe baza hotărârii consiliului local şi în condiţiile prevăzute de lege, serviciul de urgenţă 

voluntar poate presta, contra cost, către orice persoană fizică sau juridică, fără a afecta îndeplinirea 

atribuţiilor, unele servicii cum sunt: 



 

 

a) supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri, expoziţii, manifestări cultural-

sportive, activităţi de filmare şi altele asemenea; 

b) transport de apă, evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni; 

c) limitarea, colectarea sau îndepărtarea unor produse poluante; 

d) efectuarea de lucrări la înălţime; 

e) transport de apă. 

 

2.3. ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTULUI ȘI ALE SPECIALIȘTILOR PENTRU 

PREVENIRE 
Art. 12 – Compartimentul pentru prevenire este compus din specialişti pentru prevenire şi are 

următoarele atribuții principale: 

a) desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a 

măsurilor de protecție civilă și de apărare împotriva incendiilor; 

b) planifică şi realizează, potrivit legii, acţiuni specifice, în vederea preîntâmpinării, reducerii sau 

eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, a protecţiei populaţiei, 

a mediului, a bunurilor şi valorilor; 

c) desfăşoară activităţi de control, asistenţă tehnică de specialitate, verificarea şi informarea preventivă 

a populaţiei; 

d) asigură respectarea prevederilor actelor normative şi ale celorlalte reglementări privind apărarea 

împotriva incendiilor şi protecţia civilă; 

e) identificarea, evaluarea şi analizarea pericolelor potenţiale prin aprecierea posibilităţilor de apariţie 

a lor şi a consecinţelor acestora asupra vieţii oamenilor, mediului şi bunurilor materiale; 

f) conştientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii dintre personalul care execută 

controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat şi alte persoane interesate sau implicate; 

g) informarea populaţiei şi a salariaţilor privind pericolele potenţiale, precum şi modul de comportare 

în situaţii de urgenţă; 

h) la nevoie, sprijină formaţia de intervenţie în acţiunile de gestionare a situaţiilor de urgenţă. 

 

 

2.4. ATRIBUȚIILE ECHIPELOR SPECIALIZATE 
Art. 13 – Echipa specializată pentru stingere incendii se constituie numai pentru serviciile voluntare 

înfiinţate în cadrul unităților administrativ-teritoriale care nu au obligația dotării cu autospeciale de stingere 

cu apă și spumă. 

Art. 14 – Atribuţiile principale ale echipei specializată pentru stingere incendii sunt următoarele: 

a) asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor sau pentru înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă, 

salvarea persoanelor, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor 

periclitate de incendii sau în alte situaţii de situaţii de urgenţă / protecție civilă; 

b) execută recunoaşteri în sectorul de competenţă, cu accent pe identificarea surselor de alimentare cu 

apă, menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de 

alimentare cu apă în caz de incendiu; 

Art. 15 – Echipa specializată pentru avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare are 

atribuții în cazul situațiilor de urgență determinate de toate tipurile de risc identificate în sectorul de 

competenţă. 

Art. 16 – Atribuţiile principale ale echipei specializată pentru pentru avertizare-alarmare-căutare-

deblocare-salvare-evacuare sunt următoarele: 

a) acţionează în cadrul formaţiei de intervenţie, pentru salvarea răniţilor, a celor surprinşi sub 

dărâmături sau blocaţi în clădiri avariate sau distruse; 

b) acţionează pentru deblocarea căilor de acces spre obiectivele de intervenţie şi pentru evacuarea 

răniţilor şi sinistraţilor; 



 

 

c) localizarea şi limitarea avariilor la reţelele de utilitate publică care prezintă pericol pentru personalul 

de intervenţie sau cel afectat; 

d) asigură transportul materialelor şi hranei în cazul unor situaţii de urgenţă; 

e) asigură avertizarea/alarmarea populaţiei cu mijloace specifice, premergător, pe timpul sau după 

producerea unei situaţii de urgenţă. 

f) limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă; 

g) desfăşoară activitatea, potrivit legii, în vederea preîntâmpinării, reducerii, gestionării şi eliminării 

situaţiei de urgenţă; 

h) asigură intervenţia operativă în cazul producerii unei situaţii de urgenţă. 

 

 

CAPITOLUL III – ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

DIN STRUCTURA SERVICIULUI VOLUNTAR 
 

 

3.1. ATRIBUȚIILE ȘEFULUI SERVICIULUI VOLUNTAR 
Art. 17 – Şeful serviciului voluntar are următoarele atribuţii: 

a) întocmeşte şi gestionează documentele de organizare şi funcţionare a activității serviciului voluntar; 

b) planifică și conduce activitatea de pregătire a personalului serviciului voluntar; 

c) asigură respectarea prevederilor actelor normative în vigoare; 

d) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă în sectorul de 

competenţă; 

e) organizează şi asigură desfăşurarea activităţilor de prevenire la nivelul localităţii, sub coordonarea 

primarului (anual, planifică activităţile de prevenire, prin Graficul de control şi Graficul de informare 

publică, pe baza Programului de măsuri în vederea acordării asistenţei pentru prevenirea situaţiilor de 

urgenţă la gospodăriile populaţiei şi evidenţei operatorilor economici din subordinea consiliului local şi a 

instituţiilor publice din sectorul de competenţă; 

f) verifică întreținerea autospecialelor, utilajelor și materialelor din dotare; 

g) conduce acțiunile de intervenție în limita competențelor stabilite; 

h) întocmește rapoartele de intervenție; 

i) asigură întocmirea planurilor operative de la nivelul unităţii administrativ – teritoriale (planuri de 

intervenție și/sau de apărare, în funcție de riscurile identificate în sectorul de competență, planuri de 

cooperare, planul de evacuare în caz de situații de urgență, planul sectorului de competență pe care sunt 

marcate zonele locuite, operatorii economici și instituțiile, sursele de alimentare cu apă, zonele greu 

accesibile și vulnerabile la riscuri); 

j) verifică petiţiile cetăţenilor în probleme privind situaţiile de urgenţă şi face propuneri primarului 

pentru soluţionarea acestora; 

k) înmânează primarului, săptămânal, toate documentele de control încheiate în săptămâna anterioară, 

în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor contravenţionale, conform reglementărilor în 

vigoare; 

l) întocmeşte, semestrial, analiza activităţii de prevenire şi a neregulilor constatate, pe care o supune 

dezbaterii consiliului local, şi propune măsuri pentru remedierea acestora (raportul de evaluare a capacităţii 

de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă); 

m) participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă la 

nivelul unităţii administrativ-teritoriale; 

n) propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare 

împotriva incendiilor şi protecţie civilă, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi 

protecţie civilă şi echipamente de protecţie specifice; 

o) analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare; 



 

 

p) răspunde de pregătirea serviciului de urgenţă voluntar, precum şi de participarea acestuia la 

concursurile profesionale; 

q) acordă sprijin pentru participarea la concursuri a cercurilor tehnico – aplicative de elevi „Prietenii 

pompierilor” și „Cu viața mea apăr viața”; 

r) întocmeşte Registrul istoric al serviciului voluntar; 

s) îndeplineşte funcţia de agent de inundaţii (numit prin dispoziție a primarului) la nivelul unităţii 

administrativ teritoriale; 

t) colaborează permanent cu agentul hidrotehnic din cadrul unității de gospodărire a apelor pentru 

aspecte privind starea tehnică și funcțională a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare și a cursurilor de 

apă de pe raza unității administrative – teritoriale; 

u) asigură, împreună cu secretarul Comitetului Local pentru Situaṭii de Urgenṭă, centralizarea datelor 

privind urmările fenomenelor hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă 

hidrologică și poluări accidentale pe cursurile de apă; 

v) asigură, împreună cu secretarul Comitetului Local pentru Situaṭii de Urgenṭă, întocmirea şi 

transmiterea rapoartelor operative în maxim 24 de ore de la declanșarea evenimentului și nu mai mult de 12 

ore de la încetarea fenomenului (pentru ultimul raport operativ); 

w) asigură, împreună cu secretarul Comitetului Local pentru Situaṭii de Urgenṭă , întocmirea Planului 

local de apărare împotriva inundațiilor, fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect 

producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, 

poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră; 

x) asigură întocmirea periodică a unor acțiuni de constientizare a populației asupra riscului pe care-l 

prezintă inundațiile și asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetățean pentru diminuarea 

pagubelor; 

y) asigură afișarea în locuri publice a extraselor din Planul local de apărare, a semnificației codurilor 

de culori pentru avertizările meteorologice şi hidrologice şi a semnalelor de alarmare acustică a populaţiei; 

z) asigură afișarea în locuri publice a extraselor din Planul de acţiune în caz de accident la barajul 

situat în amonte de unitatea administrativ – teritorială  transmis de către Sistemul de Gospodărire a Apelor. 

 

3.2. ATRIBUȚIILE ȘEFULUI COMPARTIMENTULUI PENTRU PREVENIRE 
Art. 18 – Şeful compartimentului pentru prevenire se subordonează șeful serviciului voluntar și are 

următoarele atribuţii: 

a) coordonează desfăşurarea activităţilor de prevenire la nivelul localităţii; 

b) acţionează cu fermitate pentru înlăturarea imediată a stărilor de pericol pe care le constată şi 

urmăreşte rezolvarea lor operativă; 

c) stabileşte restricţii şi interdicţii la utilizarea sau efectuarea unor lucrări cu pericol dacă nu se respectă 

prevederile normelor de prevenire şi regulile de executare a lucrărilor cu risc; 

d) sprijină conducerile operatorilor economici din municipiu / oraş / comună în realizarea măsurilor de 

protecţie şi instruirea personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

e) informează conducerile operatorilor economici, şeful serviciului voluntar, consiliul local imediat 

după ce a constatat nereguli grave, sau stări de pericol de incendiu, explozii sau accidente tehnologice; 

f) în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, alertează serviciul voluntar şi participă la nevoie, la 

limitarea şi lichidarea situaţiei de urgenţă; 

g) consemnează neregulile în carnetele cu constatările rezultate din controale (cele de la gospodăriile 

populaţiei) şi în notele de control (cele de la instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea 

consiliului local, de la unităţile de învăţământ şi de la operatorii economici din sectorul de competenţă, cu 

care s-au încheiat contracte de intervenţie); 

h) prezintă şefului de serviciu carnetele cu constatările rezultate sau notele de control; 

i) cunoaşte sensul principiilor care stau la baza desfăşurării activităţii de prevenire (principiul 

legalităţii, principiul imparţialităţii şi independenţei, principiul confidenţialităţii, principiul transparenţei, 

principiul continuităţii şi gradualităţii); 



 

 

j) propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de prevenire, 

dotării cu mijloace tehnice şi echipamente de protecţie specifice. 

 

3.3. ATRIBUȚIILE MEMBRILOR COMPARTIMENTULUI PENTRU 

PREVENIRE 
Art. 19 – Membrii compartimentului pentru prevenire au următoarele atribuţii: 

a) acţionează cu fermitate pentru înlăturarea imediată a stărilor de pericol pe care le constată şi 

urmăreşte rezolvarea lor operativă; 

b) stabilesc restricţii şi interdicţii la utilizarea sau efectuarea unor lucrări cu pericol dacă nu se respectă 

prevederile normelor de prevenire şi regulile de executare a lucrărilor cu risc; 

c) verifică dotarea şi starea tehnică a mijloacelor de primă intervenţie în caz de incendiu, sursele de 

alimentare cu apă (rezervoarele de apă de incendiu şi hidranţi exteriori de incendiu) de la operatorilor 

economici şi cele aparţinând municipiului / oraşului / comunei; 

d) controlează locurile de muncă unde se execută lucrări cu foc sau lucrări periculoase; 

e) sprijină conducerile operatorilor economici din municipiu / oraş / comună în realizarea măsurilor de 

protecţie şi instruirea personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

f) informează conducerile operatorilor economici, şeful serviciului voluntar, consiliul local imediat 

după ce a constatat nereguli grave sau stări de pericol de incendiu, explozii sau accidente tehnologice; 

g) urmăreşte modul cum se respectă regulile privind interzicerea fumatului şi focului deschis în locurile 

stabilite; 

h) verifică menţinerea liberă şi în stare de utilizare a căilor de acces pentru intervenţie şi de evacuare 

în caz de situaţii de urgenţă în sectorul de competenţă; 

i) în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, alertează serviciul voluntar şi participă la nevoie, la 

limitarea şi lichidarea situaţiei de urgenţă; 

j) consemnează neregulile în carnetele cu constatările rezultate din controale (cele de la gospodăriile 

populaţiei) şi în notele de control (cele de la instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea 

consiliului local, de la unităţile de învăţământ şi de la operatorii economici din sectorul de competenţă, cu 

care s-au încheiat contracte de intervenţie); 

k) prezintă şefului de serviciu carnetele cu constatările rezultate sau notele de control; 

l) cunoaşte sensul principiilor care stau la baza desfăşurării activităţii de prevenire (principiul 

legalităţii, principiul imparţialităţii şi independenţei, principiul confidenţialităţii, principiul transparenţei, 

principiul continuităţii şi gradualităţii). 

 

3.4. ATRIBUȚIILE ȘEFULUI FORMAȚIEI DE INTERVENȚIE 
Art. 22 – Şeful formaţiei de intervenţie are următoarele atribuţii: 

a) se subordonează şefului serviciului voluntar şi îndeplineşte sarcinile date de către acesta; 

b) pune în aplicare ordinele şefului serviciului voluntar şi asigură transmiterea acestora grupei/echipei 

din sector; 

c) face propuneri şefului serviciului voluntar privind modul de acţiune, necesarul de forţe şi mijloace; 

d) execută, împreună cu şefii echipelor specializate, recunoaşterea la locul intervenţiei, analizează 

riscurile şi transmite datele necesare şefului serviciului voluntar; 

e) dispune măsurile necesare îndeplinirii misiunii în sectorul repartizat; 

f) utilizează echipamentele de comunicaţii; 

g) recepţionează şi transmite ordine, semne şi semnale. 

h) asigură intervenţia operativă în cazul producerii unei situaţii de urgenţă. 

i) acţionează cu fermitate pentru înlăturarea imediată a stărilor de pericol pe care le constată şi 

urmăreşte rezolvarea lor operativă; 

j) verifică prezenţa personalului, starea de funcţionare a mijloacelor tehnice de intervenţie, 

accesoriilor, echipamentului de protecţie din dotarea subordonaţilor; 



 

 

k) execută nemijlocit instruirea de specialitate în cadrul programului lunar, sau ori de câte ori este 

nevoie a personalului din subordine; 

l) asigură respectarea întocmai de către personalul din subordine a programului zilnic/lunar de 

activitate stabilit, ordinea şi disciplina; 

m) menţine permanent legătura cu şeful serviciului pe timpul executării unor activităţi / misiuni 

specifice în sectorul de competenţă; 

n) îndeplineşte şi alte sarcini trasate de şeful serviciului. 

 

 

 

 

 

 

3.5. ATRIBUȚIILE ȘEFULUI ECHIPEI SPECIALIZATE 
Art. 20 – Şeful echipei specializate are următoarele atribuţii: 

a) se subordonează şefului formaţiei de intervenţie şi îndeplineşte sarcinile date de către acesta; 

b) pune în aplicare ordinele şefului formaţiei de intervenţie şi asigură transmiterea acestora membrilor 

echipei; 

c) mânuieşte accesoriile, dispozitivele şi utilajele din dotarea serviciului voluntar pentru îndeplinirea 

misiunilor primite; 

d) asigură şi urmăreşte executarea operaţiunilor pentru desfăşurarea intervenţiei; 

e) pune în aplicare ordinele şefului serviciului voluntar transmise direct sau prin şeful sectorului; 

f) participă la recunoaşterea locului incendiului/situaţiei de urgenţă şi dă misiuni subordonaţilor; 

g) asigură cercetarea iniţială pentru identificarea prezenţei substanţelor periculoase; 

h) conduce acţiunile echipei; 

i) aplică tehnici şi tactici pentru stingerea incendiilor; 

j) informează şeful sectorului despre schimbările de natură operativă ce apar pe parcursul intervenţiei; 

k) este şeful echipei de salvare la ordinul şefului serviciului voluntar; 

l) ţine permanent legătura cu membrii echipei şi cu şeful de sector; 

m) acţionează la nevoie cu mijloace de primă intervenţie; 

n) utilizează echipamentele de comunicaţii; 

o) recepţionează şi transmite ordine, semne şi semnale; 

p) cunoaşte mijloacele specifice de alarmare şi semnalele de alarmare, locurile de evacuare; 

q) îndeplineşte şi alte sarcini trasate de şeful serviciului. 

 

3.6. ATRIBUȚIILE MEMBRILOR ECHIPELOR SPECIALIZATE 
Art. 21 – Membrii echipelor specializate pentru stingere incendii au următoarele atribuţii: 

a) se subordonează şefului echipei şi îndeplinesc sarcinile date de către acesta; 

b) mânuiesc accesoriile, dispozitivele şi utilajele din dotare pentru îndeplinirea misiunilor primite; 

c) execută tehnici de intervenţie adecvate pentru stingerea incendiului şi acţionează prioritar pentru 

salvarea persoanelor; 

d) execută atribuţii specifice la tipul de utilaj pe care îl deservesc; 

e) îndeplinesc atribuţiile specifice în cadrul echipei de căutare-salvare; 

f) aplică tehnici şi tactici pentru stingerea incendiilor; 

g) ţin permanent legătura cu şeful echipei şi cu membrii acesteia; 

h) acţionează la nevoie cu mijloace de primă intervenţie; 

i) se amplasează cât mai aproape de zona de ardere şi acţionează direct pentru limitarea propagării şi 

lichidării focarelor; 

j) sprijină, prin acţiunea lor, activitatea de salvare a persoanelor şi bunurilor; 

k) comunică orice modificare a situaţiei operative ce se produce pe timpul misiunii; 



 

 

l) cooperează şi se protejează reciproc, urmărind permanent evoluţia incendiului, existenţa pericolului 

de producere a exploziilor sau pierderea capacităţii portante a elementelor de construcţie (prăbuşirea 

acestora); 

m) recepţionează şi transmite ordine, semne şi semnale; 

n) se preocupă pentru cunoaşterea în detaliu a tuturor accesoriilor și materialelor din dotarea 

motopompei și/sau a celorlalte utilaje precum și modul de lucru cu acestea; 

o) -execută recunoaşteri pe raza unităţii administrativ - teritoriale cu accent pe sursele de alimentare cu 

apa, posibilitatea accesului de intervenţie; 

p) utilizează echipamentele de comunicaţii. 

Art. 22 – Membrii echipelor specializate pentru avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-

evacuare au următoarele atribuţii: 

a) se subordonează şefului echipei şi îndeplinesc sarcinile date de către acesta; 

b) asigură sprijin în acțiunile de intervenție la calamități sau dezastre și salvarea persoanelor aflate în 

pericol; 

c) la ordin, execută recunoaşteri şi semnalizează/delimitează zona de intervenţie; 

d) execută căutarea persoanelor cu mijloacele din dotare; 

e) asigură evacuarea, salvarea şi/sau protecţia persoanelor, animalelor şi bunurilor şi reducerea 

impactului negativ asupra mediului; 

f) aplică tehnici de salvare a persoanelor şi mânuiesc accesoriile din categoriile: scări manuale, 

descarcerare, tăiat şi demolat, salvare şi prim ajutor medical, alte accesorii diverrse; 

g) asigură sprijin în acordarea asistenţei medicale de urgenţă; 

h) asigură întreruperea alimentării cu energie electrică şi gaze naturale; 

i) asigură executarea desfacerilor sau a demolărilor; 

j) asigură protecţia căilor destinate salvării şi evacuării persoanelor, animalelor şi bunurilor materiale, 

protecţia instalaţiilor şi construcţiilor situate în zona afectată; 

k) asigură iluminarea zonei de intervenţie; 

l) asigură transportul efectivelor şi altor materiale la locul intervenţiei; 

m) asigură consolidarea elementelor de construcţie care ameninţă cu prăbuşirea, executarea de treceri 

printre şi peste dărâmături spre locul intervenţiei; 

n) acționează în cadrul formației de intervenție, pentru slavarea răniților, a celor surprinși sub 

dărămături sau blocați în adăposturi, clădiri avariate sau distruse; 

o) acționează pentru deblocarea căilor de acces spre obiectivele de intervenție și pentru evacuarea 

răniților și sinistraților; 

p) asigură avertizarea-alarmarea populaţiei cu ajutorul mijloacelor specifice din dotare; 

q) localizează și limitează avariile la rețelele de utilitate publică care prezintă pericol pentru personalul 

de intervenție sau cel afectat; 

r) asigură transportul materialelor și hranei în cazul unor situații de urgență; 

s) utilizează echipamentele de comunicaţii; 

t) cunosc în permanență situația evacuării persoanelor și bunurilor materiale. 

 

 

CAPITOLUL IV – DISPOZIŢII FINALE 
 

4.1. OBLIGAŢII PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 
Art. 23 – Personalul cu atribuţii de conducere a intervenţiilor: 

a) adoptă tactici de intervenţie care să aibă în vedere, cu prioritate, asigurarea securităţii proprii şi a 

personalului din subordine prin amplasarea forţelor şi mijloacelor astfel încât să existe permanent 

posibilitatea retragerii în condiţii de siguranţă în cazul producerii unor explozii, răbufniri de flacără, 

prăbuşiri de elemente de construcţie etc.; 



 

 

b) urmăreşte folosirea echipamentelor şi mijloacelor de protecţie individuală adecvate situaţiei 

respective; 

c) ia în considerare competenţele personalului din subordine, în ceea ce priveşte executarea misiunilor, 

având în vedere aspectele ce vizează securitatea şi sănătatea în muncă. 

Art. 24 – Personalul cu atribuţii de execuţie: 

a) desfăşoară activitatea la intervenţie conform competenţelor, executând doar operaţiunile ordonate; 

b) exploatează corespunzător autospecialele, utilajele, mijloacele şi accesoriile din dotare; 

c) monitorizează permanent locul unde îşi desfăşoară activitatea, în vederea identificării în timp util a 

unor factori care i-ar putea pune în pericol integritatea corporală, iar în cazul identificării unor stfel de factori 

va lua măsuri urgente de adăpostire/evacuare, fără a aştepta un ordin în acest sens. 

Art. 25 – Verificarea şi folosirea integrală a echipamentului de protecţie individual este obligatorie 

pentru întregul personal participant la intervenţie. 

 

 

 

4.2. PREGĂTIREA PERSONALULUI SERVICIULUI VOLUNTAR 
Art. 26 – (1) Pregătirea personalului serviciului voluntar se realizează prin: programe de pregătire, 

instruiri, convocări, verificări, exerciții și concursuri profesionale, care se cuprind în Planul de pregătire în 

domeniul situațiilor de urgență. 

 (2) Coordonarea activității de pregătire a personalului serviciului voluntar se execută de 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Ieremia Grigorescu” al judeţului Galaţi. 

 (3) Programele de pregătire și exercițiile din Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență 

prevăzut la alin. (1) se stabilesc în funcție de tipurile de risc identificate în sectorul de competență și de 

particularitățile intervenției. 

 

4.3. ECHIPAMENTUL DE PROTECŢIE ŞI UNIFORMA 
Art. 27 – (1) Echipamentul de protecție și uniforma trebuie să fie inscripționate, vizibil, cu 

denumirea serviciului voluntar. 

 (2) Numărul de telefon se afișează atât la sediul serviciului, cât și în zonele cu risc din sectorul de 

competență. 

(3) Uniforma și echipamentul de protecție se asigură, gratuit, potrivit prevederilor art. 39 alin. (3) 

din Legea nr. 307/2006, republicată. 

 

4.4. NORMA DE DOTARE A SERVICIULUI VOLUNTAR 
 Art. 28 – (1) În baza normei orientative de dotare, serviciul voluntar își stabilește propria normă de 

dotare în funcție de tipul serviciului, riscurile identificate, precum și de tipul/capacitatea/destinația 

mijloacelor de intervenție, astfel încât să asigure: 

a) intervenția operativă și gestionarea tuturor situațiilor de urgență în funcție de riscurile identificate; 

b) spații pentru garare/revizie a mijloacelor de intervenție; 

c) capacitatea maximă de lucru a utilajelor; 

d) îndeplinirea atribuțiilor și asigurarea protecției personalului serviciului. 

(2) Componenţa nominală a membrilor serviciului voluntar al comunei Liești şi stabilirea normei 

proprii de dotare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, se va face prin Dispoziţie a primarului 

comunei Liești. 

 

4.5. REALIZAREA INTERVENŢIEI 
Art. 29 – (1) Conducerea intervenției se asigură de către primar, până la finalizarea acesteia ori până 

la sosirea structurilor profesioniste de intervenție ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General 

Ieremia Grigorescu” al judeţului Galaţi. 

(2) Intervenția se realizează gradual, astfel: 



 

 

a) alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anunțarea/alertarea structurilor profesioniste de 

intervenție ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Ieremia Grigorescu” al judeţului Galaţi, 

precum și, după caz, a entității cu care a fost încheiat contract, convenție de colaborare sau protocol; 

b) realizarea intervenției propriu-zise de către serviciul voluntar; 

c) acordarea de sprijin la intervenție, cu tehnică și personal specializat, de către entitatea cu care a fost 

încheiat contract, convenție de colaborare sau protocol; 

d) participarea la intervenție, cu tehnică și personal specializat, a structurilor profesioniste de 

intervenție ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Ieremia Grigorescu” al judeţului Galaţi. 

 



 

 

 



 

 

ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. ___________ DIN _____________ 

 

 

O R G A N I G R A M A 
ȘI NUMĂRUL DE PERSONAL ALE 

SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENȚĂ DE TIPUL V1 

AL  COMUNEI LIEȘTI - GALAȚI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȘEF SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ = 1 
(1 funcție) 

COMPARTIMENT 
PREVENIRE 

(10 funcții) 
 

ȘEF COMPARTIMENT PREVENIRE 
= 1 

SPECIALIȘTI PREVENIRE = 9 

ECHIPĂ SPECIALIZATĂ ÎN 
DOMENIUL STINGERII 

INCENDIILOR 
(5 funcții) 

ȘEF ECHIPĂ SPECIALIZATĂ = 1 
SERVANȚI POMPIERI = 4 

FORMAȚIE DE INTERVENȚIE (1 funcție) 
ȘEF FORMAȚIE DE INTERVENȚIE = 1 (1 funcție) 

ECHIPĂ SPECIALIZATĂ ÎN 
ALARMARE-CĂUTARE-
DEBLOCARE-SALVARE-
EVACUARE POPULAȚIE-

ACCIDENT CHIMIC 
(5 funcții) 

ȘEF ECHIPĂ SPECIALIZATĂ = 1 
SERVANȚI POMPIERI = 4 



 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotărâre privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Liești, județul Galaţi 

 
 

 

In conformitate cu prevederile art. 129, alin.  (2) lit. "a", alin. (3), lit. "c",  art. 136, art.  154  

alin. (1) și art. 196 alin.  (1), lit. "a",  din  OUG  nr.  57/ 2019 privind  Codul Administrativ și în vederea 

respectării prevederilor Ordinului nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind 

constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, 

supun atenției Consiliului Local Liești prezentul proiect de hotărâre de consiliu local. 

Potrivit Ordinului nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, 

încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, serviciile 

voluntare pentru situaţii de urgenţă sunt structuri specializate, altele decât cele aparținând serviciilor 

de urgenţă profesioniste, organizate cu personal angajat şi/sau voluntar, în scopul apărării vieţii, 

avutului public şi/sau privat în situaţii de urgenţă. Serviciile voluntare se constituie, potrivit legii, în 

comune, oraşe şi municipii, în subordinea consiliilor locale. Regulamentul de organizare şi funcţionare 

a serviciilor voluntare este emis de consiliile locale. 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, precum şi raportul de specialitate al 

Compartimentului Resurse Umane, supunem atenției Consiliului Local Lieşti proiectul de hotărâre 

privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență al comunei Liești, județul Galaţi. 

 

 

PRIMAR 

IULIAN BOȚ 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Liești, județul Galaţi 
 

 

 

În data de 27 iunie 2019 au fost aprobate prin Ordinul 75/2019 criterii de performanţă privind 

constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă. 

Potrivit acestui ordin serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă sunt structuri specializate, 

altele decât cele aparţinând serviciilor de urgenţă profesioniste, organizate cu personal angajat şi/sau 

voluntar, în scopul apărării vieţii, avutului public şi/sau privat în situaţii de urgenţă. Serviciile voluntare 

se constituie, potrivit legii, în comune, oraşe şi municipii, în subordinea consiliilor locale. 

Astfel, propunem înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Liești, 

județul Galați, tip V1, având în vedere că unitatea noastră admnistrativ teritorială este amplasată la o 

distanţă mai mică de 20 km faţă de localitatea unde funcţionează subunităţi din cadrul serviciilor 

profesioniste pentru situaţii de urgenţă, care au în dotare minimum două autospeciale de stingere cu 

apă şi spumă, respectiv comuna Ivești. Jud. Galați. 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Liești se încadrează cu un număr de 22 persoane, 

din care 1 angajat pe funcția de execuție de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență și 21 

voluntari, după următoarea structură organizatorică: 

1. Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență – 1 post angajat 

2. Compartimentul pentru prevenire: 

- șef compartiment prevenire – 1 post voluntar 

- specialiști prevenire = 9 posturi  voluntari 

3. Formație de intervenție - Șef formație de intervenție – 1 post voluntar, care are în subordine 

două echipe specializate: 

-  Echipă specializată în domeniul stingerii incendiilor: 

-  șef echipă specializată = 1 post voluntar 

- servanți pompieri = 4 posturi  voluntari 

- Echipă specializată în alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare populație-accident 

chimic: 

-  șef echipă specializată = 1 post voluntar 

- servanți pompieri = 4 posturi  voluntari 

Relațiile dintre structurile serviciului voluntar sunt următoarele: 

A. Ierarhice: 

a) Şeful Serviciului voluntar se subordonează primarului în calitate de preşedinte al 

Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă și are în subordine nemijlocită/directă întregul personal 

din componența Serviciului voluntar; 

b) Șeful compartimentului de prevenire și șeful de formație se subordonează șefului 

Serviciului voluntar; 

c) Șeful de formație coordonează activitatea întregului personal al formației; 

d) Servanții pompieri se subordonează șefilor echipelor specializate. 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

P R I M A R 

 

 

 

 

Nr................................. 



 

 

B. Funcționale: 

a) Şeful Serviciului voluntar colaborează și conlucrează cu celelalte structuri funcționale din 

cadrul administraţiei publice locale, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, respectiv colaborează pe 

bază de reciprocitate cu alte servicii voluntare/private/profesioniste, ori de câte ori, amploarea situației 

de urgență depășește capacitatea de răspuns a serviciului voluntar; 

b) Şeful Serviciului voluntar colaborează cu asociaţii profesionale şi organizaţii 

neguvernamentale, în baza unor protocoale, pentru limitarea şi înlăturarea situaţiilor de urgenţă. 

C. Coordonare și control: 

a) Şeful Serviciului voluntar organizează și coordonează activitatea compartimentului de 

prevenire cu privire la controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă 

la construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii 

administrativ-teritoriale, precum şi la instituţiile publice. 

 

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 ........................................... 

 

 

Compartiment Juridic, 

Consilier juridic, grad profesional asistent 

Lupea Alina Anișoara .......................................... 

 

 

 

 

Șef Serviciu Financiar – Contabil, 

Pleșcan Nicoleta   

......................................................................                    

 

 
 



Inalt 

functi

onar 

public

de 

conduce

re

de 

executie
de conducere de executie

1. VACANT

Șef Serviciu 

Vlountar pentru 

Situații de 

Urgență

2 VACANT

Șef 

Compartiment 

Prevenire

3 VACANT
Specialist 

prevenire

4 VACANT
Specialist 

prevenire

5 VACANT
Specialist 

prevenire

6 VACANT
Specialist 

prevenire

STRUCTUR

A

JUDEȚUL GALAȚI

Treapta 

profesionala/g

rad

FUNCTI

A DE 

DEMNI

TATE 

PUBLIC

A

Nivelul 

studiilor

Anexa 2 la HCL nr.  ...................................

STAT  DE  FUNCTII

Nivel

ul 

studii

lor

OBSER

VATII

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

COMPARTIMENT PREVENIRE ( VOLUNTARI)

Numele, 

prenumele/VACANT, 

temporar VACANT 

dupa caz

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

LIEȘTI

Functia publica

Clas

a

Gradul 

profesi

onal

NR. 

CRT.

Functia contractuala



7 VACANT
Specialist 

prevenire

8 VACANT
Specialist 

prevenire

9 VACANT
Specialist 

prevenire

10 VACANT
Specialist 

prevenire

11 VACANT
Specialist 

prevenire

12 VACANT
Șef Formație de 

intervenție

13 VACANT
Șef Echipă 

Specializată

14 VACANT
Servant 

pompieri

15 VACANT
Servant 

pompieri

16 VACANT
Servant 

pompieri

17 VACANT
Servant 

pompieri

18 VACANT
Șef Echipă 

Specializată

19 VACANT
Servant 

pompieri

20 VACANT
Servant 

pompieri

21 VACANT
Servant 

pompieri

FORMAȚIE DE INTERVENȚIE (VOLUNTARI)

ECHIPĂ SPECIALIZATĂ ÎN ALARMARE-CĂUTARE-DEBLOCARE-SALVARE-EVACUARE POPULAȚIE-ACCIDENT CHIMIC  

(VOLUNTARI)

ECHIPĂ SPECIALIZATĂ ÎN DOMENIUL STINGERII INCENDIILOR (VOLUNTARI)



22 VACANT
Servant 

pompieri



 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

  

 

Privind: modificarea  si completarea  HCL 7/14.02.2018 privind 

  stabilirea salariului de bază pentru funcționarii  publici  și personalul   contractual   din   cadrul   

aparatului   de   specialitate   al   primarului   comunei Liești,   pentru funcționarii publici din 

cadrul Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a  Persoanelor Liești,  

precum şi a indemnizației aleșilor locali  

 
             Inițiator: Boț Iulian, primarul comunei Liești, județul Galați; 

             Nr. si data depunerii proiectului de hotărâre :                                 

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

……………..; 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind reorganizarea activității Unității Administrativ 

Teritoriale Liești, județul Galați;  

Având în vedere: 

- expunerea de motive a inițiatorului înregistrată cu nr. ………………………..; 

- raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Liești 

înregistrat la nr. …………………..; 

- HCL nr. .............. înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență al comunei Liești, județul Galaţi 

- prevederile art. 11, precum și nomenclatorul funcțiilor contractuale  din  LEGEA-CADRU nr. 

153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;  

- avizul comisiei de specialitate ; 

În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1 –  Se modifică și se completează HCL 7/14.02.2018 privind stabilirea salariului de bază 

pentru funcționarii  publici  și personalul   contractual   din   cadrul   aparatului   de   specialitate   al   

primarului   comunei Liești,   pentru funcționarii publici din cadrul Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidență a  Persoanelor Liești, precum şi a indemnizației aleșilor locali , prin  stabilirea salariului de 

bază pentru postul contractual de execuție Şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă, după 

cum urmează: 

- La Anexa I se completează la punctul III – Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor contractuale, prin 

introducerea punctului 11 pentru funcția contractuală de Şef serviciu voluntar pentru situaţii de 

urgenţă, astfel: 

 

Nr. 

Crt. 

Funcţia contractuală 

de execuţie 

Nivelul 

studiilor 

Salariul de 

bază 

Gradaţia 0 

Coeficient 

1. Şef serviciu voluntar pentru situaţii de 

urgenţă 

S 3857 2,03 
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Art.  3 – Toate celelalte prevederi ale articolelor din HCL nr.  7/14.02.2018, cu completările și 

modificările ulterioare,   rămân  în vigoare.  

 

Art.  4 -   Cu   ducerea   la   îndeplinire   a   prezentei   hotărâri,   în   condiţiile   legii,   se   

însărcinează Primarul   comunei Lieşti,   prin   Serviciul Financiar – Contabil şi    Compartimentul   

Resurse   Umane din aparatul de specialitate, în condiţiile legi. 

 

Art. 5 -  Prezenta hotărâre se afişează pe site-ul Primăriei comunei Lieşti şi se comunică, în 

condiţiile legii, Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi, Serviciului Financiar – Contabil şi 

Compartimentului Resurse Umane, prin grija secretarului comunei Lieşti. 

                   

 

 

 

 

 

 Inițiator, 
 

 

         PRIMAR 

     IULIAN BOȚ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Referat de aprobare 

 
Prin   proiectul   de   hotărâre   ce   are   la   bază   prezenta   expunere   de   motive   se  propune   

introducerea funcției contractuale de execuție de  Şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă, studii 

superioare în cadrul Anexei I al HCL 7/14.02.2018 care stabilește salariului de bază pentru funcționarii  

publici  și personalul   contractual   din   cadrul   aparatului   de   specialitate   al   primarului   comunei 

Liești,   pentru funcționarii publici din cadrul Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a  

Persoanelor Liești, precum și a indemnizației aleșilor locali. 

Primarul, în calitatea sa de ordonator principal de credite, are, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea 

nr. 153/2017, atribuţia de a gestiona sistemul de salarizare, iar în calitatea de autoritate executivă, are, 

în conformitate cu prevederile Codului Administrativ atribuția, de a propune autorității deliberative 

aprobarea unui astfel de proiect de  act administrativ. 

Având în vedere aprobarea hotărârii de consiliu local prin care s-a înființat Serviciul Voluntar 

pentru Situații de Urgență, de tipul V1, în subordinea Consiliului local al comunei Liești, județul 

Galați, este necesar să  introducem în Anexa I, la  punctul III – Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor 

contractuale, prin introducerea punctului 11 pentru funcția contractuală de Șef serviciu voluntar pentru 

situaţii de urgenţă. 

Competența   dezbaterii  și   aprobării   proiectului   de   hotărâre   aparține   Consiliului   Local   

al Comunei Lieşti  în baza prevederilor Codului Administrativ. 

 

 INITIATOR,  

 

PRIMAR 

IULIAN BOȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR: ________________ 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

P R I M A R 

 

 

 

         
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 



 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

  

 

Potrivit art. 11, alin. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice „pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale 

"Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile 

publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a 

consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării  

organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. 

Legiuitorul  a prevăzut pentru salariaţii din cadrul administraţiei publice locale doar 

nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor (anexa nr. VIII cap. I lit. A secţiunea III şi cap. II lit. A secţiunea  

IV.). 

Prin HCL nr. 7/ 14.02.2018 Consiliul Local Liești a aprobat salariul de bază pentru funcționarii  

publici  și personalul   contractual   din   cadrul   aparatului   de   specialitate   al   primarului   comunei 

Liești,   pentru funcționarii publici din cadrul Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a  

Persoanelor Liești, precum și a indemnizației aleșilor locali 

Având în vedere aprobarea unui hotărâre de  înființare a Serviciul Voluntar pentru Situații de 

Urgență, de tipul V1, în subordinea Consiliului local al comunei Liești, județul Galați., este necesar să 

introducem în HCL nr. 7/14.02.2018 postul de  Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență pentru 

a fi bugetat salariul.   

Față de cele prezentate și cu respectarea prevederilor art. 4 ale Legii nr. 153/2017: "  (1) 

Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice se asigură de 

fiecare ordonator de credite.....(4) Ordonatorii de credite au obligaţia să stabilească salariile de 

bază/soldele de funcţie/salariile de funcţie/soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, 

gradaţiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare/indemnizaţiile lunare, 

sporurile, alte drepturi salariale în bani şi în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea 

personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în condiţiile legii, astfel 

încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.....", supunem spre 

analiză şi aprobare proiectul de hotărâre în forma iniţiată de executiv. 

 

 

 

Întocmit: 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

Consilier, grad profesional superior 

Laura Marilena Dumanovschi ……………………………… 
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PROIECT DE H O T Ă R Â R E  

privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria 
de folosință arabil,  in suprafață de 627 mp ,   aparținând domeniului 

privat  al comunei Liești,  teren situat in Cv. 43, P 1351/3, număr 
cadastral  106618 

___________________________________________________________________________ 

INIŢIATOR: Bot Iulian,  primarul comunei Lieşti  

Nr. şi data înregistrării proiectului de hotărâre :_     11500  /02.10. 2019                               

 

 

Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit in ședința ordinara, in data de ..; 

 

                      Având in vedere Referatul de aprobarea inițiatorului cu nr. 11500  / 02.10. 2019;                              

           Având in vedere raportul întocmit de compartimentul de resort din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Liești nr. 11545/03.09.2019; 

  Având in vedere raportul de avizare al  comisiei de  specialitate nr.  …………. ; 

Având in vedere raportul de evaluare a terenului întocmit de evaluator autorizat 

Iftode Florica , înregistrat la Primăria comunei Liești sub nr. 5951/17.04.2019; 

Având in vedere Studiul de oportunitate  înregistrat la Primăria comunei Liești sub 

nr. 11438 / 30.09.2019;    

  Având în vedere dovada dreptului de proprietate făcuta prin H.C.L. nr. 52 din 

29.11.2018 și Extrasul de carte funciară nr. 106618, eliberat de OCPI Liești;   

  Având în vedere prevederile HCL nr. 43/20.11.2018 privind aprobarea Normelor 

procedurale privind vânzarea  prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) 

aflate în domeniul privat al comunei Liești;   

  Având in vedere art. 28, alin.(3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice 

locale, , cu modificările si completările ulterioare ;  

  Având in vedere art. 13, alin. l din Legea 50/1991 privind autorizarea executării 

construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată , cu modificările și 

completările ulterioare; 

            Având in vedere prevederile art. 311, art. 317, art. 334-336, art. 338-341, art. 

363 din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ; 

In conformitate cu prevederile art. 129, alin.(6), lit.“b”, articolul 139, alin. (2), din 

OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ; 

In temeiul a art.  196 lit. “a”  din O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul 

Administrativ; 

 

                                         H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1. - Se  însușește raportul de evaluare a terenului întocmit de evaluator autorizat 

Iftode Florica , înregistrat la Primăria comunei Liești sub nr. 5951/17.04.2019, conform Anexei 

nr. 1 . 
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Art.2. – Se aprobă Studiul de oportunitate și Caietul de sarcini cu privire la vânzarea 

imobilului precizat în art.1, conform anexelor 2A și 2B  la prezenta hotărâre;           

Art.3.- Se aproba vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria de 

folosință arabil,  in suprafață de 627 mp ,  aparținând domeniului privat al comunei Liești,  teren 

situat in Cv. 43, P 1351/3, număr cadastral  106618, identificat conform Anexei 3 la prezenta 

hotărâre. 

            Art.4.- Se aprobă instrucţiunile privind desfăşurarea licitaţiei, conform anexei nr. 4; 

          Art.5.- Condiţiile de vânzare sunt cele prevăzute în contractul de concesiune - anexa 5 la 

prezenta hotărâre. 

Art.6.- Preţul de pornire a licitaţiei este de : 4339 Euro in echivalent lei la curs BNR din 

ziua anterioară datei desfășurării licitației.  

Art.7. -  Perfectarea contractului de vânzare-cumpărare se va realiza în termen de maxim 

30 zile de la adjudecare 

Art.8. (1) -   Se aprobă componența comisiei de evaluare, conform Anexei nr. 6A 

 (2) -   Se aprobă componența comisiei de soluționare a contestațiilor, conform 

Anexei nr. 6B. 

Art.9. – Anexele 1,2A,2B,3,4 , 5 , 6A și 6B  fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.10. -  Se împuternicește Primarul comunei Liești pentru organizarea licitației si 

semnarea contractului de vânzare-cumpărare conform prevederilor legale. 

 Art.11. - Domnul secretar general  al comunei Liești se însărcinează cu comunicarea si   

publicitatea prezentei hotărâri. 

       

 

Inițiator,  
 
Primar, 
Iulian BOȚ 

 

 

 
 Nota: Raportul de evaluare si documentația de licitație se pun la dispoziția 

comisiilor de specialitate in format  material, pentru consultare și întocmire raport de avizare.  

Componența comisiilor de evaluare și analiză a contestațiilor  se stabilește în plenul ședinței. 

 

 

 

 

 

 

 In temeiul art. 243, alin. (1), lit. “a” din OUG nr. 57/2019-Codul 

Administrativ, se avizează de legalitate proiectul de hotărâre. 

 

 

                                Secretarul general al comunei Liești. 

                                               Jr. Vasile Avădănei 
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                                             REFERAT DE APROBARE   

privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria 
de folosință arabil,  in suprafață de 627 mp ,   aparținând domeniului 

privat de interes local al comunei Liești,  teren situat in Cv. 43, P 
1351/3, număr cadastral  106618 

 

 
 Pentru teren arabil intravilan  aparținând domeniului privat de interes local al 

comunei Liești,  situat in Cv. 27, P 120/1,  teren situat in Cv. 43, P 1351/3, număr cadastral  

106618, ,  in suprafață de 627 mp ,s-au două  primit diferite solicitări de vânzare, în vederea 

desfășurării de activități economice ( construire grajduri animale, construire  spatii de producție, 

etc.)  

 Teren solicitat spre vânzare este îngrădit,  întrucât era loc de depozitarea a gunoaielor. 

 

 Terenul  solicitat spre vânzare este îngrădit  și este utilizat de către vecini pentru  

depozitarea de nutrețuri și tinerea temporară a unor animale. Repararea și modernizarea pentru o 

destinație de interes public nu e posibilă, datorită lipsei de fonduri. 

 Pentru zona se manifesta interes in sensul dezvoltării activităților economice, îndeosebi 

cele de producție, care necesită și poziționare într-o zonă mai îndepărtată de locuințe ( zona fostei 

fabrici  SOMACO , pct. la Bezete ).  

 Valoarea terenului, propusă prin Raportul de evaluare este de 4339 Euro , adică de cca 7 

Euro/mp. Prețul de pornire al licitației va fi fi cel puțin egal cu valoarea din raport. 

 Achitarea și perfectarea actului de vânzare-cumpărare sub formă autentică se va face in 

termen de 30 zile de la data adjudecării. 

 Proiectul a fost inițial promovat pentru concesionare, sub nr. 5957 / 17.04.2019  , 

fiind publicat pe sit-ul primăriei.   Ținând cont de noua reglementare a vânzării determinată de 

intrarea în vigoare a Codului Administrativ, a fost necesară   modificarea proiectului de hotărâre  

și a documentației, în conformare la noile dispoziții legale.                       

 

 Supun spre analiza şi aprobarea consiliului proiectul de hotărâre, care are 

competențele invocate in preambulul proiectului de hotărâre.  

 

    Inițiator, 

 
                     P R I M A R, 

 

                                                   BOT  IULIAN 
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                                     RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria 

de folosință arabil,  in suprafață de 627 mp ,   aparținând domeniului 

privat de interes local al comunei Liești,  teren situat in Cv. 43, P 1351/3, 

număr cadastral  106618 

 

 

 

                      Proiectul de hotărâre permite încadrarea în drept a stării de fapt prezentată de 

iniţiator, în Referatul de aprobare. 

  Regimul juridica al terenului  și dreptul de proprietate al comunei Liești este 

probat prin H.C.L. nr. 52 din 29.11.2018 și Extrasul de carte funciară nr. 106618 eliberat de 

OCPI Liești. 

Studiul de oportunitate întocmit în baza Raportului de Evaluare relevă 

oportunitatea , necesitatea și finalitatea economică a vânzării terenului. 

  Procedura de vânzare este licitație publică, organizată în condiţiile prevăzute la 

art. 334-346, din Codul Administrativ, detaliată prin Normele procedurale aprobate de Consiliul 

local. 

 

Preţul de pornire a licitaţiei propus și fundamentat prin Raportul de evaluare 

întocmit de evaluator autorizat Iftode Florica , înregistrat la Primăria comunei Liești sub nr. 

5951/17.04.2019, este de  4339 Euro , adică de cca 7 Euro/mp. Diferența de  valoare de cca 1 

Euro/mp  față de terenul din P 1351/2 este justificată în Raportul de evaluare prin lipsa unor 

utilități. 

  - Întocmirea contractului de vânzare se va face în termen de 30 zile de la 

adjudecare, cu plata integrală. 

  

 Legislația incidentă in cauză este corect invocată. 

 Consiliul local are competenta de a analiza  aproba proiectul de hotărâre.  

 

 

 

                              Intocmit: 

 Inspector sup., Mioara HODOROGEA 

 

                        Consiler juridic,  Alina –Anișoara LUPEA 
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PROIECT DE H O T Ă R Â R E  
Privind: vânzarea  prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria de folosință 

arabil,  in suprafață de 1143 mp ,   aparținând domeniului privat de interes local al 

comunei Liești,  teren situat in Cv. 43, P 1351/2, număr cadastral  106622 

 
___________________________________________________________________________ 

INIŢIATOR: Bot Iulian,  primarul comunei Lieşti  

Nr. şi data înregistrării proiectului de hotărâre :                         11501  / 02.10. 2019                               

 

 

Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit in ședința ordinara, in data de ..; 

 

                      Având in vedere expunerea de motive a inițiatorului nr.  11501  /02.10. 2019 ;                              

           Având in vedere raportul întocmit de compartimentul de resort din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Liești nr. 11546/03.10.2019; 

          Având in vedere raportul de avizare al  comisiei de  specialitate nr.  11546 / 

03.10.2019; 

          Având in vedere raportul de evaluare a terenului întocmit de evaluator autorizat 

Iftode Florica , înregistrat la Primăria comunei Liești sub nr. 5952 /17.04.2019;   

  Având în vedere dovada dreptului de proprietate făcuta prin H.C.L. nr. 53 din 

29.11.2018 și Extrasul de carte funciară nr. 106622, eliberat de OCPI Liești;   

  Având în vedere prevederile HCL nr. 43/20.11.2018 privind aprobarea Normelor 

procedurale privind vânzarea  prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) 

aflate în domeniul privat al comunei Liești;  

  Având in vedere art. 28, alin.(3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice 

locale, , cu modificările si completările ulterioare ;  

  Având in vedere art. 13, alin. l din Legea 50/1991 privind autorizarea executării 

construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată , cu modificările și 

completările ulterioare; 

            Având in vedere prevederile art. 311, art. 317, art. 334-336, art. 338-341, art. 

363 din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ; 

In conformitate cu prevederile art. 129, alin.(6), lit.“b”, articolul 139, alin. (2), din 

OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ; 

In temeiul a art.  196 lit. “a”  din O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul 

Administrativ; 

 

                                         H O T A R A S T E: 

 
Art.1. - Se  însușește raportul de evaluare a terenului întocmit de evaluator autorizat 

Iftode Florica , înregistrat la Primăria comunei Liești sub nr. 5952/17.04.2019, conform anexei 

nr. 1 . 
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Art.2. – Se aprobă Se aprobă Studiul de oportunitate și Caietul de sarcini cu privire la 

vânzarea imobilului precizat în art.1, conform anexelor 2A și 2B  la prezenta hotărâre;          ;           

Art.3.- Se aproba vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria de 

folosință arabil,  in suprafață de 1143 mp ,   aparținând domeniului privat al comunei Liești,  

teren situat in Cv. 43, P 1351/2, număr cadastral  106622, anexa - 3 la prezenta hotărâre. 
            Art.4.-Se aprobă instrucţiunile privind desfăşurarea licitaţiei, conform anexei nr. 4; 

          Art.5.- Condiţiile de vânzare  sunt cele prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare - 

anexa 5 la prezenta hotărâre. 

Art.6.  - Preţul de pornire a licitaţiei este de : 8150 Euro in echivalent lei la curs BNR 

din ziua anterioară datei desfășurării licitației.  

Art.7. – Perfectarea contractului de vânzare-cumpărare se va realiza în termen de maxim 

30 zile de la adjudecare. 

Art.8. (1) -   Se aprobă componența comisiei de evaluare, conform Anexei nr. 6A 

 (2) -   Se aprobă componența comisiei de soluționare a contestațiilor, conform 

Anexei nr. 6B. 

Art.9. – Anexele 1,2A,2B,3,4 , 5 , 6A și 6B  fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.10. -  Se împuternicește Primarul comunei Liești pentru organizarea licitației si 

semnarea contractului de vânzare-cumpărare, conform prevederilor legale. 

 Art.11. - Domnul secretar al comunei Liești se însărcinează cu comunicarea si   

publicitatea prezentei hotărâri. 

       

 

           

Inițiator,  
 
Primar, 
Iulian BOȚ 

 

 

 
 Nota: Raportul de evaluare si documentația de licitație se pun la dispoziția 

comisiilor de specialitate in format  material, pentru consultare și întocmire raport de avizare. 

Componența comisiei de evaluare se stabilește în plenul ședinței. 

 

 

 

 

 In temeiul art. 243, alin. (1), lit. “a” din OUG nr. 57/2019-Codul 

Administrativ, se avizează de legalitate proiectul de hotărâre. 

 

 

                                Secretarul general al comunei Liești. 

                                               Jr. Vasile Avădănei 
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                                            REFERAT DE APROBARE  

privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria de folosință arabil,  in 
suprafață de 1143 mp ,   aparținând domeniului privat de interes local al comunei Liești,  teren situat 

in Cv. 43, P 1351/2, număr cadastral  106622 

 

 
 Pentru teren arabil intravilan  aparținând domeniului privat de interes local al 

comunei Liești vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria de folosință 

arabil,  in suprafață de 1143 mp ,   aparținând domeniului privat de interes local al comunei 

Liești,  teren situat in Cv. 43, P 1351/2, număr cadastral  106622 , s-au două  primit diferite 

solicitări de vânzare, în vederea desfășurării de activități economice ( construire grajduri animale, 

construire  spatii de producție, etc.)  

  Teren solicitat spre vânzare este îngrădit  fiind anterior  utilizat de către vecini 

pentru  depozitarea de nutrețuri și tinerea temporară a unor animale, inclusiv ca loc de depozitare  

a gunoaielor. Nu s-a identificat  o destinație de interes public pentru acest teren. 

 Pentru zona se manifesta interes in sensul dezvoltării activităților economice, îndeosebi 

cele de producție, care necesită și poziționare într-o zonă mai îndepărtată de locuințe ( zona fostei 

fabrici  SOMACO , pct. la Bezete ).  

 Valoarea terenului, propusă prin Raportul de evaluare este de 8150 Euro , adică de cca 8 

Euro/mp. Prețul de pornire al licitației va fi fi cel puțin egal cu valoarea din raport.  

 Prețul tranzacției se va achita integral la data întocmirii contractului de vânzare-

cumpărare. 

Proiectul a fost inițial promovat sub nr. 5958 / 17.04.2019  , fiind publicat pe sit-ul 

primăriei.   Ținând cont de noua reglementare a vânzării determinată de intrarea în vigoare a 

Codului Administrativ, a fost necesară   modificarea proiectului de hotărâre  și a documentației, 

în conformare la noile dispoziții legale.                       

 

 

 Supun spre analiza şi aprobarea consiliului proiectul de hotărâre, care are competențele 

invocate in preambulul proiectului de hotărâre. 

 

 

 Inițiator,  
                     P R I M A R, 

 

                                                   BOT  IULIAN 
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                                     RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria 

de folosință arabil,  in suprafață de 1143 mp ,   aparținând domeniului 

privat de interes local al comunei Liești,  teren situat in Cv. 43, P 1351/2, 

număr cadastral  106622 

 

 

 

                       Proiectul de hotărâre permite încadrarea în drept a stării de fapt prezentată de 

iniţiator, în expunerea de motive. 

  Regimul juridica al terenului  și dreptul de proprietate al comunei Liești este 

probat prin H.C.L. nr. 53 din 29.11.2018 și Extrasul de carte funciară nr. 106622 eliberat de 

OCPI Liești. 

  Studiul de oportunitate întocmit în baza Raportului de Evaluare relevă 

oportunitatea , necesitatea și finalitatea economică a vânzării terenului. 

 Procedura de vânzare este licitație publică, organizată în condiţiile prevăzute la 

art. 334-346, din Codul Administrativ, detaliată prin Normele procedurale aprobate de Consiliul 

local. 

 

    -Preţul de pornire a licitaţiei propus și fundamentat prin Raportul de evaluare 

întocmit de evaluator autorizat Iftode Florica , înregistrat la Primăria comunei Liești sub nr. 

5952/17.04.2019, se propune valoarea de  8150 Euro , adică de cca 8 Euro/mp. 

 

  - Prețul tranzacției se va achita integral la data întocmirii contractului de 

vânzare-cumpărare. 

 Legislația incidentă in cauză este corect invocată. 

 

  Consiliul local are competenta de a analiza  aproba proiectul de 

hotărâre. 

 

 

 

                              Intocmit: 

 

 Inspector sup., Mioara HODOROGEA 

 

 

                        Consiler juridic,  Alina –Anișoara LUPEA 
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