
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI 

INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA 

 

 
 

D-lui /d-nei consilier local 
 

 
………………………………………………………………………_   

 

 
 

• INVITAŢIE 
 

 
 

 
 
 

Se propune următoarea ordine de zi: 
  
 

1.proiect de hotărâre  privind aprobarea planului anual de acţiuni sau lucrări 

de interes local pentru anul 2020 

 

           2.- propuneri pentru intocmirea proiectului de buget local pentru anul 2020 

 

  3. – informare privind initierea procedurilor de concesionare a pașunii comunei 
 
 
 
 

Primar, 
Iulian BOȚ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

www.primaria-liesti.ro.  

In temeiul Dispoziției nr.  53 din 22.01.2020, sunteţi invitat(ă)  să participaţi 

la şedinţa  ordinară   a   C.L. Lieşti ce va avea loc  miercuri, 29.01.2020, ora 

16,00 , la sala de sedinte a Consiliului local Liesti. 

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


 

 

 

 

 
    

                                                            HOTARAREA  Nr. ___ 

                                                      din 29.01.2020 

       privind: aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local  

                                                   pentru anul 2020

 
            ________________________________________________________________ 

INIŢIATOR: Bot Iulian,primarul comunei Lieşti 

Nr. şi  data  înregistrării  proiectului  de  hotărâre :      816 /G/  22.01.2020 

_________________________________________________________________   

 

Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit in şedința ordinara in data de
 

29.01.2020; 

Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrata sub nr. 

    816  /G/  22.01.2020; 

Având   în   vedere   raportul   compartimentului   de   resort   din   cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei   Lieşti, înregistrat   sub   nr. 

   817  /G/  22.01.2020; 

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate ; 

Având in vedere prevederile art. 6, alin. 7 din Legea nr.416/2001, privind 

venitul minim garantat cu modificările si completările ulterioare; 

Având in vedere prevederile art.28, alin.3, din Hotărârea   Guvernului nr. 
50/2011, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare; 

Având  in  vedere prevederile  art.  129, alin. 2, lit. c), d),  alin. 7, lit. n), p) din  
OU nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

In  baza  prevederilor  art . În temeiul ), art.196 alin.(1)  lit. a), din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba Planul de acțiuni si lucrări de interes local , conform Anexei 

care face parte integranta din prezenta hotărâre.
  

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA LIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 
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Art.2.  Primarul comunei Liești se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a
 

prezentei. 

 

Art.3.    Secretarul comunei Liești va asigura transmiterea si publicitatea
 

prezentei hotărâri. 

 

 

 

   PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ                               Contrasemnează, 

                         ………………………                                   SECRETAR GENERAL, 

 Vasile AVADANEI 

 .................................... 
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EXPUNERE  DE  MOTIVE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni sau lucrări 

de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social 
 

 
 

Potrivit  Legii  nr.416/2001,  „Primarii  au  obligaţia  să  întocmească  un  plan  de 

acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la 

alin. (2), să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de 

tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de 

interes  local.  Planul  de  acţiuni  sau  de  lucrări  de  interes  local  se  aprobă  anual  prin 

hotărâre  a consiliului local.   În   funcţie   de   solicitările   venite   din   partea   instituţiilor 

partenere  în  organizarea  şi evidenţa  orelor  de  muncă,  planul  de  acţiuni  sau  de  lucrări 

de  interes  local  poate  fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a con- 

siliului local”. 

Persoanele majore apte de muncă – beneficiare de ajutor social, vor efectua lunar un 

număr  de  ore  de  acţiuni  şi  lucrări  de  interes  local,  proporţional  cu       cuantumul 

ajutorului social acordat lunar, in domeniile de activitate precizate in proiectul de hotărâre. 

Pentru anul 2020,  propun Consiliului local  aprobarea    acţiunilor sau  lucrărilor 

de interes local incluse in Planul anual de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea 

orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social, conform anexei la proiectul de hotărâre. 

Fata de cele arătate, propun consiliului local spre analiză şi aprobare 

prezentul proiect de hotărâre. 
 
 
 

 

P R I M A R ,  

BOȚ Iulian 
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ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

 COMUNA LIEŞTI 
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Compartiment asistenta  sociala 

 

 
 

 

 
 

Comuna  Lieşti,Str. Anghel Saligny, nr. 269, judeţul Galaţi, CP807180, 
Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

e-mail: liesti@gl.e-adm.ro, p807180l@yahoo.com, 

primarialiesti@gmail.com www.primaria-liesti.ro 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni sau lucrări de interes 

local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social 
 

 

 

 

 

Proiectul de hotărâre prezentat de inițiator este întocmit in baza prevederilor art.44 

din Legea nr.215/2001, privind administrați publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Conform prevederilor art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, “Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de 

lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină 

evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii 

muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de 

acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local.  În 

funcţie  de  solicitările  venite  din  partea  instituţiilor  partenere  în  organizarea  şi evidenţa  

orelor  de  muncă,  planul  de  acţiuni  sau  de  lucrări  de  interes  local  poate  fi reactualizat 

pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local”. 

 

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor art.36 alin.(6) din Legea 

nr.416/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 

Faţă  de  cele  prezentate,  Consiliul  local  are  competenţa  de  a  hotărî,  potrivit 

prevederilor legislaţiei in domeniu, in ședința ordinară din luna ianuarie 2020.

 

 
 
 

Insp. 
 

Matei Maricica 
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Anexa la Hotararea nr.    /     .01.2020 
 

PLAN DE ACTIUNI  SI LUCRARI DE INTERES LOCAL 

Intocmit in conformitate cu prevederile art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 
 

Nr. 
Crt. 

Obiectiv Actiuni si masuri intreprinse Termen de 
realizare 

Resurse Responsabil 

1. Adunarea deseurilor 
depozitate 
necontrolat in 
localitate  

Adunarea deseurilor in vederea  
transferului acestora la locuri special 

destinate 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 

2. Lucrari de curatare 
manuala a albiei si 

malurilor Raului Barlad 

pe raza comunei Liesti 

Indepartarea vegetatiei specifice, 
indepartarea gunoaielor depozitate in 

aceste zone 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001,  

Viceprimar 

. 

3. Lucrari de intretinere 
zona cimitirelor si 

bisericilor din comuna 

Liesti 

Curatarea santurilor de scurgere a apei 
rezultata din ploi si zapezi, indepartarea 

resturilor vegetale , a gunoaielor, 

intretinerea acostamentelor, intretinerea 
gardurilor, etc. 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001, 
alte persoane 
care  

Viceprimar 

. 

4. Intretinere zona 
centrala a comunei 

Liesti (Camin Cultural, 

Piata,Parc Liești și 
Serbanesti si 

Primarie) 

Zugraveli exterioare, indepartarea 
resturilor vegetale, intretinerea 

gardurilor, curatarea pomilor, plantare 

arbusti si flori, etc. 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 

5. Lucrari de intretinere a 
zonei adiacente a 

Scolilor si Gradinitelor 
din comuna Liesti 

Curatarea santurilor de scurgere a apei 
rezultata din ploi si zapezi, indepartarea 
zapezii de pe aleea de acces in scoli si 

gradinite, indepartarea resturilor 
vegetale , a gunoaielor, intretinerea 
acostamentelor, vopsirea si reparatia 

gardurilor,etc. 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 
. 

6. Lucrari de intretinere a 
acostamentului pe 

lungimea DN 25, 
adrumurilor 

comunale, si a CFR,pe 
raza comunei Liesti 

Curatarea santurilor de scurgere a apei 
rezultata din ploi si zapezi, indepartarea 

resturilor vegetale , a gunoaielor, 

intretinerea acostamentelor,etc. 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 



 

 

 

7. Intretinerea santurilor 
si canalelor de 

scurgere a apei de pe 

raza comunei Liesti 

Indepartarea resturilor vegetale , a 
gunoaielor, etc. 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 

8. Intretinerea ulitelor 
pietruite din comuna 

Liesti 

Imprastierea balastului interventii 
ocazionale 

Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 
. 

9. Intretinerea in sezonul 
rece a strazilor si 

drumurilor comunale 
/de exploatare pe raza 

comunei Liesti 

Indepartarea zapezii cu mijloace 
manuale, imprastierea materialelor 
antiderapante si aprovizionarea cu 

acestea, etc. 

Lunile 
octombrie, 
noiembrie, 
decembrie, 
ianuarie, 
februarie 

Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 
. 

10. Lucrari de demolare a 
constructiilor 

dezactivate din 

domeniul privat al 
comunei 

Demolarea propriu-zisa, selectia 
materialelor refolosibile si transferul 

acestora catre locuri special amenajate, 

pregatirea terenurilor in vederea redarii 
unei noi destinatii 

interventii 
ocazionale 

Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 

11. Alte actiuni si lucrari de 
interes local 

a) Curatare zona padure 
b)Sprijinirea activitatilor de 
igienizare pentru școli si grădinite , 
desfasurarea de activitati cu ocazia 
producerii unor fenomene 
naturale(ploi torentiale, vant 
puternic, incendii,cutremure, 
inundatii,  

c)supravegherea platformelor de 

gunoi inchise  si a zonelor in care 
se realizeaza deversari de gunoi  

necontrolate 

d)curățenie și întreținere spații 
interioare 

a)interventii 
lunare 

aprilie-oct. 

b)interventii 
ocazionale 

 

 
 

c),d) 
permanent 

Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 
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