
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI 

INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA 

 

 
 

D-lui /d-nei consilier local 
 

 
………………………………………………………………………_   

 

 
 

• INVITAŢIE 
 

 
 

 
Se propune următoarea ordine de zi: 

 
 

I.PROIECTE DE HOTARARI  PRIVIND:    

 
Primar, 

Iulian BOȚ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

www.primaria-liesti.ro.  

1. - aprobarea Bugetului General Centralizat al Comunei Liești pe anul 2020 

 

2.- aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al aparatului propriu al Primarului comunei 

Liești, județul Galați și al serviciilor publice fără personalitate juridica  

 

3. vânzarea către dna Sultan  Georgeta   a  apartamentului nr. 23,  situat in comuna Liești, Bloc Arțar, 

Etaj. 3, Sc.2 şi atribuirea   unei suprafeţe  de teren în folosinţă în cotă indiviză, pe durata existenței 

construcţiei * actualizare pret de vanzare
 

 

          II. INFORMARI, RASPUNSURI, CERERI 

         

 

In temeiul Dispoziției nr.  81 din 12.02.2020, sunteţi invitat(ă)  să participaţi la şedinţa  

ordinară   a   C.L. Lieşti ce va avea loc  miercuri, 19.02.2020, ora 17,00 , la sala de sedinte a 

Consiliului local Liesti. 

 

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


           
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Comunei Liești pe anul 2020 

 

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti 

Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului:                                          531 / 17.01.2020     

publice  locale  nr. 273/2006,  cu modificările  si completările  ulterioare; 

Având în vedere Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica locala;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 

Având în vedere pevederile art. 88 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;  

Având în vedere prevederile art. 129 alin. 2 1it.b si alin. 4 lit.a din OUG 57/2019 

privind Codul administrativ;  

In baza prevederilor art.139 alin.3 lit.a coroborat cu art.5 lit.cc din OUG 57/2019 

privind Codul administrativ.   

 

H O T Ă RĂ Ș T E : 

 

  Art.1. Se aprobă Bugetul General Centralizat al Comunei Liești pe anul 2020, 

și estimările pentru anii 2021-2023,  conform   Anexei nr. 1  care face parte integrantă din 

prezenta  hotărâre.   

 

 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA LIEȘTI 

 

 

 

 
Comuna  Liești, Str. Anghel Saligny, Nr.296,  județul Galați, 

CP807180, 
 

Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 
e-mail:p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com 

www.primaria-liesti.ro 

   

            Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit în ședința ordinară din data de; 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator, inreg. sub    nr.   531 / 

17.01.2020    ;    

 Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Liești nr. 1681/G/13.02.2020; 

 Având în vedere raportul de avizare al comisiei  de specialitate nr.  

1; 

 Având în vedere prevederile art. 19, 20, 26, 36 alin. 1 din  Legea  privind  finanțele  



  Art.2. Se aprobă programul de investiții al comunei Liești pe anul 2020,   

conform   Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

   

  Art.3. Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 

consiliului local, în sumă de 50 mii lei, pe anul 2020. 

 

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează dl.  primar al 

comunei Liești, prin Serviciul financiar-contabil.   

 

  Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica celor în drept de către secretarul 

comunei. 

   

 

 

 

 

INITIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN BOȚ 

 

 

 

                                   

 

 
 
 
 
 
 



ROMANIA

JUDETUL: GALAŢI

UNITATEA: COMUNA LIESTI - CIF: 3264562

BUGETUL LOCAL pe anul  2020

 - initial - 
Mii Lei

TOTAL

din care credite 

bugetare 

destinate 

stingerii plăţilor 

restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

P R E V E D E R I  T R I ME S T R I A L EP R E V E D E R I  A N U A L ECod 

indicator
Denumirea indicatorilor

Nr. 

Crt.

B u g e t  2 0 2 0 E s t i ma r i

2021 2022 2023

1 TOTAL VENITURI  (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 18,851.29 6,000.88 5,350.46 4,017.93 3,482.020.00 10,976.03 9,369.00 9,398.00

2 VENITURI PROPRII   (cod 00.02-11.02-37.02+00.15) 49.90 6,539.00 1,528.64 1,842.56 1,666.08 1,501.720.00 5,573.00 5,734.00 5,782.00

3 I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 13,293.00 4,396.64 3,630.56 2,905.08 2,360.720.00 9,875.00 9,247.00 9,274.00

4 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 12,267.50 4,077.14 3,411.56 2,655.08 2,123.720.00 8,829.00 8,195.00 8,217.00

5 A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 

00.05+00.06+00.07)

00.04 3,748.00 705.00 1,183.00 1,012.00 848.000.00 2,695.00 2,835.00 2,851.00

9 A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 

PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06 3,748.00 705.00 1,183.00 1,012.00 848.000.00 2,695.00 2,835.00 2,851.00

10 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 26.00 5.00 10.00 5.00 6.000.00 27.00 27.00 28.00

12 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 

personal

03.02.18 26.00 5.00 10.00 5.00 6.000.00 27.00 27.00 28.00

13 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 3,722.00 700.00 1,173.00 1,007.00 842.000.00 2,668.00 2,808.00 2,823.00

14 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 2,049.00 400.00 773.00 507.00 369.000.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00

15 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale

04.02.04 1,673.00 300.00 400.00 500.00 473.000.00 1,310.00 1,450.00 1,465.00

20 A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 1,214.00 321.64 300.56 280.08 311.720.00 1,278.00 1,290.00 1,313.00

21 Impozite si  taxe pe proprietate (cod 

07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02 1,214.00 321.64 300.56 280.08 311.720.00 1,278.00 1,290.00 1,313.00

22 Impozit si taxa pe cladiri  (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 490.00 150.00 130.00 120.00 90.000.00 545.00 550.00 565.00

23 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 230.00 70.00 60.00 70.00 30.000.00

24 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.02.01.02 260.00 80.00 70.00 50.00 60.000.00

25 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 584.00 121.64 140.56 130.08 191.720.00 591.00 598.00 606.00

26 Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *) 07.02.02.01 181.00 60.00 50.00 40.00 31.000.00

27 Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 43.00 13.00 10.00 10.00 10.000.00

28 Impozitul pe terenul din extravilan   *) 07.02.02.03 360.00 48.64 80.56 80.08 150.720.00

29 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 140.00 50.00 30.00 30.00 30.000.00 142.00 142.00 142.00

31 A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   (cod 

11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10 7,305.50 3,050.50 1,928.00 1,363.00 964.000.00 4,856.00 4,070.00 4,053.00

32 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) 11.02 6,754.00 2,868.00 1,788.00 1,239.00 859.000.00 4,302.00 3,513.00 3,492.00

34 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, 

sectoarelor si Municipiului Bucuresti

11.02.02 1,458.00 772.00 208.00 239.00 239.000.00 2,085.00 2,097.00 2,110.00

37 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 

bugetelor locale

11.02.06 5,296.00 2,096.00 1,580.00 1,000.00 620.000.00 2,217.00 1,416.00 1,382.00

45 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 

desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02 551.50 182.50 140.00 124.00 105.000.00 554.00 557.00 561.00

46 Impozit pe mijloacele de transport  (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 500.00 165.00 130.00 110.00 95.000.00 502.00 505.00 509.00

47 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 380.00 125.00 100.00 80.00 75.000.00

48 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 120.00 40.00 30.00 30.00 20.000.00
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TOTAL

din care credite 

bugetare 

destinate 

stingerii plăţilor 

restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

P R E V E D E R I  T R I ME S T R I A L EP R E V E D E R I  A N U A L ECod 

indicator
Denumirea indicatorilor

Nr. 

Crt.

B u g e t  2 0 2 0 E s t i ma r i

2021 2022 2023

49 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 44.50 14.50 10.00 10.00 10.000.00 45.00 45.00 45.00

50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 

desfasurare de activitati

16.02.50 7.00 3.00 0.00 4.00 0.000.00 7.00 7.00 7.00

54 C.   VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 1,025.50 319.50 219.00 250.00 237.000.00 1,046.00 1,052.00 1,057.00

55 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 30.02+31.02) 00.13 183.00 50.00 33.00 50.00 50.000.00 185.00 186.00 186.00

56 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 183.00 50.00 33.00 50.00 50.000.00 185.00 186.00 186.00

59 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 183.00 50.00 33.00 50.00 50.000.00 185.00 186.00 186.00

60 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 183.00 50.00 33.00 50.00 50.000.00 185.00 186.00 186.00

67 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14 842.50 269.50 186.00 200.00 187.000.00 861.00 866.00 871.00

78 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 22.00 6.00 4.00 7.00 5.000.00 22.00 22.00 22.00

79 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 22.00 6.00 4.00 7.00 5.000.00 22.00 22.00 22.00

81 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 388.00 121.00 81.00 111.00 75.000.00 393.00 393.00 393.00

82 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 385.00 120.00 80.00 110.00 75.000.00 390.00 390.00 390.00

83 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de 

specialitate

35.02.01.02 385.00 120.00 80.00 110.00 75.000.00 390.00 390.00 390.00

84 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de 

impozite si taxe

35.02.02 3.00 1.00 1.00 1.00 0.000.00 3.00 3.00 3.00

88 Diverse venituri (cod 

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)

36.02 432.50 142.50 101.00 82.00 107.000.00 446.00 451.00 456.00

92 Taxe speciale 36.02.06 427.00 140.00 100.00 80.00 107.000.00 440.00 445.00 450.00

95 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de 

executare silită

36.02.14 1.00 1.00 0.00 0.00 0.000.00 1.00 1.00 1.00

102 Alte venituri 36.02.50 4.50 1.50 1.00 2.00 0.000.00 5.00 5.00 5.00

105 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de 

dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03 -5,038.89 -2,008.41 -1,292.06 -1,039.21 -699.210.00 -171.97 -152.00 -64.00

106 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 5,038.89 2,008.41 1,292.06 1,039.21 699.210.00 171.97 152.00 64.00

132 IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 3,457.54 749.85 1,255.94 721.65 730.100.00 251.00 122.00 124.00

133 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

42.02+43.02)

00.18 3,457.54 749.85 1,255.94 721.65 730.100.00 251.00 122.00 124.00

134 Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 

42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 

42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 

42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)

42.02 3,090.90 715.55 1,073.60 571.65 730.100.00 251.00 122.00 124.00

168 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, 

carbuni, combustibili petrolieri

42.02.34 70.00 10.00 0.00 0.00 60.000.00 71.00 71.00 72.00

173 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 49.75 12.89 13.77 11.82 11.270.00 50.00 51.00 52.00

192 Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala 42.02.65 2,672.00 573.00 1,000.00 500.00 599.000.00 0.00 0.00 0.00

195 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii 

derularii preiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), 

postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

42.02.69 299.15 119.66 59.83 59.83 59.830.00 130.00 0.00 0.00

200 Subventii de la alte administratii (cod. 

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)

43.02 366.64 34.30 182.34 150.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

210 Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 

2014-2020

43.02.31 66.64 34.30 32.34 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

211 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare 

sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară

43.02.34 300.00 0.00 150.00 150.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

290 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 

prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02 2,100.75 854.39 463.96 391.20 391.200.00 850.03 0.00 0.00

295 Fondul Social European (FSE) 48.02.02 1,955.98 782.39 391.19 391.20 391.200.00 850.03 0.00 0.00
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297   Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48.02.02.02 907.05 0.00 124.65 391.20 391.200.00 0.00 0.00 0.00

298   Prefinantare 48.02.02.03 1,048.93 782.39 266.54 0.00 0.000.00 850.03 0.00 0.00

303 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala  (FEADR)  (cod 

48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.04 144.77 72.00 72.77 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

304   Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.04.01 144.77 72.00 72.77 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

331 TOTAL CHELTUIELI   (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02) 49.02 18,851.29 6,000.88 5,350.46 4,017.93 3,482.020.00 10,976.03 9,369.00 9,398.00

332 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 11,383.79 3,496.38 3,206.46 2,487.93 2,193.020.00 10,824.03 9,217.00 9,334.00

333 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 4,538.50 1,221.92 1,140.07 1,114.19 1,062.320.00 5,368.00 5,448.00 5,477.00

334 Cheltuieli salariale in bani 10.01 4,380.90 1,194.45 1,055.85 1,089.75 1,040.850.00

335 Salarii de baza 10.01.01 3,886.00 1,045.35 930.45 966.90 943.300.00

336 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 220.00 61.00 53.00 53.00 53.000.00

337 Îndemnizaţii de hrană 10.01.17 274.90 88.10 72.40 69.85 44.550.00

338 Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 60.90 0.00 60.90 0.00 0.000.00

339 Vouchere de vacanţă 10.02.06 60.90 0.00 60.90 0.00 0.000.00

340 Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 96.70 27.47 23.32 24.44 21.470.00

341 Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 96.70 27.47 23.32 24.44 21.470.00

342 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 2,889.36 922.20 907.20 638.50 421.460.00 3,556.03 2,869.00 2,954.00

343 Bunuri si servicii 20.01 2,230.66 790.50 594.00 516.50 329.660.00

344 Furnituri de birou 20.01.01 54.50 37.50 4.00 6.00 7.000.00

345 Materiale pentru curatenie 20.01.02 48.00 35.00 5.00 4.00 4.000.00

346 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 500.00 278.00 79.00 73.00 70.000.00

347 Apa, canal si salubritate 20.01.04 34.00 31.00 1.00 2.00 0.000.00

348 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 222.50 34.50 71.00 71.00 46.000.00

349 Piese de schimb 20.01.06 49.00 16.00 18.00 6.00 9.000.00

350 Transport 20.01.07 77.00 47.00 17.00 1.00 12.000.00

351 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 45.00 21.50 10.00 7.50 6.000.00

352 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 172.00 71.00 43.00 30.00 28.000.00

353 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1,028.66 219.00 346.00 316.00 147.660.00

354 Reparatii curente 20.02 127.00 0.00 45.00 56.00 26.000.00

355 Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 2.00 2.00 0.00 0.00 0.000.00

356 Dezinfectanti 20.04.04 2.00 2.00 0.00 0.00 0.000.00

357 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 120.50 48.00 51.50 20.00 1.000.00

358 Uniforme si echipament 20.05.01 6.00 4.00 1.00 1.00 0.000.00

359 Alte obiecte de inventar 20.05.30 114.50 44.00 50.50 19.00 1.000.00

360 Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 47.00 14.50 13.50 9.00 10.000.00

361 Deplasari interne, detaşări, transferari 20.06.01 47.00 14.50 13.50 9.00 10.000.00

362 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 12.00 7.00 5.00 0.00 0.000.00

363 Pregatire profesionala 20.13 38.20 26.00 12.20 0.00 0.000.00

364 Protectia muncii 20.14 28.00 7.20 7.50 7.50 5.800.00
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365 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari oi 

servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de 

asociere

20.19 30.00 2.00 0.00 28.00 0.000.00

366 Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30 254.00 25.00 178.50 1.50 49.000.00

367 Protocol si reprezentare 20.30.02 3.00 1.00 2.00 0.00 0.000.00

368 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 19.00 11.00 8.00 0.00 0.000.00

369 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 232.00 13.00 168.50 1.50 49.000.00

370 TITLUL V FONDURI DE REZERVA  (cod 50.04) 50 50.00 0.00 50.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

371 Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene 50.04 50.00 0.00 50.00 0.00 0.000.00

372 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod  55.01+55.02) 55 250.04 40.00 130.04 40.00 40.000.00 170.00 170.00 172.00

373 A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 

55.01.10+55.01.12 la 

55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 

55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59)

55.01 250.04 40.00 130.04 40.00 40.000.00

374 Alte transferuri curente interne 55.01.18 170.00 40.00 50.00 40.00 40.000.00

375 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 55.01.42 80.04 0.00 80.04 0.00 0.000.00

376 TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57 321.00 139.00 88.00 5.00 89.000.00 130.00 130.00 131.00

377 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.05) 57.02 321.00 139.00 88.00 5.00 89.000.00

378 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 281.00 134.00 78.00 0.00 69.000.00

379 Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă 57.02.03 40.00 5.00 10.00 5.00 20.000.00

380 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58 2,629.89 1,085.26 624.15 460.24 460.240.00 1,000.00 0.00 0.00

381 Programe din Fondul Social European (FSE) 58.02 2,301.16 920.46 460.22 460.24 460.240.00

382   Finantare nationala 58.02.01 299.15 119.66 59.83 59.83 59.830.00

383   Finantare externa nerambursabila 58.02.02 1,955.98 782.39 391.19 391.20 391.200.00

384   Cheltuieli neeligibile 58.02.03 46.03 18.41 9.20 9.21 9.210.00

385 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala  (FEADR) 

(58.04.01 la 58.04.03)

58.04 328.73 164.80 163.93 0.00 0.000.00

386   Finantare nationala 58.04.01 66.64 34.30 32.34 0.00 0.000.00

387   Finantare externa nerambursabila 58.04.02 144.77 72.00 72.77 0.00 0.000.00

388   Cheltuieli neeligibile 58.04.03 117.32 58.50 58.82 0.00 0.000.00

389 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI   (cod 

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59 705.00 88.00 267.00 230.00 120.000.00 600.00 600.00 600.00

390 Burse 59.01 75.00 38.00 17.00 0.00 20.000.00

391 Asociatii si fundatii 59.11 500.00 0.00 200.00 200.00 100.000.00

392 Sustinerea cultelor 59.12 130.00 50.00 50.00 30.00 0.000.00

393 CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72) 70 7,467.50 2,504.50 2,144.00 1,530.00 1,289.000.00 152.00 152.00 64.00

394 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 7,467.50 2,504.50 2,144.00 1,530.00 1,289.000.00 152.00 152.00 64.00

395 Active fixe 71.01 7,331.50 2,504.50 2,008.00 1,530.00 1,289.000.00

396 Constructii 71.01.01 6,917.00 2,288.00 1,875.00 1,500.00 1,254.000.00

397 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 284.00 195.00 30.00 30.00 29.000.00

398 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 77.00 18.00 53.00 0.00 6.000.00

399 Alte active fixe 71.01.30 53.50 3.50 50.00 0.00 0.000.00

400 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 136.00 0.00 136.00 0.00 0.000.00
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402 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE   (cod 

51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02 3,070.26 800.03 845.47 725.80 698.960.00 3,065.00 3,131.00 3,147.00

403 Autoritati publice si actiuni externe   (cod 51.02.01) 51.02 2,742.01 728.35 722.50 657.00 634.160.00 2,780.00 2,840.00 2,850.00

404 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 2,721.01 713.85 716.00 657.00 634.160.00 2,780.00 2,840.00 2,850.00

405 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 2,346.85 600.85 606.00 570.00 570.000.00 2,400.00 2,450.00 2,450.00

406 Cheltuieli salariale in bani 10.01 2,266.00 587.35 563.25 557.70 557.700.00

407 Salarii de baza 10.01.01 1,950.00 501.35 486.25 480.70 481.700.00

408 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 220.00 61.00 53.00 53.00 53.000.00

409 Îndemnizaţii de hrană 10.01.17 96.00 25.00 24.00 24.00 23.000.00

410 Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 30.45 0.00 30.45 0.00 0.000.00

411 Vouchere de vacanţă 10.02.06 30.45 0.00 30.45 0.00 0.000.00

412 Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 50.40 13.50 12.30 12.30 12.300.00

413 Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 50.40 13.50 12.30 12.30 12.300.00

414 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 374.16 113.00 110.00 87.00 64.160.00 380.00 390.00 400.00

415 Bunuri si servicii 20.01 261.16 70.00 77.00 58.00 56.160.00

416 Furnituri de birou 20.01.01 17.00 3.00 3.00 5.00 6.000.00

417 Materiale pentru curatenie 20.01.02 10.00 2.00 3.00 2.00 3.000.00

418 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 40.00 12.00 10.00 8.00 10.000.00

419 Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.00 0.00 1.00 1.00 0.000.00

420 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 3.00 0.00 1.00 1.00 1.000.00

421 Piese de schimb 20.01.06 4.00 1.00 1.00 1.00 1.000.00

422 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 25.00 7.00 8.00 5.00 5.000.00

423 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 90.00 25.00 25.00 20.00 20.000.00

424 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 70.16 20.00 25.00 15.00 10.160.00

425 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 40.00 20.00 10.00 10.00 0.000.00

426 Alte obiecte de inventar 20.05.30 40.00 20.00 10.00 10.00 0.000.00

427 Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 28.00 8.00 10.00 5.00 5.000.00

428 Deplasari interne, detaşări, transferari 20.06.01 28.00 8.00 10.00 5.00 5.000.00

429 Pregatire profesionala 20.13 8.00 3.00 5.00 0.00 0.000.00

430 Protectia muncii 20.14 15.00 3.00 4.50 4.50 3.000.00

431 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari oi 

servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de 

asociere

20.19 10.00 2.00 0.00 8.00 0.000.00

432 Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30 12.00 7.00 3.50 1.50 0.000.00

433 Protocol si reprezentare 20.30.02 3.00 1.00 2.00 0.00 0.000.00

434 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 6.00 6.00 0.00 0.00 0.000.00

435 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 3.00 0.00 1.50 1.50 0.000.00

436 CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72) 70 21.00 14.50 6.50 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

437 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 21.00 14.50 6.50 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

438 Active fixe 71.01 21.00 14.50 6.50 0.00 0.000.00

439 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 17.50 11.00 6.50 0.00 0.000.00
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440 Alte active fixe 71.01.30 3.50 3.50 0.00 0.00 0.000.00

442 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 2,742.01 728.35 722.50 657.00 634.160.00 2,780.00 2,840.00 2,850.00

443 Autoritati executive 51.02.01.03 2,742.01 728.35 722.50 657.00 634.160.00 2,780.00 2,840.00 2,850.00

445 Alte servicii publice generale  (cod 54.02.05 la 

54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02 328.25 71.68 122.97 68.80 64.800.00 285.00 291.00 297.00

446 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 328.25 71.68 122.97 68.80 64.800.00 285.00 291.00 297.00

447 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 252.25 65.18 65.47 60.80 60.800.00 255.00 260.00 265.00

448 Cheltuieli salariale in bani 10.01 242.50 63.70 59.80 59.50 59.500.00

449 Salarii de baza 10.01.01 230.00 60.00 56.80 56.60 56.600.00

450 Îndemnizaţii de hrană 10.01.17 12.50 3.70 3.00 2.90 2.900.00

451 Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 4.35 0.00 4.35 0.00 0.000.00

452 Vouchere de vacanţă 10.02.06 4.35 0.00 4.35 0.00 0.000.00

453 Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 5.40 1.48 1.32 1.30 1.300.00

454 Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 5.40 1.48 1.32 1.30 1.300.00

455 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 26.00 6.50 7.50 8.00 4.000.00 30.00 31.00 32.00

456 Bunuri si servicii 20.01 21.00 5.50 6.00 5.50 4.000.00

457 Furnituri de birou 20.01.01 4.00 1.00 1.00 1.00 1.000.00

458 Materiale pentru curatenie 20.01.02 2.00 0.00 1.00 1.00 0.000.00

459 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 8.00 2.50 2.00 2.50 1.000.00

460 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 3.00 1.00 1.00 0.00 1.000.00

461 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 4.00 1.00 1.00 1.00 1.000.00

462 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 3.00 0.00 1.50 1.50 0.000.00

463 Alte obiecte de inventar 20.05.30 3.00 0.00 1.50 1.50 0.000.00

464 Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 2.00 1.00 0.00 1.00 0.000.00

465 Deplasari interne, detaşări, transferari 20.06.01 2.00 1.00 0.00 1.00 0.000.00

466 TITLUL V FONDURI DE REZERVA  (cod 50.04) 50 50.00 0.00 50.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

467 Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene 50.04 50.00 0.00 50.00 0.00 0.000.00

469 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 50.00 0.00 50.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

472 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 278.25 71.68 72.97 68.80 64.800.00 285.00 291.00 297.00

489 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 

(cod 60.02+61.02)

59.02 309.10 78.80 81.30 73.50 75.500.00 313.00 316.00 320.00

494 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 309.10 78.80 81.30 73.50 75.500.00 313.00 316.00 320.00

495 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 309.10 78.80 81.30 73.50 75.500.00 313.00 316.00 320.00

496 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 248.10 62.80 67.30 59.50 58.500.00 250.00 251.00 252.00

497 Cheltuieli salariale in bani 10.01 237.00 61.40 60.20 58.20 57.200.00

498 Salarii de baza 10.01.01 220.00 57.00 56.00 54.00 53.000.00

499 Îndemnizaţii de hrană 10.01.17 17.00 4.40 4.20 4.20 4.200.00

500 Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 5.80 0.00 5.80 0.00 0.000.00

501 Vouchere de vacanţă 10.02.06 5.80 0.00 5.80 0.00 0.000.00

502 Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 5.30 1.40 1.30 1.30 1.300.00

503 Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 5.30 1.40 1.30 1.30 1.300.00
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504 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 61.00 16.00 14.00 14.00 17.000.00 63.00 65.00 68.00

505 Bunuri si servicii 20.01 55.00 12.00 13.00 13.00 17.000.00

507 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 40.00 10.00 10.00 10.00 10.000.00

508 Piese de schimb 20.01.06 5.00 0.00 0.00 0.00 5.000.00

509 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 10.00 2.00 3.00 3.00 2.000.00

510 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 6.00 4.00 1.00 1.00 0.000.00

511 Uniforme si echipament 20.05.01 3.00 3.00 0.00 0.00 0.000.00

512 Alte obiecte de inventar 20.05.30 3.00 1.00 1.00 1.00 0.000.00

516 Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila 

nonmilitara)

61.02.05 309.10 78.80 81.30 73.50 75.500.00 313.00 316.00 320.00

519 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 

65.02+66.02+67.02+68.02)

64.02 5,979.29 2,236.50 1,641.25 1,083.43 1,018.110.00 4,490.03 3,159.00 3,175.00

520 Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 3,094.66 1,488.16 578.22 508.24 520.040.00 1,470.00 482.00 494.00

521 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 3,056.16 1,466.16 561.72 508.24 520.040.00 1,470.00 482.00 494.00

522 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 632.00 498.70 70.50 43.00 19.800.00 430.00 442.00 454.00

523 Bunuri si servicii 20.01 463.00 433.00 17.00 1.00 12.000.00

524 Furnituri de birou 20.01.01 33.50 33.50 0.00 0.00 0.000.00

525 Materiale pentru curatenie 20.01.02 33.00 33.00 0.00 0.00 0.000.00

526 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 170.00 170.00 0.00 0.00 0.000.00

527 Apa, canal si salubritate 20.01.04 30.00 30.00 0.00 0.00 0.000.00

528 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 4.50 4.50 0.00 0.00 0.000.00

529 Transport 20.01.07 77.00 47.00 17.00 1.00 12.000.00

530 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 12.00 12.00 0.00 0.00 0.000.00

531 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 29.00 29.00 0.00 0.00 0.000.00

532 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 74.00 74.00 0.00 0.00 0.000.00

533 Reparatii curente 20.02 46.00 0.00 10.00 36.00 0.000.00

534 Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 2.00 2.00 0.00 0.00 0.000.00

535 Dezinfectanti 20.04.04 2.00 2.00 0.00 0.00 0.000.00

536 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 51.00 21.00 30.00 0.00 0.000.00

537 Uniforme si echipament 20.05.01 1.00 1.00 0.00 0.00 0.000.00

538 Alte obiecte de inventar 20.05.30 50.00 20.00 30.00 0.00 0.000.00

539 Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 17.00 5.50 3.50 3.00 5.000.00

540 Deplasari interne, detaşări, transferari 20.06.01 17.00 5.50 3.50 3.00 5.000.00

541 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 7.00 7.00 0.00 0.00 0.000.00

542 Pregatire profesionala 20.13 23.00 23.00 0.00 0.00 0.000.00

543 Protectia muncii 20.14 13.00 4.20 3.00 3.00 2.800.00

544 Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30 10.00 3.00 7.00 0.00 0.000.00

545 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 10.00 3.00 7.00 0.00 0.000.00

546 TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57 48.00 9.00 14.00 5.00 20.000.00 40.00 40.00 40.00

547 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.05) 57.02 48.00 9.00 14.00 5.00 20.000.00
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548 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 8.00 4.00 4.00 0.00 0.000.00

549 Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă 57.02.03 40.00 5.00 10.00 5.00 20.000.00

550 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58 2,301.16 920.46 460.22 460.24 460.240.00 1,000.00 0.00 0.00

551 Programe din Fondul Social European (FSE) 58.02 2,301.16 920.46 460.22 460.24 460.240.00

552   Finantare nationala 58.02.01 299.15 119.66 59.83 59.83 59.830.00

553   Finantare externa nerambursabila 58.02.02 1,955.98 782.39 391.19 391.20 391.200.00

554   Cheltuieli neeligibile 58.02.03 46.03 18.41 9.20 9.21 9.210.00

555 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI   (cod 

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59 75.00 38.00 17.00 0.00 20.000.00 0.00 0.00 0.00

556 Burse 59.01 75.00 38.00 17.00 0.00 20.000.00

557 CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72) 70 38.50 22.00 16.50 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

558 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 38.50 22.00 16.50 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

559 Active fixe 71.01 38.50 22.00 16.50 0.00 0.000.00

560 Constructii 71.01.01 15.00 15.00 0.00 0.00 0.000.00

561 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 23.50 7.00 16.50 0.00 0.000.00

566 Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la  65.02.04.03) 65.02.04 3,054.66 1,483.16 568.22 503.24 500.040.00 1,430.00 442.00 454.00

567 Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 3,054.66 1,483.16 568.22 503.24 500.040.00 1,430.00 442.00 454.00

578 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.02.50 40.00 5.00 10.00 5.00 20.000.00 40.00 40.00 40.00

580 Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 49.75 12.89 13.77 11.82 11.270.00 50.00 52.00 53.00

581 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 49.75 12.89 13.77 11.82 11.270.00 50.00 52.00 53.00

582 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 49.75 12.89 13.77 11.82 11.270.00 50.00 52.00 53.00

583 Cheltuieli salariale in bani 10.01 47.20 12.60 12.05 11.55 11.000.00

584 Salarii de baza 10.01.01 43.00 11.50 11.00 10.50 10.000.00

585 Îndemnizaţii de hrană 10.01.17 4.20 1.10 1.05 1.05 1.000.00

586 Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 1.45 0.00 1.45 0.00 0.000.00

587 Vouchere de vacanţă 10.02.06 1.45 0.00 1.45 0.00 0.000.00

588 Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1.10 0.29 0.27 0.27 0.270.00

589 Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 1.10 0.29 0.27 0.27 0.270.00

594 Servicii de sanatate publica 66.02.08 49.75 12.89 13.77 11.82 11.270.00 50.00 52.00 53.00

598 Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 1,543.18 273.75 759.26 303.37 206.800.00 1,130.03 785.00 787.00

599 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 1,437.18 273.75 659.26 303.37 200.800.00 1,130.03 785.00 787.00

600 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 61.95 15.95 16.33 14.87 14.800.00 63.00 65.00 67.00

601 Cheltuieli salariale in bani 10.01 59.20 15.60 14.55 14.55 14.500.00

602 Salarii de baza 10.01.01 55.00 14.50 13.50 13.50 13.500.00

603 Îndemnizaţii de hrană 10.01.17 4.20 1.10 1.05 1.05 1.000.00

604 Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 1.45 0.00 1.45 0.00 0.000.00

605 Vouchere de vacanţă 10.02.06 1.45 0.00 1.45 0.00 0.000.00

606 Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1.30 0.35 0.33 0.32 0.300.00

607 Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 1.30 0.35 0.33 0.32 0.300.00

608 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 416.50 43.00 229.00 58.50 86.000.00 467.03 120.00 120.00
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609 Bunuri si servicii 20.01 181.00 33.00 55.00 56.00 37.000.00

611 Materiale pentru curatenie 20.01.02 3.00 0.00 1.00 1.00 1.000.00

612 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 40.00 11.00 12.00 8.00 9.000.00

613 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 138.00 22.00 42.00 47.00 27.000.00

614 Reparatii curente 20.02 5.00 0.00 5.00 0.00 0.000.00

615 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 6.50 0.00 4.00 2.50 0.000.00

616 Alte obiecte de inventar 20.05.30 6.50 0.00 4.00 2.50 0.000.00

617 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 5.00 0.00 5.00 0.00 0.000.00

618 Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30 219.00 10.00 160.00 0.00 49.000.00

619 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 219.00 10.00 160.00 0.00 49.000.00

620 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58 328.73 164.80 163.93 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

621 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala  (FEADR) 

(58.04.01 la 58.04.03)

58.04 328.73 164.80 163.93 0.00 0.000.00

622   Finantare nationala 58.04.01 66.64 34.30 32.34 0.00 0.000.00

623   Finantare externa nerambursabila 58.04.02 144.77 72.00 72.77 0.00 0.000.00

624   Cheltuieli neeligibile 58.04.03 117.32 58.50 58.82 0.00 0.000.00

625 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI   (cod 

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59 630.00 50.00 250.00 230.00 100.000.00 600.00 600.00 600.00

626 Asociatii si fundatii 59.11 500.00 0.00 200.00 200.00 100.000.00

627 Sustinerea cultelor 59.12 130.00 50.00 50.00 30.00 0.000.00

628 CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72) 70 106.00 0.00 100.00 0.00 6.000.00 0.00 0.00 0.00

629 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 106.00 0.00 100.00 0.00 6.000.00 0.00 0.00 0.00

630 Active fixe 71.01 106.00 0.00 100.00 0.00 6.000.00

631 Constructii 71.01.01 70.00 0.00 70.00 0.00 0.000.00

632 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 36.00 0.00 30.00 0.00 6.000.00

634 Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03 344.45 35.95 203.33 25.37 79.800.00 410.03 65.00 67.00

635 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 72.45 16.95 22.33 17.37 15.800.00 63.00 65.00 67.00

640 Camine culturale 67.02.03.07 272.00 19.00 181.00 8.00 64.000.00 347.03 0.00 0.00

644 Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 998.73 187.80 435.93 248.00 127.000.00 520.00 520.00 520.00

645 Sport 67.02.05.01 878.73 167.80 395.93 208.00 107.000.00 520.00 520.00 520.00

647 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de 

agrement

67.02.05.03 120.00 20.00 40.00 40.00 20.000.00 0.00 0.00 0.00

648 Servicii religioase 67.02.06 200.00 50.00 120.00 30.00 0.000.00 200.00 200.00 200.00

651 Asigurari si asistenta sociala (cod 

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.0

2.50)

68.02 1,291.70 461.70 290.00 260.00 280.000.00 1,840.00 1,840.00 1,841.00

652 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 1,291.70 461.70 290.00 260.00 280.000.00 1,840.00 1,840.00 1,841.00

653 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 1,008.70 321.70 216.00 260.00 211.000.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00

654 Cheltuieli salariale in bani 10.01 988.00 314.60 211.30 254.10 208.000.00

655 Salarii de baza 10.01.01 898.00 275.00 184.90 230.10 208.000.00

656 Îndemnizaţii de hrană 10.01.17 90.00 39.60 26.40 24.00 0.000.00
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657 Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 20.70 7.10 4.70 5.90 3.000.00

658 Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 20.70 7.10 4.70 5.90 3.000.00

659 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 10.00 10.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

660 Bunuri si servicii 20.01 10.00 10.00 0.00 0.00 0.000.00

661 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 10.00 10.00 0.00 0.00 0.000.00

662 TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57 273.00 130.00 74.00 0.00 69.000.00 90.00 90.00 91.00

663 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.05) 57.02 273.00 130.00 74.00 0.00 69.000.00

664 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 273.00 130.00 74.00 0.00 69.000.00

667 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 1,202.70 441.70 290.00 260.00 211.000.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00

668 Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.02.05.02 1,202.70 441.70 290.00 260.00 211.000.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00

673 Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15 89.00 20.00 0.00 0.00 69.000.00 90.00 90.00 91.00

674 Ajutor social 68.02.15.01 89.00 20.00 0.00 0.00 69.000.00 90.00 90.00 91.00

679 Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU 

SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02 2,886.64 1,185.55 726.44 585.20 389.450.00 2,728.00 2,383.00 2,376.00

680 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 

70.02.07+70.02.50)

70.02 2,047.64 855.70 525.99 421.35 244.600.00 1,796.00 1,441.00 1,602.00

681 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 1,469.64 282.70 520.99 421.35 244.600.00 1,796.00 1,441.00 1,602.00

682 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 358.10 88.70 97.95 86.35 85.100.00 370.00 380.00 390.00

683 Cheltuieli salariale in bani 10.01 339.00 86.70 84.50 84.50 83.300.00

684 Salarii de baza 10.01.01 305.00 78.00 76.00 76.00 75.000.00

685 Îndemnizaţii de hrană 10.01.17 34.00 8.70 8.50 8.50 8.300.00

686 Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 11.60 0.00 11.60 0.00 0.000.00

687 Vouchere de vacanţă 10.02.06 11.60 0.00 11.60 0.00 0.000.00

688 Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 7.50 2.00 1.85 1.85 1.800.00

689 Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 7.50 2.00 1.85 1.85 1.800.00

690 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 861.50 154.00 293.00 295.00 119.500.00 1,256.00 891.00 1,040.00

691 Bunuri si servicii 20.01 839.50 152.00 286.00 283.00 118.500.00

693 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 250.00 85.00 57.00 57.00 51.000.00

694 Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.00 1.00 0.00 1.00 0.000.00

695 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 85.00 10.00 30.00 30.00 15.000.00

696 Piese de schimb 20.01.06 20.00 5.00 7.00 5.00 3.000.00

697 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 20.00 6.00 7.00 5.00 2.000.00

698 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 462.50 45.00 185.00 185.00 47.500.00

699 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 8.00 2.00 3.00 2.00 1.000.00

700 Uniforme si echipament 20.05.01 1.00 0.00 0.00 1.00 0.000.00

701 Alte obiecte de inventar 20.05.30 7.00 2.00 3.00 1.00 1.000.00

702 Pregatire profesionala 20.13 4.00 0.00 4.00 0.00 0.000.00

703 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari oi 

servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de 

asociere

20.19 10.00 0.00 0.00 10.00 0.000.00

704 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod  55.01+55.02) 55 250.04 40.00 130.04 40.00 40.000.00 170.00 170.00 172.00
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705 A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 

55.01.10+55.01.12 la 

55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 

55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59)

55.01 250.04 40.00 130.04 40.00 40.000.00

706 Alte transferuri curente interne 55.01.18 170.00 40.00 50.00 40.00 40.000.00

707 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 55.01.42 80.04 0.00 80.04 0.00 0.000.00

708 CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72) 70 578.00 573.00 5.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

709 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 578.00 573.00 5.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

710 Active fixe 71.01 578.00 573.00 5.00 0.00 0.000.00

711 Constructii 71.01.01 578.00 573.00 5.00 0.00 0.000.00

719 Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 855.50 668.00 65.00 65.00 57.500.00 556.00 270.17 410.00

721 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 

comunale

70.02.50 1,192.14 187.70 460.99 356.35 187.100.00 1,240.00 1,170.83 1,192.00

723 Protectia mediului   (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50) 74.02 839.00 329.85 200.45 163.85 144.850.00 932.00 942.00 774.00

724 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 555.00 134.85 170.45 133.85 115.850.00 780.00 790.00 710.00

725 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 212.80 53.85 57.25 50.85 50.850.00 230.00 240.00 250.00

726 Cheltuieli salariale in bani 10.01 202.00 52.50 50.20 49.65 49.650.00

727 Salarii de baza 10.01.01 185.00 48.00 46.00 45.50 45.500.00

728 Îndemnizaţii de hrană 10.01.17 17.00 4.50 4.20 4.15 4.150.00

729 Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 5.80 0.00 5.80 0.00 0.000.00

730 Vouchere de vacanţă 10.02.06 5.80 0.00 5.80 0.00 0.000.00

731 Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 5.00 1.35 1.25 1.20 1.200.00

732 Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 5.00 1.35 1.25 1.20 1.200.00

733 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 342.20 81.00 113.20 83.00 65.000.00 550.00 550.00 460.00

734 Bunuri si servicii 20.01 310.00 75.00 100.00 70.00 65.000.00

736 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 90.00 10.00 30.00 30.00 20.000.00

737 Piese de schimb 20.01.06 20.00 10.00 10.00 0.00 0.000.00

738 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 30.00 10.00 10.00 5.00 5.000.00

739 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 170.00 45.00 50.00 35.00 40.000.00

740 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 6.00 1.00 2.00 3.00 0.000.00

741 Uniforme si echipament 20.05.01 1.00 0.00 1.00 0.00 0.000.00

742 Alte obiecte de inventar 20.05.30 5.00 1.00 1.00 3.00 0.000.00

743 Pregatire profesionala 20.13 3.20 0.00 3.20 0.00 0.000.00

744 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari oi 

servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de 

asociere

20.19 10.00 0.00 0.00 10.00 0.000.00

745 Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30 13.00 5.00 8.00 0.00 0.000.00

746 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 13.00 5.00 8.00 0.00 0.000.00

747 CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72) 70 284.00 195.00 30.00 30.00 29.000.00 152.00 152.00 64.00

748 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 284.00 195.00 30.00 30.00 29.000.00 152.00 152.00 64.00

749 Active fixe 71.01 284.00 195.00 30.00 30.00 29.000.00

750 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 284.00 195.00 30.00 30.00 29.000.00
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753 Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 839.00 329.85 200.45 163.85 144.850.00 932.00 942.00 774.00

755 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 839.00 329.85 200.45 163.85 144.850.00 932.00 942.00 774.00

759 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE   (cod 

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02 6,606.00 1,700.00 2,056.00 1,550.00 1,300.000.00 380.00 380.00 380.00

782 Transporturi   (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 6,606.00 1,700.00 2,056.00 1,550.00 1,300.000.00 380.00 380.00 380.00

783 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 166.00 0.00 70.00 50.00 46.000.00 380.00 380.00 380.00

784 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 166.00 0.00 70.00 50.00 46.000.00 380.00 380.00 380.00

785 Bunuri si servicii 20.01 90.00 0.00 40.00 30.00 20.000.00

786 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 90.00 0.00 40.00 30.00 20.000.00

787 Reparatii curente 20.02 76.00 0.00 30.00 20.00 26.000.00

788 CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72) 70 6,440.00 1,700.00 1,986.00 1,500.00 1,254.000.00 0.00 0.00 0.00

789 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 6,440.00 1,700.00 1,986.00 1,500.00 1,254.000.00 0.00 0.00 0.00

790 Active fixe 71.01 6,304.00 1,700.00 1,850.00 1,500.00 1,254.000.00

791 Constructii 71.01.01 6,254.00 1,700.00 1,800.00 1,500.00 1,254.000.00

792 Alte active fixe 71.01.30 50.00 0.00 50.00 0.00 0.000.00

793 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 136.00 0.00 136.00 0.00 0.000.00

795 Transport rutier   (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 6,606.00 1,700.00 2,056.00 1,550.00 1,300.000.00 380.00 380.00 380.00

796 Drumuri si poduri 84.02.03.01 6,606.00 1,700.00 2,056.00 1,550.00 1,300.000.00 380.00 380.00 380.00

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
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P R E V E D E R I  T R I ME S T R I A L EP R E V E D E R I  A N U A L ECod 

indicator
Denumirea indicatorilor

Nr. 

Crt.

B u g e t  2 0 2 0 E s t i ma r i

2021 2022 2023

1 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE - TOTAL 00.01 8,673.86 2,411.12 2,502.27 2,027.69 1,732.780.00 9,824.03 9,217.00 9,334.00

2 I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 8,254.11 2,388.23 2,338.50 1,865.87 1,661.510.00 9,703.03 9,095.00 9,210.00

3 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 12,267.50 4,077.14 3,411.56 2,655.08 2,123.720.00 8,829.00 8,195.00 8,217.00

4 A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 

00.05+00.06+00.07)

00.04 3,748.00 705.00 1,183.00 1,012.00 848.000.00 2,695.00 2,835.00 2,851.00

8 A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 

PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06 3,748.00 705.00 1,183.00 1,012.00 848.000.00 2,695.00 2,835.00 2,851.00

9 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 26.00 5.00 10.00 5.00 6.000.00 27.00 27.00 28.00

11 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 

personal

03.02.18 26.00 5.00 10.00 5.00 6.000.00 27.00 27.00 28.00

12 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 3,722.00 700.00 1,173.00 1,007.00 842.000.00 2,668.00 2,808.00 2,823.00

13 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 2,049.00 400.00 773.00 507.00 369.000.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00

14 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale

04.02.04 1,673.00 300.00 400.00 500.00 473.000.00 1,310.00 1,450.00 1,465.00

19 A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 1,214.00 321.64 300.56 280.08 311.720.00 1,278.00 1,290.00 1,313.00

20 Impozite si  taxe pe proprietate (cod 

07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02 1,214.00 321.64 300.56 280.08 311.720.00 1,278.00 1,290.00 1,313.00

21 Impozit si taxa pe cladiri  (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 490.00 150.00 130.00 120.00 90.000.00 545.00 550.00 565.00

22 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 230.00 70.00 60.00 70.00 30.000.00

23 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.02.01.02 260.00 80.00 70.00 50.00 60.000.00

24 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 584.00 121.64 140.56 130.08 191.720.00 591.00 598.00 606.00

25 Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *) 07.02.02.01 181.00 60.00 50.00 40.00 31.000.00

26 Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 43.00 13.00 10.00 10.00 10.000.00

27 Impozitul pe terenul din extravilan   *) 07.02.02.03 360.00 48.64 80.56 80.08 150.720.00

28 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 140.00 50.00 30.00 30.00 30.000.00 142.00 142.00 142.00

30 A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   (cod 

11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10 7,305.50 3,050.50 1,928.00 1,363.00 964.000.00 4,856.00 4,070.00 4,053.00

31 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) 11.02 6,754.00 2,868.00 1,788.00 1,239.00 859.000.00 4,302.00 3,513.00 3,492.00

33 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, 

sectoarelor si Municipiului Bucuresti

11.02.02 1,458.00 772.00 208.00 239.00 239.000.00 2,085.00 2,097.00 2,110.00

36 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 

bugetelor locale

11.02.06 5,296.00 2,096.00 1,580.00 1,000.00 620.000.00 2,217.00 1,416.00 1,382.00

43 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 

desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02 551.50 182.50 140.00 124.00 105.000.00 554.00 557.00 561.00

44 Impozit pe mijloacele de transport  (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 500.00 165.00 130.00 110.00 95.000.00 502.00 505.00 509.00

45 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 380.00 125.00 100.00 80.00 75.000.00

46 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 120.00 40.00 30.00 30.00 20.000.00

47 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 44.50 14.50 10.00 10.00 10.000.00 45.00 45.00 45.00

48 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 

desfasurare de activitati

16.02.50 7.00 3.00 0.00 4.00 0.000.00 7.00 7.00 7.00

52 C.   VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 -4,013.39 -1,688.91 -1,073.06 -789.21 -462.210.00 874.03 900.00 993.00

53 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 30.02+31.02) 00.13 183.00 50.00 33.00 50.00 50.000.00 185.00 186.00 186.00
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54 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 183.00 50.00 33.00 50.00 50.000.00 185.00 186.00 186.00

57 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 183.00 50.00 33.00 50.00 50.000.00 185.00 186.00 186.00

58 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 183.00 50.00 33.00 50.00 50.000.00 185.00 186.00 186.00

65 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14 -4,196.39 -1,738.91 -1,106.06 -839.21 -512.210.00 689.03 714.00 807.00

76 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 22.00 6.00 4.00 7.00 5.000.00 22.00 22.00 22.00

77 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 22.00 6.00 4.00 7.00 5.000.00 22.00 22.00 22.00

79 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 388.00 121.00 81.00 111.00 75.000.00 393.00 393.00 393.00

80 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 385.00 120.00 80.00 110.00 75.000.00 390.00 390.00 390.00

81 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de 

specialitate

35.02.01.02 385.00 120.00 80.00 110.00 75.000.00 390.00 390.00 390.00

82 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de 

impozite si taxe

35.02.02 3.00 1.00 1.00 1.00 0.000.00 3.00 3.00 3.00

86 Diverse venituri (cod 

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)

36.02 432.50 142.50 101.00 82.00 107.000.00 446.00 451.00 456.00

90 Taxe speciale 36.02.06 427.00 140.00 100.00 80.00 107.000.00 440.00 445.00 450.00

92 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de 

executare silită

36.02.14 1.00 1.00 0.00 0.00 0.000.00 1.00 1.00 1.00

95 Alte venituri 36.02.50 4.50 1.50 1.00 2.00 0.000.00 5.00 5.00 5.00

96 Transferuri voluntare,  altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 -5,038.89 -2,008.41 -1,292.06 -1,039.21 -699.210.00 -171.97 -152.00 -64.00

98 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de 

dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03 -5,038.89 -2,008.41 -1,292.06 -1,039.21 -699.210.00 -171.97 -152.00 -64.00

111 IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 419.75 22.89 163.77 161.82 71.270.00 121.00 122.00 124.00

112 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

42.02+43.02)

00.18 419.75 22.89 163.77 161.82 71.270.00 121.00 122.00 124.00

113 Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 

42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 

42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 

42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)

42.02 119.75 22.89 13.77 11.82 71.270.00 121.00 122.00 124.00

118 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, 

carbuni, combustibili petrolieri

42.02.34 70.00 10.00 0.00 0.00 60.000.00 71.00 71.00 72.00

122 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 49.75 12.89 13.77 11.82 11.270.00 50.00 51.00 52.00

137 Subventii de la alte administratii (cod. 

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)

43.02 300.00 0.00 150.00 150.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

145 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare 

sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară

43.02.34 300.00 0.00 150.00 150.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

151 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 49.02 8,673.86 2,411.12 2,502.27 2,027.69 1,732.780.00 9,824.03 9,217.00 9,334.00

152 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 8,673.86 2,411.12 2,502.27 2,027.69 1,732.780.00 9,824.03 9,217.00 9,334.00

153 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 4,538.50 1,221.92 1,140.07 1,114.19 1,062.320.00 5,368.00 5,448.00 5,477.00

154 Cheltuieli salariale in bani 10.01 4,380.90 1,194.45 1,055.85 1,089.75 1,040.850.00

155 Salarii de baza 10.01.01 3,886.00 1,045.35 930.45 966.90 943.300.00

166 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 220.00 61.00 53.00 53.00 53.000.00

171 Îndemnizaţii de hrană 10.01.17 274.90 88.10 72.40 69.85 44.550.00

173 Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 60.90 0.00 60.90 0.00 0.000.00

179 Vouchere de vacanţă 10.02.06 60.90 0.00 60.90 0.00 0.000.00

181 Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 96.70 27.47 23.32 24.44 21.470.00

188 Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 96.70 27.47 23.32 24.44 21.470.00
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190 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 2,889.36 922.20 907.20 638.50 421.460.00 3,556.03 2,869.00 2,954.00

191 Bunuri si servicii 20.01 2,230.66 790.50 594.00 516.50 329.660.00

192 Furnituri de birou 20.01.01 54.50 37.50 4.00 6.00 7.000.00

193 Materiale pentru curatenie 20.01.02 48.00 35.00 5.00 4.00 4.000.00

194 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 500.00 278.00 79.00 73.00 70.000.00

195 Apa, canal si salubritate 20.01.04 34.00 31.00 1.00 2.00 0.000.00

196 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 222.50 34.50 71.00 71.00 46.000.00

197 Piese de schimb 20.01.06 49.00 16.00 18.00 6.00 9.000.00

198 Transport 20.01.07 77.00 47.00 17.00 1.00 12.000.00

199 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 45.00 21.50 10.00 7.50 6.000.00

200 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 172.00 71.00 43.00 30.00 28.000.00

201 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1,028.66 219.00 346.00 316.00 147.660.00

202 Reparatii curente 20.02 127.00 0.00 45.00 56.00 26.000.00

206 Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 2.00 2.00 0.00 0.00 0.000.00

210 Dezinfectanti 20.04.04 2.00 2.00 0.00 0.00 0.000.00

211 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 120.50 48.00 51.50 20.00 1.000.00

212 Uniforme si echipament 20.05.01 6.00 4.00 1.00 1.00 0.000.00

214 Alte obiecte de inventar 20.05.30 114.50 44.00 50.50 19.00 1.000.00

215 Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 47.00 14.50 13.50 9.00 10.000.00

216 Deplasari interne, detaşări, transferari 20.06.01 47.00 14.50 13.50 9.00 10.000.00

220 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 12.00 7.00 5.00 0.00 0.000.00

222 Pregatire profesionala 20.13 38.20 26.00 12.20 0.00 0.000.00

223 Protectia muncii 20.14 28.00 7.20 7.50 7.50 5.800.00

227 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari oi 

servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de 

asociere

20.19 30.00 2.00 0.00 28.00 0.000.00

239 Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30 254.00 25.00 178.50 1.50 49.000.00

241 Protocol si reprezentare 20.30.02 3.00 1.00 2.00 0.00 0.000.00

242 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 19.00 11.00 8.00 0.00 0.000.00

247 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 232.00 13.00 168.50 1.50 49.000.00

268 TITLUL V FONDURI DE REZERVA  (cod 50.04) 50 50.00 0.00 50.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

269 Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene 50.04 50.00 0.00 50.00 0.00 0.000.00

290 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod  55.01+55.02) 55 170.00 40.00 50.00 40.00 40.000.00 170.00 170.00 172.00

291 A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 

55.01.10+55.01.12 la 

55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 

55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59)

55.01 170.00 40.00 50.00 40.00 40.000.00

292 Alte transferuri curente interne 55.01.18 170.00 40.00 50.00 40.00 40.000.00

305 TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57 321.00 139.00 88.00 5.00 89.000.00 130.00 130.00 131.00

307 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.05) 57.02 321.00 139.00 88.00 5.00 89.000.00

308 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 281.00 134.00 78.00 0.00 69.000.00
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310 Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă 57.02.03 40.00 5.00 10.00 5.00 20.000.00

313 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI   (cod 

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59 705.00 88.00 267.00 230.00 120.000.00 600.00 600.00 600.00

314 Burse 59.01 75.00 38.00 17.00 0.00 20.000.00

317 Asociatii si fundatii 59.11 500.00 0.00 200.00 200.00 100.000.00

318 Sustinerea cultelor 59.12 130.00 50.00 50.00 30.00 0.000.00

355 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE   (cod 

51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02 3,049.26 785.53 838.97 725.80 698.960.00 3,065.00 3,131.00 3,147.00

356 Autoritati publice si actiuni externe   (cod 51.02.01) 51.02 2,721.01 713.85 716.00 657.00 634.160.00 2,780.00 2,840.00 2,850.00

357 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 2,721.01 713.85 716.00 657.00 634.160.00 2,780.00 2,840.00 2,850.00

358 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 2,346.85 600.85 606.00 570.00 570.000.00 2,400.00 2,450.00 2,450.00

359 Cheltuieli salariale in bani 10.01 2,266.00 587.35 563.25 557.70 557.700.00

360 Salarii de baza 10.01.01 1,950.00 501.35 486.25 480.70 481.700.00

371 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 220.00 61.00 53.00 53.00 53.000.00

376 Îndemnizaţii de hrană 10.01.17 96.00 25.00 24.00 24.00 23.000.00

378 Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 30.45 0.00 30.45 0.00 0.000.00

384 Vouchere de vacanţă 10.02.06 30.45 0.00 30.45 0.00 0.000.00

386 Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 50.40 13.50 12.30 12.30 12.300.00

393 Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 50.40 13.50 12.30 12.30 12.300.00

395 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 374.16 113.00 110.00 87.00 64.160.00 380.00 390.00 400.00

396 Bunuri si servicii 20.01 261.16 70.00 77.00 58.00 56.160.00

397 Furnituri de birou 20.01.01 17.00 3.00 3.00 5.00 6.000.00

398 Materiale pentru curatenie 20.01.02 10.00 2.00 3.00 2.00 3.000.00

399 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 40.00 12.00 10.00 8.00 10.000.00

400 Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.00 0.00 1.00 1.00 0.000.00

401 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 3.00 0.00 1.00 1.00 1.000.00

402 Piese de schimb 20.01.06 4.00 1.00 1.00 1.00 1.000.00

404 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 25.00 7.00 8.00 5.00 5.000.00

405 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 90.00 25.00 25.00 20.00 20.000.00

406 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 70.16 20.00 25.00 15.00 10.160.00

416 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 40.00 20.00 10.00 10.00 0.000.00

419 Alte obiecte de inventar 20.05.30 40.00 20.00 10.00 10.00 0.000.00

420 Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 28.00 8.00 10.00 5.00 5.000.00

421 Deplasari interne, detaşări, transferari 20.06.01 28.00 8.00 10.00 5.00 5.000.00

427 Pregatire profesionala 20.13 8.00 3.00 5.00 0.00 0.000.00

428 Protectia muncii 20.14 15.00 3.00 4.50 4.50 3.000.00

432 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari oi 

servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de 

asociere

20.19 10.00 2.00 0.00 8.00 0.000.00

444 Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30 12.00 7.00 3.50 1.50 0.000.00

446 Protocol si reprezentare 20.30.02 3.00 1.00 2.00 0.00 0.000.00
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447 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 6.00 6.00 0.00 0.00 0.000.00

452 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 3.00 0.00 1.50 1.50 0.000.00

560 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 2,721.01 713.85 716.00 657.00 634.160.00 2,780.00 2,840.00 2,850.00

561 Autoritati executive 51.02.01.03 2,721.01 713.85 716.00 657.00 634.160.00 2,780.00 2,840.00 2,850.00

563 Alte servicii publice generale  (cod 54.02.05 la 

54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02 328.25 71.68 122.97 68.80 64.800.00 285.00 291.00 297.00

564 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 328.25 71.68 122.97 68.80 64.800.00 285.00 291.00 297.00

565 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 252.25 65.18 65.47 60.80 60.800.00 255.00 260.00 265.00

566 Cheltuieli salariale in bani 10.01 242.50 63.70 59.80 59.50 59.500.00

567 Salarii de baza 10.01.01 230.00 60.00 56.80 56.60 56.600.00

583 Îndemnizaţii de hrană 10.01.17 12.50 3.70 3.00 2.90 2.900.00

585 Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 4.35 0.00 4.35 0.00 0.000.00

591 Vouchere de vacanţă 10.02.06 4.35 0.00 4.35 0.00 0.000.00

593 Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 5.40 1.48 1.32 1.30 1.300.00

600 Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 5.40 1.48 1.32 1.30 1.300.00

602 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 26.00 6.50 7.50 8.00 4.000.00 30.00 31.00 32.00

603 Bunuri si servicii 20.01 21.00 5.50 6.00 5.50 4.000.00

604 Furnituri de birou 20.01.01 4.00 1.00 1.00 1.00 1.000.00

605 Materiale pentru curatenie 20.01.02 2.00 0.00 1.00 1.00 0.000.00

611 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 8.00 2.50 2.00 2.50 1.000.00

612 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 3.00 1.00 1.00 0.00 1.000.00

613 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 4.00 1.00 1.00 1.00 1.000.00

623 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 3.00 0.00 1.50 1.50 0.000.00

626 Alte obiecte de inventar 20.05.30 3.00 0.00 1.50 1.50 0.000.00

627 Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 2.00 1.00 0.00 1.00 0.000.00

628 Deplasari interne, detaşări, transferari 20.06.01 2.00 1.00 0.00 1.00 0.000.00

680 TITLUL V FONDURI DE REZERVA  (cod 50.04) 50 50.00 0.00 50.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

681 Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene 50.04 50.00 0.00 50.00 0.00 0.000.00

767 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 50.00 0.00 50.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

770 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 278.25 71.68 72.97 68.80 64.800.00 285.00 291.00 297.00

1393 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 

(cod 60.02+61.02)

59.02 309.10 78.80 81.30 73.50 75.500.00 313.00 316.00 320.00

1600 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 309.10 78.80 81.30 73.50 75.500.00 313.00 316.00 320.00

1601 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 309.10 78.80 81.30 73.50 75.500.00 313.00 316.00 320.00

1602 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 248.10 62.80 67.30 59.50 58.500.00 250.00 251.00 252.00

1603 Cheltuieli salariale in bani 10.01 237.00 61.40 60.20 58.20 57.200.00

1604 Salarii de baza 10.01.01 220.00 57.00 56.00 54.00 53.000.00

1620 Îndemnizaţii de hrană 10.01.17 17.00 4.40 4.20 4.20 4.200.00

1622 Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 5.80 0.00 5.80 0.00 0.000.00

1628 Vouchere de vacanţă 10.02.06 5.80 0.00 5.80 0.00 0.000.00

1630 Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 5.30 1.40 1.30 1.30 1.300.00

COMUNA LIESTI  (CENTRALIZAT) Page 17 of 26



TOTAL

din care credite 

bugetare 

destinate 

stingerii plăţilor 

restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

P R E V E D E R I  T R I ME S T R I A L EP R E V E D E R I  A N U A L ECod 

indicator
Denumirea indicatorilor

Nr. 

Crt.

B u g e t  2 0 2 0 E s t i ma r i

2021 2022 2023

1637 Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 5.30 1.40 1.30 1.30 1.300.00

1639 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 61.00 16.00 14.00 14.00 17.000.00 63.00 65.00 68.00

1640 Bunuri si servicii 20.01 55.00 12.00 13.00 13.00 17.000.00

1645 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 40.00 10.00 10.00 10.00 10.000.00

1646 Piese de schimb 20.01.06 5.00 0.00 0.00 0.00 5.000.00

1650 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 10.00 2.00 3.00 3.00 2.000.00

1660 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 6.00 4.00 1.00 1.00 0.000.00

1661 Uniforme si echipament 20.05.01 3.00 3.00 0.00 0.00 0.000.00

1663 Alte obiecte de inventar 20.05.30 3.00 1.00 1.00 1.00 0.000.00

1806 Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila 

nonmilitara)

61.02.05 309.10 78.80 81.30 73.50 75.500.00 313.00 316.00 320.00

1809 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 

65.02+66.02+67.02+68.02)

64.02 3,204.90 1,129.24 900.60 623.19 551.870.00 3,490.03 3,159.00 3,175.00

1810 Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 755.00 545.70 101.50 48.00 59.800.00 470.00 482.00 494.00

1811 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 755.00 545.70 101.50 48.00 59.800.00 470.00 482.00 494.00

1849 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 632.00 498.70 70.50 43.00 19.800.00 430.00 442.00 454.00

1850 Bunuri si servicii 20.01 463.00 433.00 17.00 1.00 12.000.00

1851 Furnituri de birou 20.01.01 33.50 33.50 0.00 0.00 0.000.00

1852 Materiale pentru curatenie 20.01.02 33.00 33.00 0.00 0.00 0.000.00

1853 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 170.00 170.00 0.00 0.00 0.000.00

1854 Apa, canal si salubritate 20.01.04 30.00 30.00 0.00 0.00 0.000.00

1855 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 4.50 4.50 0.00 0.00 0.000.00

1857 Transport 20.01.07 77.00 47.00 17.00 1.00 12.000.00

1858 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 12.00 12.00 0.00 0.00 0.000.00

1859 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 29.00 29.00 0.00 0.00 0.000.00

1860 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 74.00 74.00 0.00 0.00 0.000.00

1861 Reparatii curente 20.02 46.00 0.00 10.00 36.00 0.000.00

1865 Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 2.00 2.00 0.00 0.00 0.000.00

1869 Dezinfectanti 20.04.04 2.00 2.00 0.00 0.00 0.000.00

1870 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 51.00 21.00 30.00 0.00 0.000.00

1871 Uniforme si echipament 20.05.01 1.00 1.00 0.00 0.00 0.000.00

1873 Alte obiecte de inventar 20.05.30 50.00 20.00 30.00 0.00 0.000.00

1874 Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 17.00 5.50 3.50 3.00 5.000.00

1875 Deplasari interne, detaşări, transferari 20.06.01 17.00 5.50 3.50 3.00 5.000.00

1879 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 7.00 7.00 0.00 0.00 0.000.00

1881 Pregatire profesionala 20.13 23.00 23.00 0.00 0.00 0.000.00

1882 Protectia muncii 20.14 13.00 4.20 3.00 3.00 2.800.00

1898 Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30 10.00 3.00 7.00 0.00 0.000.00

1906 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 10.00 3.00 7.00 0.00 0.000.00

1964 TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57 48.00 9.00 14.00 5.00 20.000.00 40.00 40.00 40.00
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1966 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.05) 57.02 48.00 9.00 14.00 5.00 20.000.00

1967 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 8.00 4.00 4.00 0.00 0.000.00

1969 Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă 57.02.03 40.00 5.00 10.00 5.00 20.000.00

1972 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI   (cod 

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59 75.00 38.00 17.00 0.00 20.000.00 0.00 0.00 0.00

1973 Burse 59.01 75.00 38.00 17.00 0.00 20.000.00

2017 Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la  65.02.04.03) 65.02.04 715.00 540.70 91.50 43.00 39.800.00 430.00 442.00 454.00

2018 Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 715.00 540.70 91.50 43.00 39.800.00 430.00 442.00 454.00

2029 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.02.50 40.00 5.00 10.00 5.00 20.000.00 40.00 40.00 40.00

2031 Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 49.75 12.89 13.77 11.82 11.270.00 50.00 52.00 53.00

2032 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 49.75 12.89 13.77 11.82 11.270.00 50.00 52.00 53.00

2033 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 49.75 12.89 13.77 11.82 11.270.00 50.00 52.00 53.00

2034 Cheltuieli salariale in bani 10.01 47.20 12.60 12.05 11.55 11.000.00

2035 Salarii de baza 10.01.01 43.00 11.50 11.00 10.50 10.000.00

2051 Îndemnizaţii de hrană 10.01.17 4.20 1.10 1.05 1.05 1.000.00

2053 Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 1.45 0.00 1.45 0.00 0.000.00

2059 Vouchere de vacanţă 10.02.06 1.45 0.00 1.45 0.00 0.000.00

2061 Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1.10 0.29 0.27 0.27 0.270.00

2068 Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 1.10 0.29 0.27 0.27 0.270.00

2238 Servicii de sanatate publica 66.02.08 49.75 12.89 13.77 11.82 11.270.00 50.00 52.00 53.00

2242 Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 1,108.45 108.95 495.33 303.37 200.800.00 1,130.03 785.00 787.00

2243 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 1,108.45 108.95 495.33 303.37 200.800.00 1,130.03 785.00 787.00

2244 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 61.95 15.95 16.33 14.87 14.800.00 63.00 65.00 67.00

2245 Cheltuieli salariale in bani 10.01 59.20 15.60 14.55 14.55 14.500.00

2246 Salarii de baza 10.01.01 55.00 14.50 13.50 13.50 13.500.00

2262 Îndemnizaţii de hrană 10.01.17 4.20 1.10 1.05 1.05 1.000.00

2264 Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 1.45 0.00 1.45 0.00 0.000.00

2270 Vouchere de vacanţă 10.02.06 1.45 0.00 1.45 0.00 0.000.00

2272 Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1.30 0.35 0.33 0.32 0.300.00

2279 Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 1.30 0.35 0.33 0.32 0.300.00

2281 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 416.50 43.00 229.00 58.50 86.000.00 467.03 120.00 120.00

2282 Bunuri si servicii 20.01 181.00 33.00 55.00 56.00 37.000.00

2284 Materiale pentru curatenie 20.01.02 3.00 0.00 1.00 1.00 1.000.00

2285 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 40.00 11.00 12.00 8.00 9.000.00

2292 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 138.00 22.00 42.00 47.00 27.000.00

2293 Reparatii curente 20.02 5.00 0.00 5.00 0.00 0.000.00

2302 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 6.50 0.00 4.00 2.50 0.000.00

2305 Alte obiecte de inventar 20.05.30 6.50 0.00 4.00 2.50 0.000.00

2311 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 5.00 0.00 5.00 0.00 0.000.00

2330 Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30 219.00 10.00 160.00 0.00 49.000.00
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2338 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 219.00 10.00 160.00 0.00 49.000.00

2404 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI   (cod 

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59 630.00 50.00 250.00 230.00 100.000.00 600.00 600.00 600.00

2408 Asociatii si fundatii 59.11 500.00 0.00 200.00 200.00 100.000.00

2409 Sustinerea cultelor 59.12 130.00 50.00 50.00 30.00 0.000.00

2446 Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03 338.45 35.95 203.33 25.37 73.800.00 410.03 65.00 67.00

2447 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 72.45 16.95 22.33 17.37 15.800.00 63.00 65.00 67.00

2452 Camine culturale 67.02.03.07 266.00 19.00 181.00 8.00 58.000.00 347.03 0.00 0.00

2456 Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 640.00 23.00 242.00 248.00 127.000.00 520.00 520.00 520.00

2457 Sport 67.02.05.01 520.00 3.00 202.00 208.00 107.000.00 520.00 520.00 520.00

2459 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de 

agrement

67.02.05.03 120.00 20.00 40.00 40.00 20.000.00 0.00 0.00 0.00

2460 Servicii religioase 67.02.06 130.00 50.00 50.00 30.00 0.000.00 200.00 200.00 200.00

2463 Asigurari si asistenta sociala (cod 

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.0

2.50)

68.02 1,291.70 461.70 290.00 260.00 280.000.00 1,840.00 1,840.00 1,841.00

2464 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 1,291.70 461.70 290.00 260.00 280.000.00 1,840.00 1,840.00 1,841.00

2465 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 1,008.70 321.70 216.00 260.00 211.000.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00

2466 Cheltuieli salariale in bani 10.01 988.00 314.60 211.30 254.10 208.000.00

2467 Salarii de baza 10.01.01 898.00 275.00 184.90 230.10 208.000.00

2483 Îndemnizaţii de hrană 10.01.17 90.00 39.60 26.40 24.00 0.000.00

2493 Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 20.70 7.10 4.70 5.90 3.000.00

2500 Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 20.70 7.10 4.70 5.90 3.000.00

2502 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 10.00 10.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

2503 Bunuri si servicii 20.01 10.00 10.00 0.00 0.00 0.000.00

2513 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 10.00 10.00 0.00 0.00 0.000.00

2617 TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57 273.00 130.00 74.00 0.00 69.000.00 90.00 90.00 91.00

2619 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.05) 57.02 273.00 130.00 74.00 0.00 69.000.00

2620 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 273.00 130.00 74.00 0.00 69.000.00

2668 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 1,202.70 441.70 290.00 260.00 211.000.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00

2669 Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.02.05.02 1,202.70 441.70 290.00 260.00 211.000.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00

2674 Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15 89.00 20.00 0.00 0.00 69.000.00 90.00 90.00 91.00

2675 Ajutor social 68.02.15.01 89.00 20.00 0.00 0.00 69.000.00 90.00 90.00 91.00

2680 Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU 

SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02 1,944.60 417.55 611.40 555.20 360.450.00 2,576.00 2,231.00 2,312.00

2681 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 

70.02.07+70.02.50)

70.02 1,389.60 282.70 440.95 421.35 244.600.00 1,796.00 1,441.00 1,602.00

2682 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 1,389.60 282.70 440.95 421.35 244.600.00 1,796.00 1,441.00 1,602.00

2683 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 358.10 88.70 97.95 86.35 85.100.00 370.00 380.00 390.00

2684 Cheltuieli salariale in bani 10.01 339.00 86.70 84.50 84.50 83.300.00

2685 Salarii de baza 10.01.01 305.00 78.00 76.00 76.00 75.000.00

2701 Îndemnizaţii de hrană 10.01.17 34.00 8.70 8.50 8.50 8.300.00
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2703 Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 11.60 0.00 11.60 0.00 0.000.00

2709 Vouchere de vacanţă 10.02.06 11.60 0.00 11.60 0.00 0.000.00

2711 Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 7.50 2.00 1.85 1.85 1.800.00

2718 Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 7.50 2.00 1.85 1.85 1.800.00

2720 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 861.50 154.00 293.00 295.00 119.500.00 1,256.00 891.00 1,040.00

2721 Bunuri si servicii 20.01 839.50 152.00 286.00 283.00 118.500.00

2724 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 250.00 85.00 57.00 57.00 51.000.00

2725 Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.00 1.00 0.00 1.00 0.000.00

2726 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 85.00 10.00 30.00 30.00 15.000.00

2727 Piese de schimb 20.01.06 20.00 5.00 7.00 5.00 3.000.00

2730 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 20.00 6.00 7.00 5.00 2.000.00

2731 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 462.50 45.00 185.00 185.00 47.500.00

2741 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 8.00 2.00 3.00 2.00 1.000.00

2742 Uniforme si echipament 20.05.01 1.00 0.00 0.00 1.00 0.000.00

2744 Alte obiecte de inventar 20.05.30 7.00 2.00 3.00 1.00 1.000.00

2752 Pregatire profesionala 20.13 4.00 0.00 4.00 0.00 0.000.00

2757 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari oi 

servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de 

asociere

20.19 10.00 0.00 0.00 10.00 0.000.00

2820 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod  55.01+55.02) 55 170.00 40.00 50.00 40.00 40.000.00 170.00 170.00 172.00

2821 A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 

55.01.10+55.01.12 la 

55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 

55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59)

55.01 170.00 40.00 50.00 40.00 40.000.00

2822 Alte transferuri curente interne 55.01.18 170.00 40.00 50.00 40.00 40.000.00

2891 Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 282.50 95.00 65.00 65.00 57.500.00 556.00 270.17 410.00

2893 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 

comunale

70.02.50 1,107.10 187.70 375.95 356.35 187.100.00 1,240.00 1,170.83 1,192.00

2895 Protectia mediului   (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50) 74.02 555.00 134.85 170.45 133.85 115.850.00 780.00 790.00 710.00

2896 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 555.00 134.85 170.45 133.85 115.850.00 780.00 790.00 710.00

2897 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 212.80 53.85 57.25 50.85 50.850.00 230.00 240.00 250.00

2898 Cheltuieli salariale in bani 10.01 202.00 52.50 50.20 49.65 49.650.00

2899 Salarii de baza 10.01.01 185.00 48.00 46.00 45.50 45.500.00

2915 Îndemnizaţii de hrană 10.01.17 17.00 4.50 4.20 4.15 4.150.00

2917 Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 5.80 0.00 5.80 0.00 0.000.00

2923 Vouchere de vacanţă 10.02.06 5.80 0.00 5.80 0.00 0.000.00

2925 Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 5.00 1.35 1.25 1.20 1.200.00

2932 Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 5.00 1.35 1.25 1.20 1.200.00

2934 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 342.20 81.00 113.20 83.00 65.000.00 550.00 550.00 460.00

2935 Bunuri si servicii 20.01 310.00 75.00 100.00 70.00 65.000.00

2940 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 90.00 10.00 30.00 30.00 20.000.00

2941 Piese de schimb 20.01.06 20.00 10.00 10.00 0.00 0.000.00
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2944 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 30.00 10.00 10.00 5.00 5.000.00

2945 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 170.00 45.00 50.00 35.00 40.000.00

2955 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 6.00 1.00 2.00 3.00 0.000.00

2956 Uniforme si echipament 20.05.01 1.00 0.00 1.00 0.00 0.000.00

2958 Alte obiecte de inventar 20.05.30 5.00 1.00 1.00 3.00 0.000.00

2966 Pregatire profesionala 20.13 3.20 0.00 3.20 0.00 0.000.00

2971 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari oi 

servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de 

asociere

20.19 10.00 0.00 0.00 10.00 0.000.00

2983 Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30 13.00 5.00 8.00 0.00 0.000.00

2986 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 13.00 5.00 8.00 0.00 0.000.00

3100 Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 555.00 134.85 170.45 133.85 115.850.00 780.00 790.00 710.00

3102 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 555.00 134.85 170.45 133.85 115.850.00 780.00 790.00 710.00

3106 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE   (cod 

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02 166.00 0.00 70.00 50.00 46.000.00 380.00 380.00 380.00

3735 Transporturi   (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 166.00 0.00 70.00 50.00 46.000.00 380.00 380.00 380.00

3736 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 166.00 0.00 70.00 50.00 46.000.00 380.00 380.00 380.00

3774 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 166.00 0.00 70.00 50.00 46.000.00 380.00 380.00 380.00

3775 Bunuri si servicii 20.01 90.00 0.00 40.00 30.00 20.000.00

3785 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 90.00 0.00 40.00 30.00 20.000.00

3786 Reparatii curente 20.02 76.00 0.00 30.00 20.00 26.000.00

3939 Transport rutier   (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 166.00 0.00 70.00 50.00 46.000.00 380.00 380.00 380.00

3940 Drumuri si poduri 84.02.03.01 166.00 0.00 70.00 50.00 46.000.00 380.00 380.00 380.00

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
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1 VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL 00.01 10,177.43 3,589.76 2,848.19 1,990.24 1,749.240.00 1,152.00 152.00 64.00

2 I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 5,038.89 2,008.41 1,292.06 1,039.21 699.210.00 171.97 152.00 64.00

7 C.   VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 5,038.89 2,008.41 1,292.06 1,039.21 699.210.00 171.97 152.00 64.00

8 C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14 5,038.89 2,008.41 1,292.06 1,039.21 699.210.00 171.97 152.00 64.00

16 Transferuri voluntare,  altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 5,038.89 2,008.41 1,292.06 1,039.21 699.210.00 171.97 152.00 64.00

17 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 5,038.89 2,008.41 1,292.06 1,039.21 699.210.00 171.97 152.00 64.00

35 IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 3,037.79 726.96 1,092.17 559.83 658.830.00 130.00 0.00 0.00

36 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

42.02+43.02)

00.18 3,037.79 726.96 1,092.17 559.83 658.830.00 130.00 0.00 0.00

37 Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 

42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 

42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 

42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)

42.02 2,971.15 692.66 1,059.83 559.83 658.830.00 130.00 0.00 0.00

78 Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala 42.02.65 2,672.00 573.00 1,000.00 500.00 599.000.00 0.00 0.00 0.00

80 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii 

derularii preiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), 

postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

42.02.69 299.15 119.66 59.83 59.83 59.830.00 130.00 0.00 0.00

83 Subventii de la alte administratii (cod. 

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)

43.02 66.64 34.30 32.34 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

86 Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 

2014-2020

43.02.31 66.64 34.30 32.34 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

162 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 

prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02 2,100.75 854.39 463.96 391.20 391.200.00 850.03 0.00 0.00

167 Fondul Social European (FSE) 48.02.02 1,955.98 782.39 391.19 391.20 391.200.00 850.03 0.00 0.00

169   Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48.02.02.02 907.05 0.00 124.65 391.20 391.200.00 0.00 0.00 0.00

170   Prefinantare 48.02.02.03 1,048.93 782.39 266.54 0.00 0.000.00 850.03 0.00 0.00

175 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala  (FEADR)  (cod 

48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.04 144.77 72.00 72.77 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

176   Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.04.01 144.77 72.00 72.77 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

203 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 49.02 10,177.43 3,589.76 2,848.19 1,990.24 1,749.240.00 1,152.00 152.00 64.00

223 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod  55.01+55.02) 55 80.04 0.00 80.04 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

224 A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 

55.01.10+55.01.12 la 

55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 

55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59)

55.01 80.04 0.00 80.04 0.00 0.000.00

234 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 55.01.42 80.04 0.00 80.04 0.00 0.000.00

320 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58 2,629.89 1,085.26 624.15 460.24 460.240.00 1,000.00 0.00 0.00

325 Programe din Fondul Social European (FSE) 58.02 2,301.16 920.46 460.22 460.24 460.240.00

326   Finantare nationala 58.02.01 299.15 119.66 59.83 59.83 59.830.00

327   Finantare externa nerambursabila 58.02.02 1,955.98 782.39 391.19 391.20 391.200.00

328   Cheltuieli neeligibile 58.02.03 46.03 18.41 9.20 9.21 9.210.00

333 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala  (FEADR) 

(58.04.01 la 58.04.03)

58.04 328.73 164.80 163.93 0.00 0.000.00

COMUNA LIESTI  (CENTRALIZAT) Page 23 of 26



TOTAL

din care credite 

bugetare 

destinate 

stingerii plăţilor 

restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

P R E V E D E R I  T R I ME S T R I A L EP R E V E D E R I  A N U A L ECod 

indicator
Denumirea indicatorilor

Nr. 

Crt.

B u g e t  2 0 2 0 E s t i ma r i

2021 2022 2023

334   Finantare nationala 58.04.01 66.64 34.30 32.34 0.00 0.000.00

335   Finantare externa nerambursabila 58.04.02 144.77 72.00 72.77 0.00 0.000.00

336   Cheltuieli neeligibile 58.04.03 117.32 58.50 58.82 0.00 0.000.00

392 CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72) 70 7,467.50 2,504.50 2,144.00 1,530.00 1,289.000.00 152.00 152.00 64.00

393 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 7,467.50 2,504.50 2,144.00 1,530.00 1,289.000.00 152.00 152.00 64.00

394 Active fixe 71.01 7,331.50 2,504.50 2,008.00 1,530.00 1,289.000.00

395 Constructii 71.01.01 6,917.00 2,288.00 1,875.00 1,500.00 1,254.000.00

396 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 284.00 195.00 30.00 30.00 29.000.00

397 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 77.00 18.00 53.00 0.00 6.000.00

399 Alte active fixe 71.01.30 53.50 3.50 50.00 0.00 0.000.00

402 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 136.00 0.00 136.00 0.00 0.000.00

417 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE   (cod 

51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02 21.00 14.50 6.50 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

418 Autoritati publice si actiuni externe   (cod 51.02.01) 51.02 21.00 14.50 6.50 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

607 CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72) 70 21.00 14.50 6.50 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

608 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 21.00 14.50 6.50 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

609 Active fixe 71.01 21.00 14.50 6.50 0.00 0.000.00

612 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 17.50 11.00 6.50 0.00 0.000.00

614 Alte active fixe 71.01.30 3.50 3.50 0.00 0.00 0.000.00

632 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 21.00 14.50 6.50 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

633 Autoritati executive 51.02.01.03 21.00 14.50 6.50 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

1941 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 

65.02+66.02+67.02+68.02)

64.02 2,774.39 1,107.26 740.65 460.24 466.240.00 1,000.00 0.00 0.00

1942 Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 2,339.66 942.46 476.72 460.24 460.240.00 1,000.00 0.00 0.00

2059 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58 2,301.16 920.46 460.22 460.24 460.240.00 1,000.00 0.00 0.00

2064 Programe din Fondul Social European (FSE) 58.02 2,301.16 920.46 460.22 460.24 460.240.00

2065   Finantare nationala 58.02.01 299.15 119.66 59.83 59.83 59.830.00

2066   Finantare externa nerambursabila 58.02.02 1,955.98 782.39 391.19 391.20 391.200.00

2067   Cheltuieli neeligibile 58.02.03 46.03 18.41 9.20 9.21 9.210.00

2131 CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72) 70 38.50 22.00 16.50 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

2132 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 38.50 22.00 16.50 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

2133 Active fixe 71.01 38.50 22.00 16.50 0.00 0.000.00

2134 Constructii 71.01.01 15.00 15.00 0.00 0.00 0.000.00

2136 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 23.50 7.00 16.50 0.00 0.000.00

2159 Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la  65.02.04.03) 65.02.04 2,339.66 942.46 476.72 460.24 460.240.00 1,000.00 0.00 0.00

2160 Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 2,339.66 942.46 476.72 460.24 460.240.00 1,000.00 0.00 0.00

2394 Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 434.73 164.80 263.93 0.00 6.000.00 0.00 0.00 0.00

2511 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58 328.73 164.80 163.93 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

2524 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala  (FEADR) 

(58.04.01 la 58.04.03)

58.04 328.73 164.80 163.93 0.00 0.000.00

2525   Finantare nationala 58.04.01 66.64 34.30 32.34 0.00 0.000.00
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2526   Finantare externa nerambursabila 58.04.02 144.77 72.00 72.77 0.00 0.000.00

2527   Cheltuieli neeligibile 58.04.03 117.32 58.50 58.82 0.00 0.000.00

2583 CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72) 70 106.00 0.00 100.00 0.00 6.000.00 0.00 0.00 0.00

2584 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 106.00 0.00 100.00 0.00 6.000.00 0.00 0.00 0.00

2585 Active fixe 71.01 106.00 0.00 100.00 0.00 6.000.00

2586 Constructii 71.01.01 70.00 0.00 70.00 0.00 0.000.00

2588 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 36.00 0.00 30.00 0.00 6.000.00

2608 Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03 6.00 0.00 0.00 0.00 6.000.00 0.00 0.00 0.00

2614 Camine culturale 67.02.03.07 6.00 0.00 0.00 0.00 6.000.00 0.00 0.00 0.00

2618 Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 358.73 164.80 193.93 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

2619 Sport 67.02.05.01 358.73 164.80 193.93 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

2622 Servicii religioase 67.02.06 70.00 0.00 70.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

2852 Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU 

SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02 942.04 768.00 115.04 30.00 29.000.00 152.00 152.00 64.00

2853 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 

70.02.07+70.02.50)

70.02 658.04 573.00 85.04 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

2873 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod  55.01+55.02) 55 80.04 0.00 80.04 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

2874 A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 

55.01.10+55.01.12 la 

55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 

55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59)

55.01 80.04 0.00 80.04 0.00 0.000.00

2884 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 55.01.42 80.04 0.00 80.04 0.00 0.000.00

3042 CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72) 70 578.00 573.00 5.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

3043 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 578.00 573.00 5.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

3044 Active fixe 71.01 578.00 573.00 5.00 0.00 0.000.00

3045 Constructii 71.01.01 578.00 573.00 5.00 0.00 0.000.00

3073 Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 573.00 573.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

3075 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 

comunale

70.02.50 85.04 0.00 85.04 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

3077 Protectia mediului   (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50) 74.02 284.00 195.00 30.00 30.00 29.000.00 152.00 152.00 64.00

3266 CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72) 70 284.00 195.00 30.00 30.00 29.000.00 152.00 152.00 64.00

3267 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 284.00 195.00 30.00 30.00 29.000.00 152.00 152.00 64.00

3268 Active fixe 71.01 284.00 195.00 30.00 30.00 29.000.00

3270 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 284.00 195.00 30.00 30.00 29.000.00

3292 Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 284.00 195.00 30.00 30.00 29.000.00 152.00 152.00 64.00

3294 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 284.00 195.00 30.00 30.00 29.000.00 152.00 152.00 64.00

3298 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE   (cod 

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02 6,440.00 1,700.00 1,986.00 1,500.00 1,254.000.00 0.00 0.00 0.00

3957 Transporturi   (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 6,440.00 1,700.00 1,986.00 1,500.00 1,254.000.00 0.00 0.00 0.00

4146 CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72) 70 6,440.00 1,700.00 1,986.00 1,500.00 1,254.000.00 0.00 0.00 0.00

4147 TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 6,440.00 1,700.00 1,986.00 1,500.00 1,254.000.00 0.00 0.00 0.00

4148 Active fixe 71.01 6,304.00 1,700.00 1,850.00 1,500.00 1,254.000.00

4149 Constructii 71.01.01 6,254.00 1,700.00 1,800.00 1,500.00 1,254.000.00
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4153 Alte active fixe 71.01.30 50.00 0.00 50.00 0.00 0.000.00

4156 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 136.00 0.00 136.00 0.00 0.000.00

4171 Transport rutier   (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 6,440.00 1,700.00 1,986.00 1,500.00 1,254.000.00 0.00 0.00 0.00

4172 Drumuri si poduri 84.02.03.01 6,440.00 1,700.00 1,986.00 1,500.00 1,254.000.00 0.00 0.00 0.00
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ROMANIA

JUDETUL: GALAŢI

UNITATEA: COMUNA LIESTI - CIF: 3264562

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII pe anul  

2020

 - initial - 
Mii Lei

TOTAL

din care credite 

bugetare 

destinate 

stingerii plăţilor 

restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

P R E V E D E R I  T R I ME S T R I A L EP R E V E D E R I  A N U A L ECod 

indicator
Denumirea indicatorilor

Nr. 

Crt.

B u g e t  2 0 2 0 E s t i ma r i

2021 2022 2023

1 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17) 00.01 15.00 3.00 4.00 5.00 3.000.00 12.00 13.00 13.00

2 I.  VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 15.00 3.00 4.00 5.00 3.000.00 12.00 13.00 13.00

11 C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 15.00 3.00 4.00 5.00 3.000.00 12.00 13.00 13.00

12 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 15.00 3.00 4.00 5.00 3.000.00 12.00 13.00 13.00

13 Venituri din proprietate  (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 15.00 3.00 4.00 5.00 3.000.00 12.00 13.00 13.00

15 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 15.00 3.00 4.00 5.00 3.000.00 12.00 13.00 13.00

16 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 15.00 3.00 4.00 5.00 3.000.00 12.00 13.00 13.00

224 TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 15.00 3.00 4.00 5.00 3.000.00 12.00 13.00 13.00

225 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 15.00 3.00 4.00 5.00 3.000.00 12.00 13.00 13.00

226 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 15.00 3.00 4.00 5.00 3.000.00 12.00 13.00 13.00

227 Bunuri si servicii 20.01 10.00 1.00 3.00 4.00 2.000.00

228 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 7.00 1.00 2.00 3.00 1.000.00

229 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 3.00 0.00 1.00 1.00 1.000.00

230 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 5.00 2.00 1.00 1.00 1.000.00

231 Alte obiecte de inventar 20.05.30 5.00 2.00 1.00 1.00 1.000.00

256 Partea a III-a  CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10 8.00 2.00 2.00 2.00 2.000.00 4.00 5.00 5.00

257 Invatamant (cod 65.10.01 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) 65.10 8.00 2.00 2.00 2.00 2.000.00 4.00 5.00 5.00

258 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 8.00 2.00 2.00 2.00 2.000.00 4.00 5.00 5.00

259 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 8.00 2.00 2.00 2.00 2.000.00 4.00 5.00 5.00

260 Bunuri si servicii 20.01 3.00 0.00 1.00 1.00 1.000.00

261 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 3.00 0.00 1.00 1.00 1.000.00

262 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 5.00 2.00 1.00 1.00 1.000.00

263 Alte obiecte de inventar 20.05.30 5.00 2.00 1.00 1.00 1.000.00

270 Invatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la  cod 65.10.04.03) 65.10.04 8.00 2.00 2.00 2.00 2.000.00 4.00 5.00 5.00

271 Invatamant secundar inferior 65.10.04.01 8.00 2.00 2.00 2.00 2.000.00 4.00 5.00 5.00

322 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU 

SI APE (cod 70.10+74.10)

69.10 7.00 1.00 2.00 3.00 1.000.00 8.00 8.00 8.00

323 Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 

70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10 7.00 1.00 2.00 3.00 1.000.00 8.00 8.00 8.00

324 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 7.00 1.00 2.00 3.00 1.000.00 8.00 8.00 8.00

325 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 7.00 1.00 2.00 3.00 1.000.00 8.00 8.00 8.00

326 Bunuri si servicii 20.01 7.00 1.00 2.00 3.00 1.000.00
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327 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 7.00 1.00 2.00 3.00 1.000.00

333 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 

comunale

70.10.50 7.00 1.00 2.00 3.00 1.000.00 8.00 8.00 8.00
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BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII - INITIAL  pe anul 2020 - Sectiunea 

Functionare
Lei

TOTAL

din care credite 

bugetare 

destinate 

stingerii plăţilor 

restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

P R E V E D E R I  T R I ME S T R I A L EP R E V E D E R I  A N U A L ECod 

indicator
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B u g e t  2 0 2 0 E s t i ma r i

2021 2022 2023

1 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE - TOTAL 00.01 15.00 3.00 4.00 5.00 3.000.00 12.00 13.00 13.00

2 I.  VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 15.00 3.00 4.00 5.00 3.000.00 12.00 13.00 13.00

11 C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 15.00 3.00 4.00 5.00 3.000.00 12.00 13.00 13.00

12 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 15.00 3.00 4.00 5.00 3.000.00 12.00 13.00 13.00

13 Venituri din proprietate  (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 15.00 3.00 4.00 5.00 3.000.00 12.00 13.00 13.00

15 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 15.00 3.00 4.00 5.00 3.000.00 12.00 13.00 13.00

16 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 15.00 3.00 4.00 5.00 3.000.00 12.00 13.00 13.00

85 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 49.10 15.00 3.00 4.00 5.00 3.000.00 12.00 13.00 13.00

86 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 15.00 3.00 4.00 5.00 3.000.00 12.00 13.00 13.00

124 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 15.00 3.00 4.00 5.00 3.000.00 12.00 13.00 13.00

125 Bunuri si servicii 20.01 10.00 1.00 3.00 4.00 2.000.00

128 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 7.00 1.00 2.00 3.00 1.000.00

135 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 3.00 0.00 1.00 1.00 1.000.00

145 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 5.00 2.00 1.00 1.00 1.000.00

148 Alte obiecte de inventar 20.05.30 5.00 2.00 1.00 1.00 1.000.00

1120 Partea a III-a  CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10 8.00 2.00 2.00 2.00 2.000.00 4.00 5.00 5.00

1121 Invatamant (cod 65.10.01 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) 65.10 8.00 2.00 2.00 2.00 2.000.00 4.00 5.00 5.00

1122 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 8.00 2.00 2.00 2.00 2.000.00 4.00 5.00 5.00

1160 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 8.00 2.00 2.00 2.00 2.000.00 4.00 5.00 5.00

1161 Bunuri si servicii 20.01 3.00 0.00 1.00 1.00 1.000.00

1171 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 3.00 0.00 1.00 1.00 1.000.00

1181 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 5.00 2.00 1.00 1.00 1.000.00

1184 Alte obiecte de inventar 20.05.30 5.00 2.00 1.00 1.00 1.000.00

1330 Invatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la  cod 65.10.04.03) 65.10.04 8.00 2.00 2.00 2.00 2.000.00 4.00 5.00 5.00

1331 Invatamant secundar inferior 65.10.04.01 8.00 2.00 2.00 2.00 2.000.00 4.00 5.00 5.00

1988 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU 

SI APE (cod 70.10+74.10)

69.10 7.00 1.00 2.00 3.00 1.000.00 8.00 8.00 8.00

1989 Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 

70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10 7.00 1.00 2.00 3.00 1.000.00 8.00 8.00 8.00

1990 CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 7.00 1.00 2.00 3.00 1.000.00 8.00 8.00 8.00

2028 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 7.00 1.00 2.00 3.00 1.000.00 8.00 8.00 8.00

2029 Bunuri si servicii 20.01 7.00 1.00 2.00 3.00 1.000.00

2032 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 7.00 1.00 2.00 3.00 1.000.00

2197 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 

comunale

70.10.50 7.00 1.00 2.00 3.00 1.000.00 8.00 8.00 8.00
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BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII - INITIAL  pe anul 2020 - Sectiunea 

Dezvoltare
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TOTAL

din care credite 

bugetare 

destinate 

stingerii plăţilor 

restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV
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2021 2022 2023
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JUDEŢUL GALATI

Unitatea administrativ-teritoriala: COMUNA LIESTI

FORMULAR   14

     I - Credite de angajament            ANEXA NR. 2 

    II - Credite bugetare

            mii  lei  -

CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI

GRUPA/ EFECTUATE

SURSA până la

31.12.2019

0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8

1.Total surse de finantare I 22163,44 13785,65 8009,79 152,00 152,00 64,00 0,00

II 22163,44 13785,65 8009,79 152,00 152,00 64,00 0,00

 02 Buget local I 22163,44 13785,65 8009,79 152,00 152,00 64,00 0,00

     din care: II 22163,44 13785,65 8009,79 152,00 152,00 64,00 0,00

71 Active nefinanciare I 21267,00 13431,50 7467,50 152,00 152,00 64,00 0,00

II 21267,00 13431,50 7467,50 152,00 152,00 64,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 816,40 354,15 462,25 0,00 0,00 0,00 0,00

postaderare II 816,40 354,15 462,25 0,00 0,00 0,00 0,00

55 Alte transferuri I 80,04 0,00 80,04 0,00 0,00 0,00 0,00

II 80,04 0,00 80,04 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 20397,50 13656,77 6740,73 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 20397,50 13656,77 6740,73 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 554,00 225,27 328,73 0,00 0,00 0,00 0,00

postaderare II 554,00 225,27 328,73 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 19843,50 13431,50 6412,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 19843,50 13431,50 6412,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Active nefinanciare I 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 1027,94 128,88 899,06 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 1027,94 128,88 899,06 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 1053,50 0,00 685,50 152,00 152,00 64,00 0,00

II 1053,50 0,00 685,50 152,00 152,00 64,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 262,40 128,88 133,52 0,00 0,00 0,00 0,00

postaderare II 262,40 128,88 133,52 0,00 0,00 0,00 0,00

55 Alte transferuri I 80,04 0,00 80,04 0,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE 

PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE AN 2020

Estimari 

anii ulteriori
BUGET 2020

 ESTIMARI 

2021

ESTIMARI 

2023

 ESTIMARI 

2022

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare

C. Alte cheltuieli de investiţii 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 



            mii  lei  -

CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI

GRUPA/ EFECTUATE

SURSA până la

31.12.2019

0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8

Estimari 

anii ulteriori
BUGET 2020

 ESTIMARI 

2021

ESTIMARI 

2023

 ESTIMARI 

2022

II 80,04 0,00 80,04 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 626,90 128,88 498,02 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 626,90 128,88 498,02 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 732,50 0,00 364,50 152,00 152,00 64,00 0,00

II 732,50 0,00 364,50 152,00 152,00 64,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 262,40 128,88 133,52 0,00 0,00 0,00 0,00

postaderare II 262,40 128,88 133,52 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 265,04 0,00 265,04 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 265,04 0,00 265,04 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 185,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 185,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 Alte transferuri I 80,04 0,00 80,04 0,00 0,00 0,00 0,00

II 80,04 0,00 80,04 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 136,00 0,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 136,00 0,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 136,00 0,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 136,00 0,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.SISTEM ANTIEFRACTIE CLADIRE PRIMARIE II 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I 6,50 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00

2.ECHIPAMENTE CONEXIUNE DRPCIV PRIN STS II 6,50 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00

I 3,50 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00

3.PROGRAM INFORMATIC R.A. II 3,50 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOL 65.02

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

b. dotari independente

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

CAPITOL 51.02

C. Alte cheltuieli de investiţii 

b. dotari independente



            mii  lei  -

CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI

GRUPA/ EFECTUATE

SURSA până la

31.12.2019

0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8

Estimari 

anii ulteriori
BUGET 2020

 ESTIMARI 

2021

ESTIMARI 

2023

 ESTIMARI 

2022

 02 Buget local I 300,90 128,88 172,02 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 300,90 128,88 172,02 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 38,50 0,00 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00

II 38,50 0,00 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 262,40 128,88 133,52 0,00 0,00 0,00 0,00

postaderare II 262,40 128,88 133,52 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 300,90 128,88 172,02 0,00 0,00 0,00 0,00

II 300,90 128,88 172,02 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 262,40 128,88 133,52 0,00 0,00 0,00 0,00

postaderare II 262,40 128,88 133,52 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 38,50 0,00 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00

II 38,50 0,00 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 262,40 128,88 133,52 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 262,40 128,88 133,52 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 262,40 128,88 133,52 0,00 0,00 0,00 0,00

postaderare II 262,40 128,88 133,52 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 23,50 0,00 23,50 0,00 0,00 0,00 0,00

II 23,50 0,00 23,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1. ACHIZITIE CALCULATOR TIP SERVER SCOALA NR. 2 I 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. MONTARE INTERFON  SCOALA SF. NICOLAE I 16,50 0,00 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00

II 16,50 0,00 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. PROIECT TEHNIC SALA FESTIVITATI SCOALA NR. 1 II 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 660,00 225,27 434,73 0,00 0,00 0,00 0,00
     din care: II 660,00 225,27 434,73 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 554,00 225,27 328,73 0,00 0,00 0,00 0,00

postaderare II 554,00 225,27 328,73 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 106,00 0,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 106,00 0,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 554,00 225,27 328,73 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 554,00 225,27 328,73 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 554,00 225,27 328,73 0,00 0,00 0,00 0,00

postaderare II 554,00 225,27 328,73 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare

C. Alte cheltuieli de investiţii 

b. dotari independente

CAPITOL 67.02

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii



            mii  lei  -
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SURSA până la

31.12.2019
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ESTIMARI 
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1. ÎNFIINȚARE TEREN DE SPORT ÎN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI I 554,00 225,27 328,73 0,00 0,00 0,00 0,00

II 554,00 225,27 328,73 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 106,00 0,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 106,00 0,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 106,00 0,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 106,00 0,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 36,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 36,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 36,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 36,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. DOTARE STADION CU SCAUNE TRIBUNE I 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. CENTRALA TERMICA CAMIN CULTURAL I 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 1299,54 641,50 658,04 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 1299,54 641,50 658,04 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 1219,50 641,50 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 1219,50 641,50 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 Alte transferuri I 80,04 0,00 80,04 0,00 0,00 0,00 0,00

II 80,04 0,00 80,04 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 1219,50 641,50 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 1219,50 641,50 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 1219,50 641,50 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 1219,50 641,50 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. MODERNIZARE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL I,COMUNA I 600,00 560,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIESTI, JUDETUL GALATI II 600,00 560,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. MODERNIZARE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL II,COMUNA I 600,00 67,00 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIESTI, JUDETUL GALATI II 600,00 67,00 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.CONSTRUIRE GRUP SANITAR Piata Agroalimentara I 19,50 14,50 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 19,50 14,50 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 80,04 0,00 80,04 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOL70.02

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare

C. Alte cheltuieli de investiţii 

b. dotari independente

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

C. Alte cheltuieli de investiţii 
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     din care: II 80,04 0,00 80,04 0,00 0,00 0,00 0,00

55 Alte transferuri I 80,04 0,00 80,04 0,00 0,00 0,00 0,00

II 80,04 0,00 80,04 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 80,04 0,00 80,04 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 80,04 0,00 80,04 0,00 0,00 0,00 0,00

55 Alte transferuri I 80,04 0,00 80,04 0,00 0,00 0,00 0,00

II 80,04 0,00 80,04 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 652,00 0,00 284,00 152,00 152,00 64,00 0,00

     din care: II 652,00 0,00 284,00 152,00 152,00 64,00 0,00

71 Active nefinanciare I 652,00 0,00 284,00 152,00 152,00 64,00 0,00

II 652,00 0,00 284,00 152,00 152,00 64,00 0,00

 02 Buget local I 652,00 0,00 284,00 152,00 152,00 64,00 0,00

     din care: II 652,00 0,00 284,00 152,00 152,00 64,00 0,00

71 Active nefinanciare I 652,00 0,00 284,00 152,00 152,00 64,00 0,00

II 652,00 0,00 284,00 152,00 152,00 64,00 0,00

 02 Buget local I 652,00 0,00 284,00 152,00 152,00 64,00 0,00

     din care: II 652,00 0,00 284,00 152,00 152,00 64,00 0,00

71 Active nefinanciare I 652,00 0,00 284,00 152,00 152,00 64,00 0,00

1. ACHIZITIONARE IN LEASING AUTOSPECIALA GUNOI II 652,00 0,00 284,00 152,00 152,00 64,00

 02 Buget local I 19230,00 12790,00 6440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 19230,00 12790,00 6440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 19230,00 12790,00 6440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 19230,00 12790,00 6440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 18624,00 12790,00 5834,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 18624,00 12790,00 5834,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 18624,00 12790,00 5834,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 18624,00 12790,00 5834,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. REABILITARE CENTRU ETAPA II I 1889,00 1754,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 1889,00 1754,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. MODERNIZARE STRAZI 10 KM IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI I 10632,00 7032,00 3600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 10632,00 7032,00 3600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI I 6103,00 4004,00 2099,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(P.N.D.L. II) II 6103,00 4004,00 2099,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 

CAPITOL74.02

C. Alte cheltuieli de investiţii 

b. dotari independente

CAPITOL 84.02

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii
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     din care: II 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. REABILITARE CENTRU ETAPA III I 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 236,00 0,00 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 236,00 0,00 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 236,00 0,00 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 236,00 0,00 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Buget local I 136,00 0,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     din care: II 136,00 0,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Active nefinanciare I 136,00 0,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 136,00 0,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. REPARATII CAPITALE ALEI BLOCURI LIESTI I 136,00 0,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II 136,00 0,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                     PRIMAR, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

                                 BOȚ IULIAN            PLEȘCAN NICOLETA

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

C. Alte cheltuieli de investiţii 
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Nr. 1681/G/13.02.2020 

Raport de specialitate 

privind întocmirea bugetului general centralizat al  

comunei Liești, județul Galați pe anul 2020 

 

 

Proiectul bugetului general centralizat al comunei Liești pe anul 2020 a fost întocmit ţinând 

cont de: 

-   Prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006; 

-   Prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 

-   Decizia A.J.F.P. Galați nr. 62/13.01.2020 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a 

sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor din cotele defalcate din  

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru  anul 2020 și estimări pentru anii  2021-

2023; 

-  Decizia A.J.F.P. Galați nr. 63/13.01.2020 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a 

sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 

oraşelor şi municipiilor, prevăzute la art. 5 alin. (4) lit. b), c), d), e), g), h) și i) din Legea bugetului de 

stat pe anul 2020, pentru anul 2020 și estimări pentru anii  2021-2023; 

-  Decizia A.J.F.P. a D.G.R.F. Galați nr. 2552/12.02.2020 privind repartizarea pe unități administrativ 

teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor, oraşelor şi municipiilor, prevăzute la art. 104 alin. 2 lit. b-d din Legea nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023; 

 

Principalii factori care au stat la baza fundamentării veniturilor şi cheltuielilor bugetare au fost: 

-  prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali; 

-  politicile şi strategiile locale precum şi priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget; 

-  propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor terţiari de credite; 

-  programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă la nivel local. 

 

Prezentarea veniturilor și cheltuielilor bugetare pe anul 2020 

Bugetul general centralizat al comunei Liești cuprinde atât la partea de venituri cât și partea 

de cheltuieli prevederi de 18.851,29 mii lei.  

VENITURI TOTALE BUGET LOCAL 

Pentru anul 2020 veniturile totale prognozate în bugetul local însumează 18.851,29 mii lei din 

care 8.673,86 mii lei pentru secțiunea de funcționare și 10.177,43 mii lei pentru secțiunea de 

dezvoltare. 

             SURSA A                                                                                                      mii lei 

Indicatori Program 2020 

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 8.673,86 

 

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, ALTE 

VENITURI 

2.817,00 

COTE SI SUME DEFALCATE DIN 

IMPOZITUL PE VENIT, 

3.722,00 



din care: 

 

- cote defalcate din impozitul pe venit   2.049,00 

- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

1.673,00 

SUME DEFALCATE DIN TVA 

PENTRU BUGETELE LOCALE 

(A1+A2) 

6.754,00 

A1. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 

pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul oraşelor, comunelor şi municipiilor, total, 

din care: 

1.458,00 

-cheltuieli prevăzute la art.104 alin.(2) lit.b-d din 

Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările ulterioare 

418,00 

-drepturile asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap grav sau indemnizațiile lunare ale 

persoanelor cu handicap grav 

960,00 

-finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei  

pentru beneficiarii de ajutor social 

9,00 

-plata stimulentelor educationale acordate copiilor 

din familii defavorizate in scopul stimularii 

participarii in invatamantul prescolar 

40,00 

-drepturile copiilor cu cerinte educationale 

speciale 

8,00 

-serviciile publice comunitare de evidenta a 

persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale 

ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor, 

precum si cheltuielile creselor 

23,00 

A2. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

5.296,00 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru 

finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului 

local  

-5.038,89 

Subvenţii de la bugetul de stat, din care: 119,75 

Subventii ajutor pt incalzirea locuintei 70,00 

Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea 

sănătăţii 

49,75 

Subventii de la alte administratii, din care: 300,00 

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea 

lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul 

Programului national de cadastru si carte funciara  

300,00 

  



II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 10.177,43 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 5.038,89 

Subvenţii de la bugetul de stat, din care: 2.971,15 

Finantarea programelor nationale de dezvoltare 

locala  

2.672,00 

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele 

locale necesare susţinerii derulării proiectelor 

finanţate din fonduri externe nerambursabile 

(FEN) postaderare aferete perioadei de 

programare 2014-2020 

299,15 

Subventii de la alte administratii, din care: 66,64 

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea 

proiectelor din PNDR 2014 – 2020 

66,64 

Sume primite de la UE/alți donatori în contul 

plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului 

financiar 2014-2020, din care: 

2.100,75 

Fondul Social European (FSE) 1.955,98 

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala  

(FEADR) 

144,77 

TOTAL VENITURI (I+II)  18.851,29 

 

DETALIEREA VENITURILOR 

Veniturile bugetului local pe anul 2020 au fost fundamentate în conformitate cu prevederile 

Legii 273/2006 actualizată, care prevede următoarele: 

Art.14 alin.(7) –“ În situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în 

bugetele prevãzute la art. 1 alin. (2) în ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii 

de credite fundamenteazã veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizãrilor din anul 

precedent”. 

 

Astfel, în conformitate cu metodologia de calcul aprobată prin OMAI 244/2010, gradul de 

realizare a veniturilor proprii ale bugetului comunei Liești pe anii 2018 şi 2019 s-a situat sub 97%, 

prin urmare veniturile proprii pentru anul 2020 au fost fundamentate la nivelul încasărilor din anul 

precedent, respectiv 2.817 mii lei. 

 

Venituri rezultate din repartizări din unele venituri ale Bugetului de Stat la nivelul comunei 

Liești 

Detalierea sumelor din TVA  și a cotelor din impozit pe venit repartizate prin Deciziile Șefului 

Administrației Județene a Finanţelor Publice Galați nr. . 62/13.01.2020, respectiv nr. . 63/13.01.2020, 

sunt inserate în tabelul prezentat la începutul referatului. Din alocarea cotelor si sumelor defalcate din 

impozitul pe venit (3.722 mii lei ) şi din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetele locale 

(5.296 mii lei) se propun a fi finanţate o parte din cheltuielile de funcţionare şi cheltuieli pentru 

susţinerea proiectelor de infrastructură. 

Sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 

oraşelor şi municipiilor au fost repartizate în conformitate cu Legea nr. 5/2020 privind Bugetului de 

stat pe anul 2020 şi Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006 după cum urmează: 



• cheltuieli prevăzute la art.104 alin.(2) lit.b-d din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările ulterioare – 418 mii lei; 

 

• drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare ale 

persoanelor cu handicap grav – 960 mii lei; 

• finantarea ajutorului pentru încalzirea locuinței  pentru beneficiarii de ajutor social – 9 mii lei; 

• plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării 

participării în învățământul preșcolar – 40 mii lei; 

• drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale – 8 mii lei; 

• serviciile publice comunitare de evidența persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale 

comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor – 23 mii lei. 

 

Detalierea subvenţiilor 

La stabilirea necesarului de finanţat pentru anul 2020 în sumă de 3.457,54 mii lei s-au avut în 

vedere sumele preconizate a se încasa de la Bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor în domeniul 

sănătăţii (salarii mediatori sanitari), subvențiile acordate pentru încălzirea locuinţelor, subvențiile 

pentru susţinerea derulării proiectelor finanţate din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice cât și subventiile alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de 

înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară și sumele alocate 

din bugetul AFIR pentru susținerea proiectului ,, Înființare teren de sport în comuna Liești, județul 

Galați,,. 

 

Detalierea sumelor primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări 

aferente cadrului financiar 2014-2020 au fost fundamentate pe baza contractelor de finanțare 

încheiate și necesarului de asigurat pe anul 2020 pentru proiectul ,,VECTORI - Valorificare 

Educațională Continuă prin Tehnici Orientate spre Revitalizarea Învățământului Comuna Liești,, 

(1.955,98 mii lei) și pentru proiectul ,,Înființare teren de sport în comuna Liești, județul Galați,, 

(144,77 mii lei). 

 

CHELTUIELI TOTALE BUGET LOCAL 

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2020 sunt în sumă de 18.851,29 mii lei, structurate 

conform clasificaţiei economice, după cum urmează: 

 

            SURSA A                                                                                                       Mii lei 

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 8.673,86 

Cheltuieli curente, total, din care: 8.673,86 

- cheltuieli de personal 4.538,50 

- bunuri şi servicii 2.889,36 

- fond de rezervă 50,00 

- alte transferuri 170,00 

- asistenţă socială 321,00 

-alte cheltuieli 705,00 

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE  10.177,43 

- alte transferuri 80,04 

- proiecte cu finanțare din fonduri externe 2.629,89 



nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020 

 Cheltuieli de capital, total, din care: 7.467,50 

*active nefinanciare 7.467,50 

TOTAL CHELTUIELI (I+II) 18.851,29 

 

 

 

DETALIEREA CHELTUIELILOR - clasificaţia economică 

 

Cheltuieli de personal -  4.538,50 mii lei 

Reprezintă totalul cheltuielilor cu salariile şi alte cheltuieli asimilate, pe activităţi şi pe 

capitole, pentru anul 2020. 

La fundamentarea sumelor reprezentând cheltuieli de personal s-au avut în vedere următoarele 

elemente: 

• Legea bugetului de stat pe anul 2020; 

• Organigrama aprobată, aferentă anului 2020; 

• Execuţia bugetară la nivelul anului 2019; 

• Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• H.G. nr. 933/2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată; 

• H.C.L. Liești nr. 2/09.01.2020 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici 

și personalul contractual; 

 

Detalierea la nivel de capitol bugetar a cheltuielilor de personal este următoarea: 

• Cap. 51.02 Autoritati executive  - 2.346,85 mii lei 

• Cap. 54.02 Alte servicii publice generale – 252,25 mii lei 

• Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala– 248,10 mii lei 

• Cap. 66.02 Sănătate – 49,75 mii lei 

• Cap. 67.02 Cultura, receere si religie -  61,95 mii lei 

• Cap. 68.02 Asistenţă social – 1.008,70 mii lei 

• Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică – 358,10 mii lei 

• Cap. 74.02 Protectia mediului -  212,80 mii lei 

 

Bunuri şi servicii - 2.889,36 mii lei 

Reprezintă totalul cheltuielilor cu bunuri şi servicii (consumabile, carburanți, piese de schimb,  

utilităţi, prestări servicii, servicii publice, deplasări, obiecte de inventar, contribuții financiare anuale) 

pe total activităţi şi pe total capitole, care contribuie la buna desfăşurare a activităţii curente. 

  Detalierea la nivel de capitol bugetar a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile este următoarea: 

• Cap. 51.02 Autoritati executive  - 374,16 mii lei 

• Cap. 54.02 Alte servicii publice generale – 26,00 mii lei 

• Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala– 61,00  mii lei 

• Cap. 65.02 Învăţământ – 632,00 mii lei  

• Cap. 67.02 Cultura, receere si religie -  416,50 mii lei 



• Cap. 68.02 Asigurări și asistență socială – 10,00 mii lei 

• Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică– 861,50 mii lei 

• Cap. 74.02 Protectia mediului -  342,20 mii lei 

• Cap. 84.02 Transporturi -  166,00 mii lei 

 

Fonduri de rezervă – 50,00 mii lei 

Reprezintă fondul de rezervă bugetară care asigură finanţarea unor cheltuieli urgente sau 

neprevăzute pe parcursul anului 2020. 

 

Alte transferuri – 250,04 mii lei 

Reprezintă contribuția în valoare de 170 mii lei la fondul IID/MRD al SC Apa Canal SA 

conform art. 17, pct. 21 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 

Apa și de Canalizare și cofinanțarea în valoare de 80,04 mii lei în cadrul Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă uzată în județul Galați, în conformitate cu H.C.L  22/27.04.2017. 

 

Asistenţă socială – 321,00 mii lei 

Reprezintă indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap grav și indemnizațiile de 

concediu pentru asistenții personali (184 mii lei), drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale 

(8 mii lei), tichetele sociale pentru grădiniță (40 mii lei), cheltuieli cu ajutoarele de încălzire a locuinţei 

(79 mii lei) și cheltuielile cu ajutoarele de urgență (10 mii lei). 

 

Alte cheltuieli - 705 mii lei 

Reprezintă valoarea sumelor ce vor fi transferate pentru susținerea activităţilor sportive (500 

mii lei) şi susținerea cultelor (130 mii lei). Tot aici sunt incluse şi bursele ce urmează a fi alocate 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Liești în anul 2020 (75 mii lei).  

 

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020 – 2.629,89 mii lei 

Reprezintă cheltuielile aferente următoarelor proiecte: 

 - VECTORI - Valorificare Educațională Continuă prin Tehnici Orientate spre Revitalizarea 

Învățământului Comuna Liești în valoare de 2.301,16 mii lei; 

- Înființare teren de sport în comuna Liești, județul Galați în valoare de 328,73 mii lei; 

 

Cheltuieli de capital – 7.467,50 mii lei 

Aceste cheltuieli sunt structurate astfel: 

• Active nefinanciare (cheltuieli de investiţii) 7.467,50 mii lei  

 

Detalierea la nivel de capitol bugetar și obiective de investiții este următoarea: 

 

                                                                                                                                        Mii lei 

CAPITOL/DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚIE PROPUNERE PREVEDERE 2020 

CAPITOL 51.02 – Autorițăți executive   
 

21,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                                                                                                                          21,00 

b. Dotări independente                                                                                                                                 21,00 



 
 CAPITOL 65.02 -  Învăţământ                                                                                                                                 38,50 

C. Alte cheltuieli de investiţii                                                                                                                          38,50 

b. Dotări independente                                                                                                                                 23,50 

c. Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte 
studii                                                                     15,00 

 
CAPITOL 67.02 -  Cultură, recreere și religie                                                                                                                                                                                                                                    106,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                                                                                                                          106,00 

b. Dotări independente                                                                                                                                 36,00 

c. Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte 
studii                                                                     70,00 

CAPITOL 70.02 -  Locuințe, servicii și dezvoltare publică                                                                                                                                               
 

578,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                                                                                                   578,00 

1. Modernizare retea de iluminat public stradal I, 
comuna Liesti, judetul Galati 

40,00 

2. Modernizare retea de iluminat public stradal II, 
comuna Liesti, judetul Galati 

533,00 

3. Construire grup sanitar (zona Piața  Agroalimentară) 
 

5,00 

CAPITOL 74.02 -  Protecția mediului 
284,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                                                                                                                          284,00 

b. Dotări independente                                                                                                                                 
 

284,00 

CAPITOL 84.02 - Transporturi                                                                                                                                              
 

6.440,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                                                                                                   
5.834,00 

1.  Reabilitare centru etapa II 135,00 

2. Modernizare strazi 10 km in comuna Liesti, judetul 
Galati  

3.600,00 

3. Modernizare strazi in comuna Liesti, judetul Galati 
PNDL II 

2.099,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 370,00 

1. Reabilitare centru etapa III 370,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                                                                                                                          100,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte 
studii                                                                     

100,00 

1. Proiectari diverse(cadastru, topografie, SF, PT) 100,00 

e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor 136,00 

1. Reparații capitale alei blocuri Liești 136,00 

Total general  7.467,50 
 

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii este de 

15 mii lei. 



Veniturile proprii reprezintă taxa piață,  taxa pentru utilizarea clădirilor din domeniul public 

fără contract de inchiriere sau concesiune în valoare de 7 mii lei și venituri obținute de unitățile de 

învățământ din închirieri în valoare de 8 mii lei. 

Cheltuielile acestor activități în valoare de 15 mii lei  reprezintă cheltuieli cu bunuri și servicii.  

            Propun Consiliului Local al comunei Liești, să aprobe proiectul de hotărâre privind  aprobarea 

bugetului general centralizat al comunei Liești, județul Galați, pe anul 2020 și a Programului de 

Investiții aferent, în forma prezentată. 

 

 

Șef serviciu financiar contabil, 

Pleșcan Nicoleta 

 



 

 

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului general centralizat al 

comunei Liești, județul Galați, pe anul 2020 

 

Bugetul local reprezintă instrumentul esenţial prin care se realizeaza la nivel 

local principiul autonomiei, principiu consacrat atat prin constituţia tarii cat si prin 

Legea administraţiei publice locale.  

Prin bugetul local se stabileşte anual volumul veniturilor si nivelul 

cheltuielilor precum si structura acestora pe surse respectiv pe destinaţii.  

Bugetul autorizează fluxurile financiare de formare a veniturilor si de 

repartizare a acestora pe destinaţii si ordonatorii de credite in funcţie de specificul 

local si de necesităţile activitatilor ce urmeaza a fi finanţate de la buget.  

Conform estimărilor efectuate in procesul de elaborare privind aprobarea 

bugetului general centralizat pe anul 2020, avand in vedere elementele si 

procedurile menţionate mai sus, prevede  realizarea unui volum de venitur i in suma 

totala de 18.851,29 mii lei si respectiv a unui volum de cheltuieli in suma totala de 

18.851,29 mii lei.  

  La partea de venituri a bugetului, sumele inscrise in proiect reprezintă 

limitele minime care trebuie realizate, depasirea acestora urmând a fi repartizate 

potrivit prevederilor Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu 

modificările si completările ulterioare.  

Cheltuielile pentru anul 2020 au fost dimensionate astfel incat sa asigure 

cheltuielile de functionare si finanţarea obiectivelor cuprinse in Programul de 

investiţii publice. 

 Dezvoltarea comunei este legata de realizarea bugetului in forma in care a 

fost elaborat si care a fost detaliat in anexele la proiectul de hotarare , pe care l-am 

elaborat in acest sens si pe care il supunem dezbaterii si aprobării dumneavoastră.  

 

 

 

 

P R I M AR, 

BOȚ IULIAN 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al 
aparatului propriu al Primarului comunei Liești, județul Galați și al serviciilor publice fără 

personalitate juridica 
___________________________________________________________________________________ 
             Inițiator: Boț Iulian, primarul comunei Liești, județul Galați; 
             Nr. si data depunerii proiectului de hotărâre :                       1351 /05.02.2020        
  

Consiliul Local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședința ordinară in data de  
..........02.2020 

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. 1351 /05.02.2020      ; 
- raportul de specialitate comun, întocmit Compartimentul Resurse Umane-Audit Public Intern 

din cadrul Primăriei Liești și înregistrat la nr. 1352 /05.02.2020      ; 
- avizul comisiei de specialitate ; 
- prevederile art. 129  alin. (2) lit. a) şi lit. d),  alin. (7)din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 
În temeiul art. 196 alin.(1)  lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare  al aparatului propriu al Primarului 
comunei Liești, județul Galați si al serviciilor publice fără personalitate juridica conform anexei, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 
31.03.2014 se abrogă. 

Art. 3 - Prezentul Regulament de organizare şi funcționare va fi adus la cunoștință sub semnătură 

funcționarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Liești 

și serviciilor publice fără personalitate juridică. 

 Art. 4 - Prezenta hotărâre se afișează pe site-ul Primăriei comunei Lieşti şi se comunică, în 
condițiile legii, Instituției Prefectului Județului Galaţi, prin grija secretarului general al comunei Liești. 
                   
 
 

         PRIMAR 
     IULIAN BOȚ 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al 
aparatului propriu al Primarului comunei Liești, județul Galați și al serviciilor publice fără 

personalitate juridica 
 

Având în vedere că de la ultima aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare au fost 

emise acte normative prin care  a fost modificat cadrul legal şi atribuţiile din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Liești;         
Având în vedere structura organizatorică a instituției  aprobată prin H.C.L. nr. 47/28.11.2019;   
Având în vedere prevederile  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
La aprobarea structurii organizatorice au fost respectate prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, art. 391 – „Stabilirea numărului total de funcţii publice de conducere în cadrul fiecărei 

autorităţi sau instituţii publice 
(1) Numărul total al funcţiilor publice de conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii 

publice, cu excepţia 
funcţiilor publice de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum şi a 

funcţiilor publice de 
conducere a căror ocupare se face prin detaşare cu personal din cadrul instituţiilor din sectorul de 

apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, conform statelor de organizare aprobate, în condiţiile legii, este de 

maximum 12% din 
numărul total al posturilor aprobate. 
(2) Pentru determinarea numărului total al funcţiilor de conducere prin aplicarea cotei de 12% 

prevăzută la alin. (1), se 
procedează după cum urmează: 
a) în cazul în care numărul rezultat este mai mic de unu, acesta se rotunjeşte la întreg; 
b) în cazul în care numărul rezultat este mai mare de unu, acesta se rotunjeşte la numărul întreg 

imediat superior 
acestuia, dacă fracţiunea este mai mare de 0,50. 
(3) Structura organizatorică a autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să respecte următoarele 

cerinţe: 
a) pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuţie; 
b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuţie; 
c) pentru constituirea unei direcţii este necesar un număr de minimum 15 posturi de execuţie; 
d) pentru constituirea unei direcţii generale este necesar un număr de minimum 25 de posturi de 

execuţie.” 
Având în vedere cele de mai sus, propunem  Consiliului local avizarea favorabilă a  prezentului 

proiect de hotărâre. 
PRIMAR 

IULIAN BOȚ 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
Privind: aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al 

aparatului propriu al Primarului comunei Liești, județul Galați și al serviciilor 

publice fără personalitate juridica 
  

Prin prezentul proiect de hotărâre se supune dezbaterii şi aprobării Consiliului Local Liești  
Regulamentul de organizare şi funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Liești și 

serviciilor publice fără personalitate juridică, regulament care a fost elaborat conform prevederilor OUG 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, ca  urmare a reorganizării instituției prin  H.C.L. nr. 
47/28.11.2019 privind aprobarea organigramei și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al 
primarului comunei Liești și serviciile subordonate, fără personalitate juridică. 

Prin H.C.L. nr. 10 din 31.03.2014 a fost aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcționare al 
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Liești. 

Prevederile prezentului Regulament vor fi modificate ori de câte ori legislația o impune sau apar 

modificări esențiale în structura organizatorică a instituției.  

Prezentul regulament se aduce la cunoștința șefilor de compartimente care vor stabili sau 
completa, după caz, prin fișa postului,  sarcinile de serviciu pentru fiecare post în parte. 

Având în vedere că de la data aprobării Regulamentului de Organizare şi Funcționare al 
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Liești prin H.C.L.  nr. 10 din 31.03.2014 şi până în 
prezent, în legislația  actuală precum şi în structura de organizare a Aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Liești au survenit o serie de modificări,  se impune aprobarea unui nou Regulament 
de Organizare şi Funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Liești și al serviciilor 

publice fără personalitate juridică. 

 
 
Întocmit: 
COMPARTIMENT RESURSE UMANE 
Consilier, grad profesional superior  
  
Laura Marilena Dumanovschi ……………………………… 

 

 

Nr. 1352 /05.02.2020       

ROMÂNIA 
JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA LIEȘTI 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

 

 

 

        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 



 
                                       Anexă la HCL nr……………………. 

 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 
AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 

COMUNEI LIEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI ȘI AL SERVICIILOR PUBLICE 

FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICA 
 
 

„Administratia publica are ca obiect realizarea valorilor care exprima interesele statului 
sau ale unei comunitati distincte, recunoscuta ca atare de catre stat, valori care sunt exprimate in 
actele elaborate de puterea legiuitoare. Administratia publica în unitatile administrativ teritoriale 
se organizeaza si functioneaza în temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei locale (dreptul 
si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona 
in numele si interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice in conditiile 
legii), deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, 
legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor de interes deosebit.” 
 

CAPITOLUL I 
PREVEDERI GENERALE 

 
Art.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului a fost 

elaborat în baza Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ și a 
altor acte normative în vigoare, în temeiul cărora îşi desfăşoară activitatea. 
 Art.2. Comuna LIEŞTI este unitate administrativ teritorială cu personalitate juridică. Comuna 

Lieşti posedă patrimoniu, iar autorităţile administraţiei locale au iniţiativă în ceea ce priveşte 

administrarea intereselor publice locale, exercitând, în condiţiile legii, autoritatea în limitele 
administrativ-teritoriale stabilite. 
Art.3. Unitatea Administrativ Teritorială Liești, precum și personalul acesteia au obligația de a 

acționa cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a tratatelor şi a convenţiilor internaţionale 

la care România este parte. 
Art.4. Beneficiarii activității desfășurată de Unitatea Administrativ Teritorială Liești au dreptul de 

a fi tratați în mod egal, într-o manieră nediscriminatorie, corelativ cu obligaţia instituției de a trata 

în mod egal pe toţi beneficiarii, fără discriminare pe criteriile prevăzute de lege. 
Art.5. În procesul de elaborare a actelor normative, Unitatea Administrativ Teritorială Liești are 

obligaţia de a informa şi de a supune consultării şi dezbaterii publice proiectele de acte normative 
şi de a permite accesul cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor administrative, precum şi la 

datele şi informaţiile de interes public, în limitele legii. 
Art.6. Beneficiarii activităţilor administraţiei publice locale lieștene au dreptul de a obţine 

informaţii, iar aceasta are obligația corelativă de a pune la dispoziţia beneficiarilor informaţii din 

oficiu sau la cerere, în limitele legii. 
Art.7. Reglementările sau măsurile Unității Administrativ Teritoriale Liești sunt inițiate, adoptate, 
emise, după caz, numai în urma evaluării nevoilor de interes public sau a problemelor, după caz, a 

riscurilor şi a impactului soluţiilor propuse. 



Art.8. Unitatea Administrativ Teritorială Liești, precum şi personalul din cadrul acestora au 

obligaţia de a urmări satisfacerea interesului public înaintea celui individual sau de grup. Interesul 

public naţional este prioritar faţă de interesul public local. 
Art.9. Personalul din cadrul Unității Administrativ Teritoriale Liești are obligaţia de a-şi exercita 
atribuţiile legale, fără subiectivism, indiferent de propriile convingeri sau interese. 
Art.10. Activitatea administraţiei publice loczle lieștene se exercită fără întreruperi, cu respectarea 

prevederilor legale. 
Art.11. Unitatea Administrativ Teritorială Liești are obligaţia de a satisface nevoile societăţii. 
 Art.12. Administraţia publică a Comunei Lieşti se întemeiază pe principiile descentralizarii, 

autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei 
publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor de interes 
deosebit. 
 Art.13.  Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul 

comunei sunt Consiliul Local al Comunei Lieşti, ca autoritate deliberativă şi Primarul comunei 

Lieşti ca autoritate executivă, aleşi in conditiile legii.  
Art.14. Consiliul local şi primarul funcţionează ca autorităţi ale administratiei publice locale şi 

rezolvă treburile publice din comuna, în condiţiile prevăzute de lege. 
 Art.15. Unitatea Administrativ Teritorială comuna Liești este o structura functionala cu activitate 
permanentă, formată din primar, viceprimar, secretar general şi aparatul de specialitate, si are 

sediul administrativ in Comuna Lieşti, str. Anghel Saligny, nr. 269, judeţul Galaţi. Primăria aduce 

la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispozitiile primarului, soluţionează problemele 

curente ale colectivităţii în care funcţionează.  
Art.16. Primarul Comunei Lieşti asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor 

Preşedintelui României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. 
Art.17. Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi 

instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor 

administraţiei publice centrale, ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, 

precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii. 
Art.18. Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administraţiei publice locale, 

reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele 

fizice sau juridice române şi străine, precum şi în justiţie. 
Art.19. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice din comuna Liești şi autorităţile 

administraţiei publice de la nivelul judeţului se bazează pe principiile autonomiei locale, 
legalităţii, cooperării, solidarităţii, egalităţii de tratament şi responsabilităţii. În relaţiile dintre 

consiliul local şi primar nu există raporturi de subordonare. În relaţiile dintre acestea există 

raporturi de colaborare. 
Art.20. Unitatea administrativ-teritorială Liești are dreptul la resurse financiare proprii, pe care le 

stabilește, le administrează şi le utilizează pentru exercitarea competenței şi a atribuțiilor ce îi 
revin, în condițiile legii. 
Art.21. Între Primarul comunei şi Prefectul judeţului nu există raporturi de subordonare.  
Art.22. Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale 

încadrate cu funcționari publici și personal contractual. 
Art.23. Regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici, personalul contractual 
şi Primăria comunei LIEŞTI este reglementat de Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ, PARTEA VI.  



Art.24. Personalul care efectuează activităţi de întreţinere-reparaţii, deservire, administrative si 

secretariat este angajat cu contract individual de muncă. Persoanele care ocupă aceste funcţii nu au 

calitatea de funcţionar public şi li se aplică legislaţia muncii.  
Art.25.  
Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici şi a personalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Liești, județul Galați, sunt: 
a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite 

categorii de funcţii au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării; 
b) prioritatea interesului public, în exercitarea funcţiei deţinute; 
c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, 

principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea 

de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare; 
d) profesionalismul, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de 

funcţii au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, 

eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate; 
e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite 

categorii de funcţii sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes 

altul decât interesul public, în exercitarea funcţiei deţinute; 
f) integritatea morală, principiu conform căruia persoanelor care ocupă diferite categorii de 

funcţii le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru 
alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe care o deţin sau să abuzeze în 

vreun fel de această funcţie; 
g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite 

categorii de funcţii pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii 

de drept şi a bunelor moravuri; 
h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea diferitelor categorii de 

funcţii ocupanţii acestora trebuie să fie de bună-credinţă; 
i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate în exercitarea 

diferitelor categorii de funcţii sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor; 
j) responsabilitatea şi răspunderea, principiu potrivit căruia persoanele care ocupă diferite 

categorii de funcţii răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuţiile de 

serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător. 
Art.26 
 (1) Funcţionarii publici si angajaţii contractuali au obligaţia de a asigura un serviciu public de 
calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea în 

practică, în scopul realizării competenţelor instituţiei publice. 
(2) În exercitarea funcţiei , funcţionarii publici si angajaţii contractuali au obligaţia de a avea un 

comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, 

pentru a câştiga şi a menţine încrederea cetăţenilor în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea 

autorităţilor şi instituţiilor publice.  
Art.27.  
(1) Funcţionarii publici si personalul contractual au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul 

Unităţii Administrativ Teritoriale Lieşti , precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate 

produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.  
(2) Funcţionarilor publici si angajatilor contractuali le este interzis: 



 a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Unităţii 

Administrativ Teritoriale Lieşti, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu 

caracter normativ sau individual;  
b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care Primăria comunei 

Lieşti are calitatea de parte;  
c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;  
d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă aceasta dezvăluire 

este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei 

ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice.  
Art.28. 
(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici cat si angajatii contractuali au 

obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu 

promovarea intereselor Unităţii Administrativ Teritoriale Lieşti. 
(2) În activitatea lor, angajații contractuali si funcţionarii publici au obligaţia de a respecta 

libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În 
exprimarea opiniilor, funcţionarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite 

generarea conflictelor datorate schimbului de păreri. 
Art.29. În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici cat si angajatilor contractuali le este 

interzis:  
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;  
b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică; 
 c) să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donații 
ori sponsorizări partidelor politice;  
d) să afişeze, in cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale Lieşti, însemne ori obiecte inscripționate 
cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora. 
Art.30. Funcţionarii publici si angajatii contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, 

servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, 

prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot 

influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în 

raport cu aceste funcţii.  
Art.31. Consiliul Local al comunei Lieşti, la propunerea primarului, aprobă organigrama, numărul 

de personal, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Lieşti, prin care se stabilesc competenţele şi atribuţiile personalului, în 
condiţiile prevăzute de lege. 
 

CAPITOLUL II 
OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 
Art. 32. Autorităţile administraţiei publice locale ale comunei Lieşti au dreptul si capacitatea 
efectivã de a rezolva si gestiona în nume propriu si sub responsabilitatea lor o parte importantã a 
treburilor publice, în interesul colectivitãtii locale pe care o reprezintã.  
Art. 33.  
(1) Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publica.  
(2) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertăților fundamentale ale cetatenilor, a 
prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui 
Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin 



pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti 
conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, precum si a hotararilor 
consiliului judetean, in conditiile legii.  
(3) Pentru punerea in aplicare a activitatilor date in competenta sa prin actele normative prevazute 
la alin. (2), primarul beneficiaza de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.  

(1) Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: 
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii; 
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local; 
c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale; 
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local; 
e) alte atribuţii stabilite prin lege. 

(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul: 
a) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură 

funcţionarea serviciilor publice locale de profil; 
b) îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului 

şi a recensământului; 
c) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege. 

(3)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul: 
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind 

starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se 
publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii; 

b) participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea 

şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora; 
c) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări; 
d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea 

economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-
ul unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local. 

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul: 
a) exercită funcţia de ordonator principal de credite; 
b) întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale şi contul de 

încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în 

condiţiile şi la termenele prevăzute de lege; 
c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în condiţiile 

legii; 
d) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea 

de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale; 
e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a 

contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a 

sediului secundar. 
(5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul: 

a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul 
aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii 
publice şi de utilitate publică de interes local; 

b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din 

domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7); 



d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi 

controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. 
(6) şi (7), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii 

administrativ-teritoriale; 
e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor 

de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru 

personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes local; 
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării 

consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora; 
g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte 

normative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate 

din punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor 

tehnice; 
h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile 

angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei 

mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. 
Art. 34. (1) Primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să ducă la îndeplinire 

obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Legii nr. 

135/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile 

publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei 

publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu autorităţile administraţiei 

publice locale şi judeţene. 
Art. 35. (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor 
ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, 

la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul 

acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna, în oraşul sau în municipiul în care a fost ales. 
(2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul 

conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile 

ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate. 
Art. 36. (1) Primarul poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte 
normative viceprimarului, secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, 
conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, 

administratorului public, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes 

local, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective. 
(2) Dispoziţia de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuţiile delegate şi limitele exercitării 

atribuţiilor delegate, sub sancţiunea nulităţii. Dispoziţia de delegare nu poate avea ca obiect toate 

atribuţiile prevăzute de lege în sarcina primarului. Delegarea de atribuţii se face numai cu 

informarea prealabilă a persoanei căreia i se deleagă atribuţiile. 
(3) Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin. (1) şi (2) exercită pe perioada 

delegării atribuţiile funcţiei pe care o deţine, precum şi atribuţiile delegate; este interzisă 

subdelegarea atribuţiilor. 
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(4) Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin. (1) şi (2) răspunde civil, 

administrativ sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite cu încălcarea legii în exercitarea acestor 

atribuţii.  
Art.37.  (1) Viceprimarul comunei Lieşti îndeplineşte următoarele atribuţii: 

- ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile 

prevăzute la art. 129, alin. 7 din OUG nr. 57/2019; 
- ia măsuri pentru asigurarea inventarierii evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului 

efectuării serviciilor publice de interes local; 
- asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile 

angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei 

mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor; 
- coordonează, îndrumă şi răspunde de activitatea personalului contractual din subordine; 
- ia măsuri pentru asigurarea inventarierii bunurilor din patrimoniul public şi privat al 

comunei şi gestionează aceste bunuri in condiţiile legii; 
- întocmeşte consumurile lunare pentru activităţile aflate in coordonare; 
- răspunde pentru buna administrare a bunurilor din domeniul public şi privat al comunei şi 

ia măsuri legale în cazul distrugerii,degradării sau dispariţiei acestora; 
- urmăreşte derularea contractelor de concesionare, închiriere şi administrare aflate in 

derulare, cu respectarea clauzelor contractuale; 
- verifică pe tren, împreună cu persoanele desemnate  din compartimentele de specialitate, 

executarea sau neexecutarea de către concesionari a lucrărilor de întreținere a pajiștilor; 
- exercita controlul asupra activitatilor din locurile publice si parcurile de distracţii si ia 

masuri pentru buna funcţionare a acestora; 
- organizeaza si coordoneaza realizarea serviciului de iluminat public, administrează 

sistemul de iluminat public, stabilește masuri si actioneza pentru modernizarea si 
eficientizarea functionarii iluminatului public comunal; 

- controlează igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in 

vanzare pentru populaţie cu sprijinul organelor de specialitate abilitate; 
- ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmărilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, 

epidemiilor, impreuna cu serviciile locale si cu organele specializate ale statului ,pentru 
mobilizarea populaţiei, a agenţilor economici si a instituţiilor publice din comuna, acestea 
fiind obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protecţie si intervenţie elaborate 
pe tipuri de dezastre; 

- ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale in condiţiile 
legii; 

- supraveghează si controlează lucrările de întreţinere si reabilitare a drumurilor publice, 

proprietate a comunei, asigura instalarea semnelor de circulaţie, desfasurarea normala a 

traficului rutier si pietonal in condiţiile legii. 
- ia masuri pentru controlul depozitarii deşeurilor menajere, industriale sau de oricare fel, 

pentru asigurarea igienizării malurilor si a cursurilor de apa din localitate, folosind printre 

alte mijloace si forţa de munca a persoanelor care beneficiază de ajutor social şi persoanele 

condamnate la muncă in folosul comunităţii. 
- ia masuri pentru decolmatarea şanţurilor, a podurilor si podeţelor, astfel incat sa se asigure 

scurgerea fara probleme a apei, folosind in afara altor mijloace si forţa de munca a 

persoanelor care beneficiază de ajutor social si au obligaţia sa presteze ore de munca. 
- participă la lucrările comisiei locale de fond funciar; 



- supraveghează şi ţine evidenţa beneficiarii de ajutor social şi a persoanelor condamnate 
care au obligația de a presta munca în folosul comunității; 

- urmăreşte îndeplinirea planului de activitati stabilit pentru lucrările realizate cu beneficiarii 

de ajutor social , care au obligaţia de a presta munca in folosul comunităţii; 
- răspunde pentru buna desfăşurare a activităţilor aflate în coordonare, conform atribuţiilor 

delegate; 
- este conducătorul locului de muncă în vedere efectuării instructajelor pe linie de securitate 

și sănătate în muncă a personalului din primăria comunei Liești, conform tematicii puse la 

dispoziție de serviciul extern de prevenire și protecție; 
- preia atribuţiile primarului, pe perioada in care acesta este plecat din localitate;  
- îndeplinește orice alte atribuţii încredințate de primar, conform legii , precum si pe acelea 

încredințate de Consiliul local; 
(2) Viceprimarul răspunde direct de aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor primarului, hotărârilor 

consiliului local şi actele normative referitoare la activităţile specifice pe care le coordonează şi 

este sprijinit in activitate de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului; 
(3) Primarul rămâne competent să execute oricând una sau mai multe din atribuţiile delegate, 
actele sale efectuate în legătură cu acestea fiind întru totul valabile, persoanele împuternicite 

exercitându-și atribuțiile în numele primarului, nu în numele funcţiei pe care o deține. 
 

 
CAPITOLUL III 
PATRIMONIUL 

 
Art.38.  
(1) Patrimoniul comunei Lieşti este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului 

public al comunei, domeniului privat al acesteia, la care se adaugă drepturile şi obligaţiile cu 

caracter patrimonial.  
(2) Apartin domeniului public al comunei Lieşti bunurile care potrivit legii sau prin natura lor, 
sunt de uz sau de interes public si nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public national. 
 (3) Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile.  
Art. 39.  
(1) Apartin domeniului privat al comunei Lieşti bunurile mobile si imobile altele decat cele 
prevazute la art. 38 alin (2) intrate în proprietatea acestuia prin modalitățile prevazute de lege. 
 (2) Bunurile ce fac parte din domeniul privat al comunei sunt supuse dispozițiilor de drept comun, 
daca prin lege nu se prevede altfel.  
(3) Donatiile si legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local cu votul 
majoritatii consilierilor locali in functie.  
(4) Schimbul de imobile din domeniul privat al comunei Lieşti se face in conditiile legii pe baza 
unui raport de evaluare, insusit de consiliul local al comunei .  
(5) Toate bunurile apartinand comunei Lieşti sunt supuse inventarierii anuale. Consiliului local i 
se prezinta anual de catre primar un raport asupra situatiei gestionarii bunurilor.  
Art.40. Consiliul Local al comunei Lieşti hotărăşte ca bunurile ce aparţin domeniului public sau 

privat de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie 

concesionate sau închiriate.  



Art.41. Consiliul local hotărăşte cu privire la cumpărarea şi vânzarea bunurilor ce fac parte din 

domeniul privat de interes local, în condiţiile legii.  
Art.42. Consiliul local poate da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile si mobile 

proprietate publica sau privata locala persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara 
activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice.  
 

CAPITOLUL IV 
BUGETUL ŞI ADMINISTRAREA ACESTUIA 

 
 Art.43. (1) Finanţele comunei Lieşti se administrează în condiţiile prevăzute de lege, conform 

principiului autonomiei locale.  
(2) Bugetul comunei Lieşti se elaborează, se aprobă şi se execută în condiţiile Legii finanţelor 

publice locale, Codului admnistrativ şi ale celorlalte acte normative în domeniu.  
(3) Veniturile şi cheltuielile bugetului local se desfăşoară pe baza clasificaţiei bugetare stabilite de 

Ministerul Finanţelor Publice.  
(4) Veniturile bugetului local sunt constituite din sursele realizate pe teritoriul comunei şi din alte 

surse, în conformitate cu prevederile legale.  
(5) Impozitele şi taxele locale se stabilesc de către Consiliul local al comunei Lieşti, în limitele şi 

în condiţiile legii.  
(6) Din bugetul local se finanţează în condiţiile stabilite de lege, acţiuni social-culturale, obiective 
şi acţiuni economice de interes local, cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a autorităţilor 

administraţiei publice locale, precum şi alte obiective prevăzute prin dispoziţii legale.  
(7) Primarul comunei LIEŞTI, ordonator principal de credite, întocmeşte prin compartimentele de 
specialitate ale Primăriei şi prezintă spre aprobare Consiliului Local, contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar.  
 

CAPITOLUL V 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI TIPURI DE RELAŢII 

 
 Art.44. (1) Structura organizatorică a Unităţii Administrativ Teritoriale LIEŞTI este în 
conformitate cu Hotărârea nr. 47/28.11.2019 a Consiliului Local al comunei LIEŞTI privind 
aprobarea organigramei si statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, 

institutiilor si serviciilor publice de interes local.  
(2) Aparatul de specialitate al primarului al comunei LIEŞTI este organizat pe compartimente și 

servicii, conform Organigramei aprobate de Consiliul Local, care face parte integrantă din 

prezentul regulament.  
(3) Întreaga activitate a primăriei este organizată şi condusă de către primar, compartimentele fiind 

subordonate direct primarului, viceprimarului, secretarului sau șefului serviciului financiar 

contabil, care asigură şi răspund de realizarea atribuţiilor ce revin acestora în condiţii de legalitate 

şi eficienţă.  
Art.45. (1) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe 15 compartimente, 3 servicii și 

un consilier primar.  
(2) Numărul de posturi aprobat prin Ordinului prefectului nr. 122/04.04.2019 pentru Unitatea 

admnistrativ Teritorială Liești este de 59 de posturi. 
(3) Structura organizatorica  a  aparatului  de  specialitate al  primarului este,  în  conformitate cu 
Hotararea Consiliului Local al comunei Liești nr.  47/28.11.2019,  următoarea: 



- Secretar general al comunei Liești care are în subordine următoarele structuri funcționale: 
- Compartiment Registratură, Relații Publice, Arhivă 
- Compartiment Registrul Agricol 
- Serviciul Public Local de Asistență Socială – la nivel de compartiment 
- Compartiment Autorizări, Urbanism, Evidență Funciară și Patrimoniu 

- Consilier personal primar 
- Viceprimar al comunei Liești care are în subordine următoarele structuri funcționale: 

- Serviciul Public Local de Salubrizare 
- Compartiment Gospodărire Comunală 
- Compartiment Protecție Civilă, Securitate Muncii și Protecția Mediului 
- Compartiment Cultură 

- Serviciul Financiar Contabil care are în subordine următoarele compartiment funcționale: 
- Compartiment Contabilitate – Salarizare; 
- Compartiment Impozite și Taxe Locale 

- Compartimnet Resurse Umane și Audit Public Intern 
- Compartimdent Juridic 
- Compartiment Achiziții Publice – Proiecte Dezvoltare 
- Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei (la nivel de compartiment) care are în 

subordine următoarele compartiment funcționale: 
- Compartiment Evidența Persoanelor  
- Compartiment Stare Civilă 

- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență – tipul V1. 
Art.46 (1) Primarul conduce, îndrumă şi controlează activitatea compartimentelor funcţionale din 

cadrul primăriei, conform atribuţiilor prevăzute de lege. Viceprimarul, secretarul și șeful 

Serviciului Financiar – Contabil îndrumă compartimentele funcţionale conform atribuţiilor pe care 

le au potrivit legii şi delegate de către primar.  
(2) Conducătorii serviciilor răspund, conform reglementărilor în vigoare, pentru neîndeplinirea sau 

îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor care revin entităţilor pe care le conduc, precum şi pentru 

cazul în care au dispus măsuri contrare prevederilor legale. 
(3) Compartimentele nu au capacitate juridică şi administrativă distinctă de cea a autorităţii în 

numele căruia acţionează. 
Art.47. (1) Serviciul Financiar – Contabil este alcătuit din Compartimentul Contabilitate – 
Salarizare  și Compartimentul Impozite și Taxe Locale. Serviciul este condus de un șef serviciu. În 
cadrul Compartimentul Contabilitate – Salarizare  își desfășoară activitatea 5 funcționari publici și 

în Compartimentul Impozite și Taxe Locale își desfășoară activitatea 3 funcționari publici. 
(2) Șeful Serviciului Financiar-Contabil se subordoneaza direct primarului și are următoarele 
atributii:   

- Organizează, coordonează şi controlează  activitatea din cadrul Serviciului Financiar – 
Contabil (Compartimentul Contabilitate – Salarizare şi Compartimentul Impozite şi Taxe 

Locale); 
- Răspunde, conform reglementărilor în vigoare, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea 

defectuoasă a sarcinilor care revin personalului din subordine, precum şi pentru cazul în 

care au dispus măsuri contrare prevederilor legale; 
- Asigură si răspunde de respectarea legalității privind întocmirea si valorificarea tuturor 

documentelor financiar - contabile pe care le supune spre aprobare ordonatorului principal 
de credite; 



- Exercită controlul financiar preventiv propriu în cadrul Comunei Lieşti, Județul Galați; 
- Acordă viza de control financiar preventiv propriu sau refuză motivat, în scris, acordarea 

vizei de control financiar preventiv dacă operaţiunea nu întruneşte condiţiile de legalitate, 

regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau 

angajament; 
- Urmărește si răspunde de respectarea si aplicarea hotărârilor Consiliului local, a 

dispozițiilor primarului si a celorlalte acte normative în domeniul economico – financiar; 
- Semnează și vizează actele întocmite în cadrul serviciului; 
- Semnează contractele care se realizează în cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale Liești; 
- Urmărește, aprobă si semnează corespondenta repartizată de primar serviciului pe care îl 

coordonează 
- Întocmește și prezintă spre avizare primarului Bugetul de venituri si cheltuieli;  
- Fundamentează în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, categoriile de cheltuieli ce se finanțează din bugetul propriu pe 

care îl supune spre avizare primarului;  
- Urmărește, verifică și răspunde de modul de îndeplinire a atribuțiilor personalului din 

subordine; 
- Fundamentează si întocmește anual, la termenele prevăzute de lege, proiectul bugetului 

local al comunei Liești, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare primarului si 

Consiliului local în vederea aprobării bugetului anual; 
- Întocmește contul anual de încheiere a exercițiului bugetar;.  
- Stabilește măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare, întrebuințare si 

executare a bugetului local; 
- Verifică modul de încasare si cheltuire a sumelor din bugetul local si prezintă primarului si 

Consiliului local orice neregulă sau încălcare constatată, precum si măsurile ce se impun;  
- Urmărește si răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare si 

informează lunar primarul; 
- Realizează studiile necesare în vederea aprobării de către Consiliul local a împrumuturilor 

ce trebuie obținute pentru realizarea unor acțiuni si lucrări publice, urmărind respectarea 

formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare si rambursare a acestora; 
- Asigură si răspunde de respectarea legalității privind întocmirea si valorificarea tuturor 

documentelor financiar contabile prezentate spre aprobare ordonatorului principal de 
credite;  

- Asigură pe baza documentației tehnico-economice prezentate, fondurile necesare pentru 
buna funcționare a unităților din domeniul învățământului, sănătății, , cultură, etc.  

- Asigură inventarierea anuală sau ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale si a 

valorilor bănești ce aparțin comunei și administrarea corespunzătoare a acestora;  
- Asigura evaluarea si reevaluarea bunurilor, conform legii;  
- Colaborează cu celelalte compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea 

elaborării bugetului local, precum si pentru urmărirea/verificarea încasării veniturilor 

provenite din chirii, redevențe, locații de gestiune, taxe, impozite; 
- Urmărește derularea contractelor de concesiune, închiriere și administrare aflate în 

derulare, cu respectarea clauzelor contractuale; 
- Asigura asistenta de specialitate pentru structurile Primăriei comunei Liesti si pentru 

institutiile aflate in subordinea Consiliului local; 



- Propune primarului angajarea, transferarea, sancționarea si desfacerea rapoartelor de 

serviciu sau contractelor de muncă ale personalului din subordine si alte drepturi de 

personal (promovarea în grade, premii în cursul anului, la sfârșit de an calificative etc.) În 
condițiile legii;  

- Răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate şi a proiectelor de hotărâri în domeniile 

de activitate ale serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul local.  
- Evaluează anual performantele profesionale individuale si elaborează fisa postului pentru 

personalul din subordine pe care le prezintă spre aprobare primarului;  
- Face propuneri privind acordarea de premii si alte stimulente pentru personalul din 

subordine, conform legii;  
- Ia masuri pentru asigurarea ordinii si disciplinei in cadrul serviciului; 
- Pune în aplicare sancțiunile disciplinare stabilite prin dispoziția primarului; 
- Asigura aducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local si a dispozițiilor primarului;  
- Reprezintă serviciul în relațiile cu terții la propunerea primarului; 
- Colaborează cu Compartimentele de specialitate din cadrul primăriei, cu instituțiile, 

serviciile publice si agenții economici de interes local, in limita atribuțiilor;  
- Răspunde de păstrarea documentelor contabile, registrelor de evidenţă, rapoartelor, 

devizelor de cheltuieli, precum şi de predarea la arhiva instituţiei; 
- Participa la ședințele Consiliului local când este nevoie; 

(3) Compartimentul Impozite si Taxe Locale are următoarele atribuţii corespunzătoare 
activităţilor desfăşurate:  

- Întocmește zilnic registrul de casa; 
- Depune încasările atunci când se depășește plafonul de casa  la Trezoreria municipiului 

Galați; 
- Încasează debitele de la persoanele fizice, taxe speciale, taxele de pășunat si alte sume 

datorate de debitori; 
- Ridica numerar din banca si efectuează plata salariilor pentru  salariații primăriei, 

asistenții personali,  indemnizații pentru consilieri, a ajutoarelor sociale,  precum și a 

altor plăti făcute prin casieria primăriei; 
- Întocmește borderoul desfășurător al încasărilor zilnice; 
- Distribuie tichetele de grădiniţă pe baza centralizatoarelor primite de la 

Compartimentul Asistenţă Socială; 
- Asigura păstrarea  în condiții de siguranță  a numerarului  din casieria unității;  
- Colectează încasările de la referenții (agenți fiscali ) din cadrul Compartimentului 

Impozite si Taxe Locale; 
- Operează chitanţele emise pentru sumele încasate; 
- Răspunde de calculul majorărilor de întârziere stabilit la debitele restante; 
- Ţine evidenţa impozitelor şi taxelor din sectorul sau de activitate; 
- Întocmește borderourile de debit pentru amenzi; 
- Sprijină executorii fiscali în întocmirea documentelor necesare stabilirii debitorilor 

insolvabili, instituirii de sechestre, conform Codului de Procedură Fiscală; 
- Urmăreşte permanent starea de insolvabilitate a contribuabililor în vederea reactivării 

debitelor; 
- Răspunde de buna funcționare a softului privind impozitele și taxele; 
- Efectuează  încasări pe teren; 



- Asigură asistenţa contribuabililor la solicitarea acestora, pentru completarea 
declaraţiilor  

- de impunere şi a documentelor si actelor fiscale în vederea depunerii şi inregistrarii 

acestora la compartimentul impozite şi taxe locale; 
- Arhivează documentele proprii şi ajută la arhivarea documentelor din cadrul 

serviciului. 
(4) Compartimentul Contabilitate - Salarizare are următoarele atribuţii corespunzătoare 

activităţilor desfăşurate:  
- Contribuie la fundamentarea şi întocmirea proiectului bugetului local al comunei Lieşti 
- Răspunde  de întocmirea si transmiterea situaţiilor statistice solicitate de organele în drept;  
- Întocmeşte declaraţiile   către  Casa  de  asigurări   de  Sănătate,   Direcţia   de sănătate,  

şomaj, etc; 
- Întocmeşte lunar  situaţia  privind:''Monitorizarea   cheltuielilor  de personal" (Primărie  si 

instituţiile  subordonate), contul de execuţie  al bugetului  local si situaţia centralizatoare   a  
datoriei   publice,   cu  încadrarea   în  termenele   de raportare  că trezoreria D.G.F.P. 

Galaţi; 
- Asigură onorarea la timp şi corectă a obligaţiilor financiare ale instituţiei către terţi, cu 

respectarea priorităţilor, potrivit legii; 
- Efectuează diferite lucrări de contabilitate: întocmit registrul de venituri, raportări 

contabile, diferite situaţii contabile şi acte solicitate de către şef serviciu financiar-contabil;  
- Întocmeşte  şi  răspunde  de  contabilitatea  cheltuielilor  de  personal,  de stabilire a 

modalităţii de calculare a drepturilor salariale ale fiecărui salariat în funcţie de activitatea 

depusa,  timpul efectiv lucrat; 
- Pe  baza declaraţiilor pe propria răspundere ale salariaţilor, se introduce datele din 

declaraţia contribuabilului  in programul informatic de salarizare, în vederea deducerilor 

salariale; 
- Întocmirea şi înregistrarea  în programul de salarii a foilor colective de prezenta,  care 

cuprind:  număr ore  lucrate,  ore concediu de odihna,  ore concediu  medical,  ore învoire,  

ore  de noapte,  ore  delegaţii,  număr ore concediu fără plată,  număr ore absente 

nemotivate; 
- Realizarea calculului  indemnizaţiei de concediu medical,  pe baza mediei din  ultimile  6  

luni (se  introduc datele  din  certificatul medical:  seria si numărul  certificatului medical,  

data eliberării, perioada de concediu  medical, loc prescriere, cod de indemnizaţie); 
- Introducerea în programul informatic a tuturor reţinerilor si contribuţiilor obligatorii (rate, 

chirii, pensii alimentare, CAR, CASS,  cotizaţie sindicat, contribuţie şomaj, impozit, etc.)  

stabilite conform legislaţiei in vigoare; 
- Răspunde de corectitudinea datelor introduse în programul informatic de salarii; 
- Listarea  statelor de plata si verificarea acestora; 
- Listarea  individuala  a  fluturaşilor  de  salarii    care  se  înmânează direct salariatului; 
- Editarea  centralizatoarelor pe puncte de lucru şi pe capitole bugetare si pe categorii de 

personal; 
- Editarea   rapoartelor privind: reţinerile,  listele de carduri pe fiecare banca, situaţia 

concediilor medicale si a concediilor de odihna; 
- Răspunde  de întocmirea documentelor de plata aferente salariilor, ordine de plata, 

propunere de angajamente, ordonanţării, angajamente bugetare; 
- Realizează fişe fiscale, contribuie la fundamentarea sistemului  de salarizare; 



- Întocmeşte deschideri de credite şi dispoziţii bugetare pentru toate activităţile cuprinse în 

bugetul local; 
- În concordanţă cu prevederile bugetare întocmeşte lunar cererile de sume defalcate şi 

transferuri din bugetul de stat pe care le supune avizării D.G.F.P.C.F.S.; 
- Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal și are următoarele atribuții: 

- informarea si consilierea instituției, precum și a angajaților care se ocupa de 

prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la obligațiile care le revin în 

temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 și a dispozițiilor legislației naționale 

referitoare la protecția datelor; 
- monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, a dispozițiilor 

legislației naționale referitoare la protecția datelor și a politicilor/procedurilor interne 

ale  instituției/societății în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, 

inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a 

personalului implicat în operațiunile de prelucrare, precum și auditurile aferente;   
- furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra 

protecției datelor și monitorizarea funcționarii acesteia, în conformitate cu articolul 

35 din Regulamentul (UE) 2016/679; 
- cooperarea cu autoritatea de supraveghere - Autoritatea Naționala de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; 
- asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind 

aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabila menționata la articolul 

36 din Regulamentul (UE) 2016/679, precum si, daca este cazul, consultarea cu 
privire la orice alta chestiune. 

- Organizează, îndrumă şi controlează activitatea de constatare, stabilire, urmărire, încasare a 

impozitelor şi taxelor locale de la persoane fizice;  
- Face propuneri motivate privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale , în temeiul legii 
- Execută activitatea de recuperare, colectare a creanţelor bugetare de la contribuabili 

persoane fizice pentru stingerea acestora, prin măsuri asiguratorii asupra bunurilor 

debitorilor şi prin executare silită pentru realizarea veniturilor bugetului local 
- Urmăreşte depunerea în termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de impunere, identifică 

persoanele fizice ce nu îşi depun la timp declaraţiile, întocmeşte corespondenţa cu aceştia 

solicitându-le declararea bunurilor, în caz contrar aplică sancţiunile corespunzătoare  
- Întocmeşte matricola pentru clădiri şi teren persoane fizice; 
- Eliberează certificate fiscale şi adeverinţe; 
- Constată, verifică materia impozabilă şi stabileşte taxa pe clădiri, teren si mijloace de 

transport; 
- Constată, verifică materia impozabilă şi stabileşte taxa de publicitate, afişaj şi reclamă, 

taxa firmă pentru contribuabili persoane fizice;  
- Stabileşte impozitul pe spectacole pe baza declaraţiei de impunere depusă de către 

organizatorii de spectacole;  
- Urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenele prevăzute de lege a actelor de dobândire şi 

scoatere din evidenţele fiscale a declaraţiilor de impunere de către contribuabili persoane 

fizice;  
- Verifică şi efectuează periodic controale contribuabililor persoane fizice aflate în 

evidenţele fiscale, posesoare de bunuri impozabile care îşi desfăşoară activităţi 

producătoare de venit, asupra sincerităţii declaraţiilor de impunere, asupra modificărilor 

intervenite; corectează acolo unde este cazul impunerile iniţiale, ia măsuri pentru încasarea 

diferenţelor stabilite;  



- Înregistrează plăţile prin Trezorerie a persoanelor fizice;  
- Întocmește înştiinţările de plată pentru sumele primite spre debitare; 
- Calculează si încasează majorări de întârziere în cazul plăţilor făcute după expirarea 

termenului prevăzut de lege  şi acordă bonificaţii legale în cazul plăţilor făcute cu 

anticipaţie; 
- Aplică măsurile de urmărire şi executare silită şi întocmeşte acte de insolvabilitate în 

conformitate cu prevederile legale în materie; 
- Urmăreşte permanent starea de insolvabilitate a contribuabililor în vederea reactivării 

debitelor; 
- Stabileşte debite şi ţine evidenţa terenurilor închiriate, concesionate şi a păşunilor; 
- Întocmeşte lista de rămăşiţe; 
- Efectuează confrunt cu agenţii fiscali pe baza încasărilor zilnice; 
- Înscriere auto si mopede; 
- Eliberează certificate de funcţionare pentru comercianţi  şi avize program de lucru.  
- Constituie şi actualizează dosarele fiscale ale contribuabililor persoane fizice şi juridice 
- Verifică concordanţa suprafeţelor din registrul agricol cu cele din matricolă 
- Organizează şi efectuează inspecţia fiscală la contribuabili persoane fizice şi juridice.  
- Asigură asistenţa contribuabililor la solicitarea acestora, pentru completarea declaraţiilor 

de impunere şi a documentelor si actelor fiscale în vederea depunerii şi inregistrarii 
acestora la compartimentul impozite şi taxe. 

(5) Principalele tipuri de relaţii funcţionale şi modul de stabilire al acestora se prezintă astfel:  
a) relaţii de autoritate ierarhice: 
 - subordonarea Șefului Serviciului Financiar-Contabil faţă de primar; 
- subordonarea personalului de execuţie faţă de şeful lor conform organigramei instituției.  
b) relații funcționale:  
- se stabilesc de către compartimentele funcționale din structura organizatorică a Unităţii 

Administrativ Teritoriale LIEŞTI cu serviciile publice şi instituţiile publice din subordinea 

Consiliului Local al comunei LIEŞTI, în conformitate cu obiectul de activitate, atribuţiile specifice 

fiecărui compartiment sau competenţele acordate prin dispoziţia Primarului şi în limitele 

prevederilor legale;  
c) relaţii de cooperare se stabilesc între:  
- compartimentele funcţionale din structura organizatorică a Primăria comunei Lieşti sau între 

acestea şi compartimente corespondente din cadrul unităţilor subordonate Consiliului Local;  
- compartimentele din structura organizatorică a Primăriei Lieşti şi compartimente similare din 

celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale din ţară. Aceste relaţii de cooperare 

exterioară se stabilesc numai în limitele atribuţiilor compartimentului sau a competenţelor 

acordate prin dispoziţia Primarului sau hotărâre a Consiliului Local.  
d) relaţii de reprezentare: 
 - în limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului acordat de primar, personalul compartimentelor 

funcţionale din structura organizatorică reprezintă Primăria comunei Lieşti în relaţiile cu celelalte 

structuri ale administraţiei centrale sau locale, organisme, ONG-uri, etc., din ţară sau străinătate. 

Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii 

internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter 

internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi Unităţii Administrativ 

Teritoriale Lieşti.  
e) relaţii de inspecţie şi control: 



 - se stabilesc între compartimentele specializate în inspecţie şi control (compartimentul audit 

intern, serviciul financiar - contabil) sau personalul mandatat prin dispoziţie a primarului şi 

unităţile subordonate Consiliului Local sau care desfăşoară activităţi supuse inspecţiei şi 

controlului, conform competenţelor stabilite prin legi şi acte normative în vigoare.  
(6) Secretarul general al comunei Liești asigură respectarea principiului legalităţii în activitatea 

de emitere şi adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcţionării aparatului de specialitate al 

primarului şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele din cadrul acestora. 
Secretarul general este în subordinea primarului comunei Liești și are următoarele atribuții: 

- Contrasemnează, pentru legalitate, dispozițiile primarului si hotărârile consiliului local; 
- Participă la ședințele consiliului local;  
- Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local si 

primar, precum si între aceștia si prefect;  
- Organizează arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor 

primarului;  
- Asigură transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele 

interesate a hotararilor de consiliu si a dispozitiilor primarului in conditiile legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si 

completările ulterioare;  
- Asigura procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrărilor de secretariat, 

comunica ordinea de zi, întocmește procesul-verbal al ședințelor consiliului local si 

redactează hotărârile consiliului local;  
- Pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale 

acestuia;  
- Acorda sprijin la redactarea proiectelor de hotărâri;  
- Semnează, împreuna cu președintele de sedinta, procesul verbal;  
- La începutul fiecărei ședințe, supune spre aprobare procesul verbal al sedintei anterioare;  
- Întocmește un dosar special pentru fiecare ședința de consiliu care va fi numerotat, semnat 

si sigilat împreuna cu președintele de ședința, după aprobarea procesului verbal;  
- În termen de 3 zile de la aprobarea procesului verbal de ședință, secretarul afiseaza la 

sediul primariei si, dupa caz, pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale, o 
copie a acestuia;  

- Contrasemneaza, pentru legalitate, hotararile consiliului local;  
- Comunica hotararile consiliului local primarului si prefectului de îndată, dar nu mai târziu 

de 10 zile lucrătoare de la data adoptării;  
- Comunica dispozitiile primarului prefectului judetului, în termen de cel mult 5 zile de la 

semnarea lor;  
- Înregistrează comunicările într-un registru special destinat acestui scop;  
- Aduce la cunoştinţă publica hotararile cu carcater normativ, în termen de 5 zile de la data 

comunicarii oficiale catre prefect;  
- Aduce la cunoştinţă publică proiectele de acte normative care urmează să fie dezbătute în 

şedinţele consiliului local precum şi data, ora şi locul desfăşurării şedinţelor publice, în 

termenele prevăzute de lege; 
- Organizează dezbateri publice pe marginea proiectelor de acte normative, la cererea 

organizaţiilor legal constituite;  



- Asigură multiplicarea şi comunicarea proiectelor de hotărâri, împreună cu întreaga 

documentaţie preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea 
emiterii avizelor;  

- Întocmeşte minutele şedinţelor consiliului local, în care se menţionează votul consilierilor 

pentru fiecare proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi şi le aduce la cunoştinţă publică; 
- Sesizeaza instanta de contencios administrativ în caz de dizolvare de drept a consiliului 

local;  
- Rezolva problemele curente ale comunei potrivit competentelor si atributiile ce îi revin, 

pana la constituirea consiliului local, in caz de dizolvare, in absenta primarului;  
- Primeste de la cetateni proiecte de hotarare initiate de catre acestia si le aduce la cunostinta 

publica;  
- Pune la dispozitia initiatorilor formulare pentru lista de sustinatori a proiectului de hotarare 

respectiv;  
- Verifica proiectele de hotarare initiate de cetateni, urmand procedurile regulamentare de 

lucru ale consiliului local;  
- Face publice rapoartele anuale de activitate ale  primarului, consilierilor locali si 

viceprimarului;  
- Îndeplineste atributiile prevazute de legile nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata, legii 

nr. 169/1997, legii nr. 1/2000, legii nr. 247/2005 - alte atributii prevazute de lege sau 
insarcinari date de consiliul local si primar.  

- Execută lucrările tehnice necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea alegerilor locale, 

parlamentare şi prezidenţiale precum şi a referendumurilor locale sau naţionale, cu 

contribuţia tuturor compartimentelor funcţionale ale aparatului propriu;  
- Actualizează listele electorale permanente în conformitate cu prevederile legilor electorale;  
- Asigură comunicarea dispoziţiilor primarului persoanelor şi instituţiilor interesate precum 

şi compartimentelor funcţionale ale aparatului propriu, pentru aducerea la îndeplinire;  
- Întocmeşte raportul anual privind transparenţa decizională în administraţia publică;  
- Întocmeşte anual, un raport privind accesul la informaţiile de interes public. 
- Soluţionează plângerile şi reclamaţiile cetăţenilor repartizate de conducerea executivă.  
- Conduce activitatea Compartimentului Registrul Agricol;  
- Urmăreşte completarea corectă potrivit legii, a evidenței specifice din registrul agricol; 
- Conduce activitatea Compartimentului Autorizări,  Urbanism, Evidenta Funciara Și 

Patrimoniu 
- Urmărește întomcirea actelor conform legislației din domeniu; 
- Conduce activitatea Serviciu Public Local De Asistenta Sociala  (la nivel  compartiment); 
- Conduce activitatea Compartimentului Registratura, Relatii Cu Publicul, Arhiva; 
- Conduce Compartimentul Cultură; 
- Îndeplineste atributii de stare civila, în lipsa ofițerului de stare civilă; 

Referitor la activitatea juridica:  
- Analizează, îndrumă şi coordonează activitatea privind aplicarea legii nr.10/2001;  
- Analizează notificările formulate în baza legii nr. 10/2001;  
- Rezolvă cererile şi întocmeşte documentaţiile pentru aplicarea legii nr.10/2001 ; 
- Pregăteşte dosarele pentru a fi discutate în şedinţele comisiei de aplicare a legii nr. 10/2001  
- Întocmeşte referate privind dosarele cu notificări formulate în baza legii nr.10/2001. 
- Analizeaza, poarta corespondenta şi intocmeste referate pentru notificarile depuse conform 

prevederilor legii 10/2001; 



- Comunica copii de pe actele solicitate de petiționari (disp. De transfer al dreptului de 

proprietate şi de trecere în administrare a bunurilor de la institutia primarului liești  la alte 

unitati, în perioada anterioara anului 1989); 
- Analizeaza şi avizeaza de legalitate dispozitiile privind problemele de personal 

(organizare, reorganizare, încadrări în munca, încetarea contractelor de munca, aplicarea 
de sancțiuni disciplinare, etc.), privind problemele financiar – contabile, cele care privesc 
activitatea de asistență socială, activitatea registrului agricol, a stării civile și cele de 

urbansim. 
- Analizează propunerile privind imobilele ce urmează să se restituie în natură; 
- Referitor la activitatea de secretariat 
- Asigurã circulatia documentelor adresate primãriei lieşti si consiliului local precum si 

comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;  
- Urmãreste realizarea rãspunsurilor în termenul legal.  
- Efectueazã împreunã cu personalul specializat în domeniul arhivistic din cadrul primãriei, 

operatiunea de selectionare a arhivei pe baza inventarelor întocmite de fiecare 
compartiment în parte si a indicatorului termenelor de pãstrare a diverselor documente.  

- -controleazã aplicarea prevederilor legislatiei în vigoare pe linia activitãtii de arhivã si 
stabileste mãsurile ce se impun potrivit legii;  

- Referitor la activitatea de arhivare a documentelor 
- Asigură întocmirea nomenclatorul dosarelor, cu indicativul şi termenul de păstrare, precum 

şi înaintarea către direcţia județeană a arhivelor statului pentru avizare; 
- Arhivează documentele create şi le predă pe bază de proces verbal;  
- Arhivează dispoziţiile primarului, în ordine cronologică;  
- Arhivează dosarele cuprinzând lucrările şedinţelor consiliului local, întocmind câte un 

dosar pentru fiecare şedinţă; 
- Participă la selecţionarea materialului arhivistic şi scoaterea din evidenţă a dosarelor ale 

căror termene de păstrare au expirat.  
- Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal și are următoarele atribuții: 
- Informarea si consilierea instituției, precum și a angajaților care se ocupa de prelucrarea 

datelor cu caracter personal cu privire la obligațiile care le revin în temeiul regulamentului 

(ue) 2016/679 și a dispozițiilor legislației naționale referitoare la protecția datelor; 
- Monitorizarea respectării prevederilor regulamentului (ue) 2016/679, a dispozițiilor 

legislației naționale referitoare la protecția datelor și a politicilor/procedurilor interne ale  

instituției/societății în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv 

alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului 

implicat în operațiunile de prelucrare, precum și auditurile aferente;   
- Furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției 

datelor și monitorizarea funcționarii acesteia, în conformitate cu articolul 35 din 

regulamentul (ue) 2016/679; 
- Cooperarea cu autoritatea de supraveghere - autoritatea naționala de supraveghere a 

prelucrării datelor cu caracter personal; 
- Asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele 

legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabila menționata la articolul 36 din 

regulamentul (ue) 2016/679, precum si, daca este cazul, consultarea cu privire la orice alta 
chestiune.-  referitor la activitatea de arhivare a documentelor 



(7) Compartimentul Registratură, Relații Publice, Arhivă este în subordinea primarului 
comunei Liești și cuprinde un funcționar public, îndeplinind următoarele atribuții: 

- Asigurarea accesului gratuit şi permanent la informaţie, atât în domeniul administraţiei 

locale, cât şi din alte domenii de activitate; 
- Scurtarea timpului şi a efortului afectat de cetăţean rezolvării unor probleme personale sau 

comune unui grup;  
- Reducerea numărului de situaţii în care cetăţenii trebuie să străbată întreaga instituţie 

pentru o informaţie, pe de o parte şi cele în care funcţionarii îşi întrerup activitatea în mod 

frecvent pentru a da informaţii;  
- Evitarea stress-ului cetăţeanului aflat în imposibilitatea de a depista modalitatea de a obţine 

unele drepturi legale sau informaţii utile şi instituţia, serviciul sau persoana care îi poate 
rezolva problema; 

- Realizează baza de date interne, prin preluarea de la serviciile subordonate consiliului 

local, birourile şi compartimentele din cadrul primăriei, a tuturor informaţiilor oferite de 

acestea; 
- Se ocupă de îmbogăţirea bazei de date cu informaţii externe, prin preluarea de la celelalte 

instituţii publice şi agenţi economici a informaţiilor; 
- Oferă informaţii cetăţenilor cu privire la activitatea primăriei şi a consiliului local, precum 

şi întreaga problematică aflată în baza de date a compartimentului; 
- Oferă informaţii cetăţenilor cu privire la activitatea altor instituţii de pe raza comunei , în 

măsura în care aceste informaţii figurează în baza de date a compartimentului. 
- Asigură primirea și înregistrarea sesizărilor cetățenilor, a solicitărilor, a reclamațiilor 

adresate unității administrativ teritoriale și consiliului local, distribuirea acestora către 

compartimentele de specialitate, în vederea soluționării în termenele legale; 
- Ține evidența intrărilor și ieșirilor de corespondență de la nivelul institutiei;  
- Răspunde de verificarea zilnică a e-mailul p807180l@yahoo.com și 

primarialiesti@gmail.com și îl înaintează spre repartizare primarului; 
- Urmareste circuitul corespondenței și prezintă periodic informări primarului cu privire la 

stadiul rezolvarii acestora;  
- Completarea la zi a registrului intrări-ieșiri, registru scrisori, evidență condică prezență; 
- Preluarea comenzilor telefonice din exterior și din interiorul instituției, precum și a 

faxurilor; fax-urile se înaintează primarului, apoi se înregistrează și distribuie conform 

circuitului intern al documentelor;  
- Asigură transmiterea informațiilor telefonice la solicitarea compartimentelor din cadrul uat 

liești către exteriorul instituției;  
- Asigura informarea cetatenilor cu privire la actele necesare eliberarii documentelor 

solicitate, precum si cu privire la programul de audiente si de lucru cu publicul;  
- Informeaza si îndruma publicul, referitor la atributiile si competenta compartimentelor 

primariei, dand informatii primare pentru diverse solicitari;  
- Asigură afișarea diferitelor comunicări la avizierul primăriei;  
- Convocarea prin note telefonice a consilierilor pentru participarea la sedintele consiliului 

local si ale comisiilor de specialitate;  
- Executarea serviciului de expediere a corespondentei create la nivelul primariei liesti;  
- Asigura buna functionare a softului informatic pe domeniul sau de activitate; 
- Instruieste cetatenii cu privire la utilizarea infochioșc-ului; 



- Efectuează copii xerox pentru necesitățile interne și contra cost pentru cetățenii din 
exteriorul instituției;   

- Constituie mapa cu documente care urmează a fi vizate sau aprobate de primarul comunei 

liești; 
- Răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate a 

compartimentului; 
- Efectueaza arhivarea corespondentei proprii în bibliorafturi; 
- Răspunde de arhivarea si inventarierea documentelor autorității publice locale, pe termene 

de pastrare, conform nomenclatorului arhivistic a documentelor create la nivelul instituției 

și a legislației specifice privind arhivarea documentelor; 
- Organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite; 
- Informează conducerea instituției si propune masuri în vederea asigurarii conditiilor 

corespunzatoare de pastrare si conservare a arhivei;  
- Pune la dispozitia arhivelor nationale toate documentele solicitate  cu prilejul efectuarii 

actiunii de control privind situatia arhivelor de  la  creatori;   
- Eliberează, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice sau juridice, copii şi extrase de pe 

documentele pe care le deţinem în arhivă, cu avizul secretarului comunei; 
- Eliberează, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice, adeverințe de vechime în muncă din 

arhiva instituției, cu avizul secretarului comunei; 
- Răspunde de înregistrarea, selectarea şi eliberarea de documente din arhivă c.a.p. 
- Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, 

despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu. 
- Păstrează secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de 

serviciu. 
- Asigură promovarea imaginii administraţiei publice locale potrivit atribuţiilor date în 

competenţa sa; 
- Asigură buna întreţinere a mobilierului, obiectelor şi bunurilor, precum şi  buna 

funcţionare a aparaturii electrice, electronice şi informatice date în responsabilitate şi 

cuprinse în fişa de inventar, iar în cazul unor deteriorări sau defecţiuni anunţă cu celeritate 

primarul/viceprimarul și serviciul extern informatic.  
(8) Compartimentul Resurse Umane și Audit Public Intern este în subordinea primarului 
comunei Liești și cuprinde doi funcționari publici, îndeplinind următoarele atribuții: 
a) Atribuții privind activitatea de resurse umane: 

- Întocmește documentele privind încadrarea în muncă a  funcţionarilor publici şi a 
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Liești, 

precum și pentru posturile în afara organigramei; 
- Întocmește documentele privind pensionarea funcţionarilor publici şi personalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Liești; 
- Eliberează adeverințe privind atestarea calității de salariat a personalului din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Liești; 
- Răspunde de întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici și 

personalului contractual; 
- Răspunde de întocmirea organigramei, statului de funcții pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Liești, verifică modul de întocmire și respectare a prevederilor legale 

în acest domeniu;  



- Asigura gestiunea funcțiilor publice si a funcționarilor publici din aparatul de specialitate 

al primărie;  
- Răspunde potrivit legii de pregătirea documentației privind desfășurarea concursurilor 

organizate în vederea ocupării funcțiilor publice vacante sau funcțiilor contractuale vacante 

din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei; 
- Răspunde potrivit legii de pregătirea documentației privind desfășurarea 

concursurilor/examenelor privind promovarea în grade, în clasă sau acordarea tranșelor de 

vechime în muncă pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Liești;  
- Răspunde potrivit legii de întocmirea actelor privind încadrarea, transferarea, delegarea, 

detașarea, încetarea, etc. raporturilor de serviciu/muncă pentru personalul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Liești; 
- Întocmeşte formularele rapoartelor de evaluare ale performanţelor profesionale individuale 

ale funcţionarilor publici și ale personalului contractual; 
- Răspunde de elaborarea planului anual de perfecționare profesională pentru personalul din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Liești  
- Elaborează contractele încheiate de instituție cu salariații care urmează cursuri de 

perfecționare pe o perioada mai mare de 90 de zile; 
- Eliberează adeverințe pentru salariații care își întocmesc dosarele de pensionare; 
- La sfârșitul fiecărui an întocmește programarea concediilor de odihna, precum si a 

concediilor care se acorda pentru evenimente familiare deosebite si a concediilor fără plata, 

care se acorda conform prevederilor legale; 
- Colaborează direct cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea transmiterii 

datelor privind funcţiile publice şi funcţionarii publici; 
- Coordonează constituirea comisiilor de disciplina si paritara la nivel de instituție, 

modificarea si comunicarea acestora salariaților și afișarea la avizier; 
- Eliberează, în condițiile legii, copii după documentele din dosarul de personal, la 

solicitarea salariaților; 
- Eliberează adeverințe de vechime tip REVISAL salariaților care și-au încetat raporturile de 

serviciu/muncă;  
- Eliberează documente privitoare  la activitatea desfășurată de funcționarii publici şi de 

personalul contractual din structura administrației publice locale; 
- Elaborează în colaborare cu personalul instituției  regulamentul intern al UAT Liești; 
- Asigură secretariatul primarului; 
- Completează la zi registrul general de evidență a salariaților și portalul de management al 

funcțiilor publice și al funcționarilor publici; 
- Certifică conform cu originalul datele cuprinse în dosarele de personal ale salariaților din 

cadrul UAT Liești și datele din dosarele de concurs/examen; 
- Întocmește rapoartele de specialitate la proiectele de hotărâre inițiate de Compartimentul 

Resurse Umane; 
- Creează rapoarte, documente, situaţii, studii, evaluări referitoare la activitatea specifică 

compartimentului său; 
- Depune la depozitul arhivei, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire 

documentele create în cursul unui an calendaristic; 
- Asigură buna întreținere a mobilierului, obiectelor şi bunurilor, precum şi  buna 

funcţionare a aparaturii electrice, electronice şi informatice date în responsabilitate şi 



cuprinse în fişa de inventar, iar în cazul unor deteriorări sau defecţiuni anunţă cu celeritate 
primarul/viceprimarul și serviciul extern informatic; 

- Elaborează proiectele de acte normative şi a altor reglementării specifice autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru domeniul său de activitate; 
- Este conducător al locului de munca în vederea efectuării instructajelor pe linie de 

Securitate si Sănătate în Munca pentru personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 

proiectului „VECTORI - Valorificare Educaţională Continuă prin Tehnici Orientate spre 

Revitalizarea Învăţământului” – POCU. 
- Răspunde de managementul general al proiectului „VECTORI - Valorificare Educaţională 

Continuă prin Tehnici Orientate spre Revitalizarea Învăţământului”. 
- elaborează  norme  metodologice  proprii,  specifice  administraţiei  publice  locale, privind 

exercitarea auditului public intern cu avizul conform al Direcției Generale a Finanțelor 

Publice  a  Județului  Galați,  supunându-le  spre  aprobare  primarului comunei Liești;  
b) Atribuții privind activitatea de audit public intern: 

- elaborează planul de audit strategic (multianual),  
- elaborează  proiectul  planului  anual  de  audit  public  intern,  pe  baza  evaluării riscului  

asociat  diferitelor  structuri,  activităţi,  programe/proiecte  sau  operațiuni  și  îl  
înaintează spre aprobare primarului, în funcţie de misiunile solicitate;  

- întocmește  referatul  de  justificare,  ce  prezintă  modul  în  care  au  fost  selectate 

misiunile de audit public intern cuprinse în plan; 
- actualizează planul de audit public intern în funcţie de evenimentele legislative şi 

organizatorice sau la solicitarea expresă a Direcției Generale a Finanțelor Publice a 

Județului Galați ori a Camerei de Conturi;  
- exercită  misiuni  de  audit  public  intern  asupra  tuturor  activităţilor  desfăşurate  de 

comună  cu  privire  la  formarea  și  utilizarea  fondurilor  publice  locale  şi  la  

gestionarea  patrimoniului  comunei  (concesionări,  închirieri,  dări  în  folosință  sau  în  

administrare,  vânzări etc.) având ca principalele domenii supuse auditului public intern 

următoarele:  
- procesul bugetar privitor la evaluarea sistemului de control intern corespunzător 

formării, administrării, angajării şi utilizării fondurilor publice locale;   
- modul de desfășurare  a serviciilor publice de asistenţă socială;   
- modul  de  desfăşurare  a  celorlalte  servicii  publice  de  interes  local,  cum  ar  fi: 

eliberarea autorizaţiilor, evidenţa persoanelor, activitatea poliţiei comunitare, 

servicii medicale, servicii publice de educaţie, culturale  sau privind gradul de 

asigurare al serviciilor de utilitate publică;  
- achiziții  publice  –  evaluarea  sistemului  de  control  intern  aferent  activităţii  de 

achiziţii publice din cadrul instituţiei publice locale;  
- resurse  umane  –  salarizare  –  aspecte  de  management  al  resurselor  umane, 

menţinerea si dezvoltarea celor mai adecvate modalităţi de asigurare cu personal 

competent, respectarea regulilor sistemului de recrutare şi salarizare, evaluarea 

personalului;  
- administrarea,  gestionarea  și  utilizarea  fondurilor  europene  privind  partea  de 

cofinanţare – componenta locală;  
- sistemul    informatic/activitatea    privind    tehnologia    informațiilor    –    politica 

managerială  privind  achiziționarea  de  tehnică  de  calcul  și  aplicații  informatice  

adecvate specificului  instituției  publice  locale,  pârghiile de  control  



implementate  la  nivelul  structurii privind tehnologia informațiilor referitoare la 
sistemele de securitate a datelor și a informațiilor;  

- efectuează activități de audit public intern, pentru a evalua  dacă  sistemele  de  

management  financiar  şi  de  control   sunt  conforme  cu  normele  de  legalitate,  

regularitate,  economicitate, eficienţă şi eficacitate;  
- auditorul  intern realizează următoarele acțiuni:  

- colectează    şi    prelucrează    informațiile    cu    caracter    general    despre 

structura auditată, în vederea pregătirii misiunii de audit public intern;  
- identifică obiectivele misiunii de audit și efectuează analiza riscurilor asociate 

acestora în vedere ierarhizării operațiunilor ce urmează a fi auditate;  
- realizează  testări  pentru  producerea  dovezilor  de  audit  public  intern,  în  baza 

cărora formulează constatări, concluzii şi recomandări;  
- întocmeşte formularele constatărilor de audit public intern în cazul identificării unor 

disfuncţii/iregularităţi;  
- întocmeşte  dosarele  de  audit  public  intern  şi  le  păstrează/arhivează  în  mod 

corespunzător;  
- elaborează  un  proiect  de  raport  de  audit  public intern  la  sfârşitul  fiecărei 

misiuni de audit şi îl transmite structurii auditate;  
- analizează punctele de vedere transmise de structura auditată şi organizează 

reuniunea de conciliere;  
- transmite  raportul  de  audit  public  intern  finalizat    structurii  auditate, pentru 

analiză şi avizare;  
- urmăreşte şi verifică recomandările formulate în raportul de audit public intern 

pentru implementare în termenele stabilite;  
- raportează  primarului  constatările,  concluziile  şi  recomandările  rezultate  din 

activităţile sale de audit public intern;   
- înștiințează  în  termen  de  trei  zile  lucrătoare  primarul,  precum  şi  structura  de control  

intern  abilitată,  în  cazul  identificării  unor  iregularităţi  sau  posibile  prejudicii,  în  

scopul continuării investigației şi stabilirii măsurilor concrete de intrare în legalitate sau, 

după caz, de recuperare a prejudiciului creat;  
- respectă  etapele,  procedurile  şi  întocmeşte  toate  documentele  prevăzute  de Normele 

generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;  
- elaborează programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele activităţii 

de audit public intern. 
(9) Compartimentul Autorizări, Urbanism, Evidență Funciară și Patrimoniu este subordonat 
secretarului general al comunei Liești, județul Galați. În cadrul Compartimentul Autorizări, 

Urbanism, Evidență Funciară și Patrimoniu își desfășoară activitatea doi funcționari publici, care 
au următoarele atribuții: 

- Întocmeşte certificate de urbanism în vederea autorizării, executării lucrărilor de 

construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora; 
- Întocmeşte certificate de urbanism pentru a face cunoscute solicitantului elementele 

privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si construcțiilor existente la 

data solicitării şi stabilește cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție 

de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzând avizele si acordurile legale, 
necesare în vederea autorizării. 



- Este membru în comisiile de evaluare a pagubelor agricole și participă în teren la 

evaluarea culturilor. 
- Iniţiază şi furnizează datele necesare întocmirii documentaţiei tehnico-economice la 

stadiul Studiu de fezabilitate pentru toate obiectivele de investiţii propuse la nivel local 

în vederea accesării fondurilor structural. 
- Întocmeşte autorizaţii de construire/desfiinţare pentru lucrări de construire, reconstruire, 

consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau reparare a 
construcţiilor situate în intravilanul comunei. 

- Întocmește și comunică corespondența către Instituția arhitectului șef din cadrul 

Consiliului Județean Galați. 
- Întocmeşte avize în vederea eliberării certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de 

construire/desfiinţare de către Consiliul Judeţean Galaţi. 
- Ține evidenţa următoarelor registre: Registru autorizaţii de construire/desfiinţare, 

Registru certificate de urbanism, Registru de autorizaţii speciale. 
- Întocmeşte procese - verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi de recepţie finală 

pentru toate locuinţele şi anexele gospodăreşti ale acestora situate pe teritoriul 

administrativ al comunei. 
- Exercită controlul privind respectarea disciplinei urbanistice de pe teritoriul 

administrativ al comunei. 
- Constată contravenţiile şi propune Primarului sancţiunile şi termenele de legalitate a 

contravenienţilor. 
- Obţine avize şi acorduri solicitate prin certificate de urbanism pentru toate obiectivele 

realizate de Primăria comunei. 
- Participă în Comisia de recepţie a lucrărilor de investiţii executate la nivelul comunei şi 

întocmeşte procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi procesele 

verbale de recepţie finală. 
- Întocmeşte şi transmite la Direcţia Judeţeană de Statistică situaţiile lunare, trimestriale şi  

anuale referitoare la evoluţia fondului de locuinţe. 
- Urmăreşte reactualizarea Planului urbanistic general al comunei Liești. 
- Răspunde solicitărilor scrise ale cetăţenilor comunei cu privire la dimensiunile 

parcelelor înscrise în hărţile cadastrale şi întocmite în baza legilor fondului funciar. 
- Participă la elaborarea documentaţiei necesară concesionării sau închirierii terenurilor 

aparţinând Domeniului Public sau Privat al comunei. 
- Urmărește modul de stabilire al zonelor protejate (surse de apa potabila, stații de tratare 

apa pluviala si menajera, areale naturale botanice, zoologie sau geologie, monumente 
istorice si de arta, etc) proiectarea si stabilirea masurilor pentru buna funcționare a 

acestora, organizarea accesului, circulației si activităților economice permise in zona. 
- Efectuează măsurători pentru lucrări de cadastru  agricol si de întreținere a cadastrului 

agricol si organizarea teritoriului şi ţine evidenţa cadastrală a terenurilor aflate în 

proprietatea comunei Lieşti, judeţul Galaţi. 
- Executarea lucrărilor de birou  aferente necesare întocmirii planurilor cadastrale 

respectând normativele tehnice în vigoare; 
- Efectuează măsurătorile pentru punerea in posesie la aplicarea prevederilor legii 

fondului funciar; 



- În calitate de  membru al Comisiei locale  de fond funciar, întocmește documentația 

tehnica in conformitate cu cadrul normativ in vigoare pentru  emiterea titlurilor de 
proprietate, în colaborare cu Compartimentul Agricol; 

- Verifică pe teren, împreună cu doamna Mihalache Maricela şi domnul viceprimar, 

executarea sau neexecutarea de către concesionari a lucrărilor de întreţinere a pajiştilor 

şi întocmeşte un proces verbal care trebuie să cuprindă constatările şi concluziile 

rezultate în urma inspecţiei efectuate.Redactează rapoartele de specialitate si expunerile 

de motive la proiectele de hotărâri ale consiliului local in domeniile specifice 
compartimentului de urbanism; 

- Întocmește autorizații speciale solicitate de către furnizorii de utilități; 
- Participă la implementarea proiectului GIS la nivelul comunei Liești – proiect 

implementat de Consiliul Județean Galați 
(10) Compartimentul Juridic este subordonat Primarului comunei Liești, județul Galați.  În 
cadrul acestui compartiment își desfășoară activitatea un funcționar public, care are următoarele 

atribuții: 
- Asigura reprezentarea Unității Administrativ Locale Lieşti  în fata instanțelor de drept 

comun și a instanţelor de contencios administrativ; 
- Redactează cereri de chemare în judecată, întâmpinări, note scrise, declarații de apel şi 

recurs, motive de apel şi recurs în cauze aflate pe rolul instanţelor de judecată; 
- Asigură evidența operativă a tuturor cauzelor litigioase în care este parte Unitatea 

Administrativ Teritorială Liesti,  
- Examineaza si propune masuri de rezolvare a sesizarilor care implica cunostiinte 

juridice de specialitate adresate Primariei Liesti; 
- Redacteaza contractele economice în care Unitatea Administrativ Teritorială Liesti, este 

parte; 
- Asigura dezbaterea si popularizarea actelor normative nou aparute, care reglementeaza 

activitatea în domeniul administratiei publice locale, cat si a reglementarilor interne, in 
vederea cunoasterii si aplicarii acestora de catre salariatii institutiei; 

- Tinerea registrelor de evidenta a contractelor si a contractelor Unităţii Administrativ 

Locale Lieşti  pe categorii (concesiuni terenuri, donatii bunuri mobile si imobile, 

concesiuni servicii publice, concesiuni spatii medicale, închirieri terenuri, inchirieri alte 
bunuri, vanzari bunuri mobile, achizitii bunuri imobile); 

- Comunicarea contractelor de vanzare-cumparare Serviciul Financiar-Contabil; 
- Întocmesti contractul colectiv de munca si acordul colectiv de munca; 
- Efectuează serviciul de afişare a hotărârilor, dispoziţiilor, citaţiilor, publicaţiilor etc., 

încheind procese-verbale de afişare; 
- Ţine evidenţa şi comunică instanţelor în drept efectuarea orelor de muncă în folosul 

comunităţii; 
- Creează rapoarte, documente, situaţii, studii, evaluări referitoare la activitatea specifică 

compartimentului său; 
- Răspunde în termen legal  la corespondenţa care îi este repartizată; 
- Depune la depozitul arhivei, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire 

documentele create în cursul unui an calendaristic; 
- Asigură buna întreţinere a mobilierului, obiectelor şi bunurilor, precum şi  buna 

funcţionare a aparaturii electrice, electronice şi informatice date în responsabilitate şi 



cuprinse în fişa de inventar, iar în cazul unor deteriorări sau defecţiuni anunţă cu 

celeritate primarul/viceprimarul și serviciul extern informatic; 
- Elaborează proiectele de hotătâri specifice autorităţilor administraţiei publice locale, 

pentru domeniul său de activitate; 
- Asigură promovarea imaginii administraţiei publice locale potrivit atribuţiilor date în 

competenţa sa; 
- Eliberează certificate de funcţionare pentru comercianţi  şi avize program de lucru; 
- Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, 

despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu. 
- Păstrează secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor 

de serviciu. 
(11) Compartimentul Achiziții Publice – Proiecte Dezvoltare este subordonat Primarului 
comunei Liești, județul Galați. În cadrul acestui compartiment își desfășoară activitatea doi 
funcționari publici, care au următoarele atribuții: 
a) atribuții privind achizițiile publice: 

- Întocmirea programului anual de achiziţii publice pe baza propunerilor şi referatelor 

întocmite de către compartimentele instituţiei, în funcţie de gradul de prioritate; 
- Organizarea, derularea şi finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică; 
- Întocmeşte dosarul achiziţiei publice  în conformitate cu art. 148 din HG 395/2016 şi 

trebuie să elaboreze următoarele documente: 
- strategia de contractare; 
- anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul; 
- anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare; 
- erata; 
- documentaţia de atribuire;  
- documentaţia de concurs, dacă este cazul; 
- referatul de numire a comisiei de evaluare şi, după caz, a experţilor cooptaţi; 
- elaborarea DUAE şi documentele de calificare, atunci când acestea au fost solicitate; 
- comunicarea privind rezultatul procedurii; 
- contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate, şi, după caz, actele adiţionale;  
- dacă este cazul, contractele atribuite în temeiul unui acord-cadru; - 0.65 puncte 
- elaborarea anunţului de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare;  
- dacă este cazul, contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoţite de 

deciziile motivate pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;  
- elaborează documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea 

obligaţiilor contractuale de către contractant;  
- elaborează, dacă este cazul, decizia de anulare a procedurii de atribuire.  
- Constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice; 
- Evidenţa contractelor de achiziţii publice; 
- Întocmește contracte de prestări servicii publice de salubrizare; 
- Asigură colaborarea cu compartimentul juridic, autoritatea naţională pentru 

reglementarea şi monitorizarea achiziţiilor publice, consiliul naţional de soluţionare a 

contestaţiilor, în conformitate cu actele normative în vigoare privind respectarea Legii 

nr. 98/2016; 
- Răspunde de cunoașterea si aplicarea legislației specifice achizițiilor publice; 



- Efectuează arhivarea corespondentei proprii in bibliorafturi; 
b) atribuții privind proiecte: 

- Identifică (prin apeluri de proiecte), dezvoltă și implementează proiecte finanțate din 
fondurile externe pentru dezvoltare administrației locale, în conformitate cu prevederile si 
procedurile legale; 

- Întocmește proiecte de dezvoltare și, după caz, comunicare sau educație pentru dezvoltare, 
ce urmează a fi finanțate din bugetul local; 

- Colaborează cu firmele de consultanță pentru întocmirea documentelor necesare depunerii 
proiectelor. 

- Răspunde și verifică activitatea experților angajași în cadrul proiectelor; 
- Ține evidența dosarelor întocmite în cadrul implementării proiectelor cu finanțare externă; 
- Asigură pregătirea și derularea tuturor activităților conform calendarului de implementare 

stabilit împreună cu echipa de management; 
- Se ocupă de contactarea telefonică a tuturor celor implicați în proiecte; 
- Primește, scanează și arhivează documentele justificative pentru toate activitățile 

desfășurate în cadrul proiectelor;   
- Răspunde de încărcarea documentelor în cadrul sistemului MYSMIS2014; 
- Colaborează cu întreaga echipa de proiect pentru respectarea tuturor etapelor proiectelor; 
- Are obligația de a lua toate măsurile şi / sau de a respecta recomandările primite din 

partea Autorităţii de management astfel încât să prevină / corecteze orice tip de neregulă 
detectată; 

- Monitorizarea modului de îndeplinire a obligațiilor asumate de către instituția noastră  
prin contractele de finanțare 

- Întocmește  și răspunde de organizarea si desfășurarea procedurilor de achiziții publice din 
cadrul proiectelor cu finanțare europeană conform legislației în vigoare, alături de 
consilierul achiziții publice; 

- Constituie și păstrează dosarul achizițiilor  publice din cadrul proiectelor europene; 
- Monitorizează pe toată perioada contractului de finanțare derularea corespunzătoare  a 

contractelor de achiziție; 
- Asigură păstrarea şi arhivarea tuturor dosarelor;  
- Se ocupă de clasarea corespondentei/documentelor, multiplicarea de materiale, de 

preluarea şi transmiterea de mesaje sau informații, expedierea corespondentei prin fax, e-
mail sau posta; 

- Execută orice alte dispoziții primite de la primar ce are legătură directă cu activitățile din 
proiect; 

(12) Compartimentul Registru Agricol este subordonat direct secretarului general al comunei 
Liești. În cadrul lui își desfășoara activitatea trei funcționari publici, un salariat personal 
contractual, care exercită următoarele atribuții: 

- Întocmeşte şi ţine la zi registru  agricol, pe suport hârtie şi în format electronic,  conform 

formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului, şi înscrie date cu 

privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţi/asociaţii agricole, precum şi la orice alte 
personae fizice şi/sau juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, pe raza 

comunei.  
- Înscrie în registrul agricol modificările survenite conform sentintelor civile, contactelor de 

vanzare- cumparare, contractelor de schimb, donatii, certificatelor de mostenitor sau a altor 
acte notariale / judecatoresti, autorizatii de demolare, autorizatii de constructie si altele. 

- Colaboreză si participă ca organ de specialitate la solicitarile de profil agricol, în diverse 

constatari; 
- Intocmeşte procese verbale de constatare a productiei agricole  cetatenilor care solicita 

eliberarea de Carnete de producator prin deplasare la locul unde îsi are cultura, facand 
evaluarea productiei  si stabilesc  cantitatea  ce  urmeaza a fi scoasa la vanzare. 



- Intocmeşte procese-verbale de constatare cu ocazia evaluarii pagubelor produse culturilor 
agricole de diversi factori,  la sesizarile facute de cetateni si comunică în scris răspunsul la 

sesizari, reclamatii , solicitari ale persoanelor fizice si juridice ( judecatorie, politie) care îi 
sunt repartizate.  

- Execută centralizarea datelor pe comună, în următoarele perioade: 
• până la 30 ianuarie, pentru datele privind evoluţia efectivelor de animale pe întregul 

an precedent. 
• până la 15 februarie, pentru datele privind construcţiile noi, mijloacele de transport, 

utilaje şi instalaţii pentru agricultură. 
• până la 15 iunie, pentru datele privind modul de folosinţă  terenului, suprafeţele 

cultivate şi numărul pomilor pentru anul agricol respective. 
- Participă în mod efectiv la punerea în aplicare a prevederilor legii fondului funciar prin 

verificarea dosarelor, verificarea situatiilor juridice a  terenurilor, clarificarea problemelor 
legate de modul de aplicare a legii (reclamatii înaintate catre instantele judecatoresti, 
vechile amplasamente);   

- Se deplasează în teren cu ocazia culegerilor datelor de la diferite persoane fizice si juridice 

, societati cu profil agricol,  în vederea verificarii    limitelor de hotar între parcelele 
atribuite, cu ocazia evaluarii pagubelor produse de animale la culturile agricole; 

- Consiliază cetăţenii comunei privind probleme ce intra în competenta de rezolvare  a 

compartimentului şi ia măsuri de solutionare a problemelor ridicate de cetateni; 
- Eliberează  adeverinte de rol, adeverinte de tip social (S.P.C.L.E.P., A.P.I.A., D.A.D.R., 

C.A.S. şomaj, scoala, e.t.c.); 
- Întocmeşte actelor de procedura succesorala (Anexa 24) împreună cu Compartimentul 

Stare civilă; 
- Completează  certificatele de producator şi ţine evidenţa gestionării acestora; 
- Aduce la cunoştinţa secretarului comunei toate greşelile de înscriere în registrul agricol, 

pentru rectificarea erorilor existente; 
- Răspunde de operarea la timp a modificărilor în registrul agricol, potrivit normelor legale; 
- Asigură păstrarea registrelor agricole în condiții optime 
- Arhivează corespondenta proprie; 
- Au evidenta registrului agricol  a comuna Liesti; 
- Efectuează sondaje la gospodăriile populaţiei cu privire la producţia vegetală, animală, 

precum şi cu privire la producţia apicolă şi efectivul de familii de albine. 
- Furnizează datele necesare sistemului de impozitare şi taxe pentru stabilirea corectă 

obligaţiilor fiscal ale contribuabiilor. 
- Răspunde împreună cu Compartimentul Urbanism de evidenţa terenurilor în aplicarea 

legilor fondului funciar în comuna Lieşti, judeţul Galaţi. 
- Rezolvă în termen coresponsadenţa care i se repartizează. 
- Face constatări în teren în legătură cu litigiile dintre cetăţeni privind dreptul de proprietate 

asupra terenului. 
- Întocmirea dosarelor pentru vânzare teren extravilan conform legii nr. 17/2014. 
- Evidență fond funciar proprietate UAT Liești; 
- Întocmire statistici teren/producții (AGR-euri); 
- Răspunde împreună cu domnul Gațu Ion de evidența terenurilor în aplicarea legilor 

fondului funciar în comuna Liești, județul Galaţi, întocmește documentele pentru propuneri 



eliberare/modificare titluri de proprietate în vederea înaintării către Comisia Județeană de 

Fond Funciar.   
- Verifică pe teren, împreună cu domnul Gaţu Ion şi domnul viceprimar, executarea sau 

neexecutarea de către concesionari a lucrărilor de întreținere a pajiștilor şi întocmește un 
proces verbal care trebuie să cuprindă constatările şi concluziile rezultate în urma 

inspecției efectuate. 
- Introducere datele în softul specific Compartimentului Registrul Agricol; 
- Actualizează registrul agricol în format electronic pe baza actelor de proprietate 

înregistrate; 
- Efectuează copii după situația în format electronic a Registrului Agricol;  
- Înregistrează și ține evidența contractelor de arendă. 

(13) Compartimentul Asistență Socială este subordonat direct secretarului general al comunei 
Liești, în cadrul lui își desfășoară activitatea 3 funcționari publici, un asistent medical comunitar si 
un mediator sanitar exercită următoarele atribuții: 
a) atribuții asistenți sociali: 

- identifica copiii aflaţi în dificultate, elaborează documentaţia pentru stabilirea masurilor 

speciale de protecţie a acestora si susţine în fata organelor competente masurile de 

prevenire a abandonului copilului; 
▪ realizează si sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului; 
▪ acţionează pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului,  în vederea 

identificării unei soluţii cu caracter permanent pentru protectia copilului; 
▪  exercita dreptul de a reprezenta interesele copilul când este audiat de către 

organele de politie si in instanta judecatoareasca; 
▪ sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial; 
▪ asigură consilierea si informarea familiilor cu copii în intretinere asupra 

drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra 
serviciilor disponibile pe plan local, asupra institutiilor speciale, etc. 

▪  asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organele 
competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevazută de legea penala, 

dar care nu raspunde penal; 
▪ asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a 

consumului de alcool si droguri precum si a comportamentului delincvent; 
▪ realizează parteneriate si colaborează cu organizațiile neguvernamentale si 

cu reprezentanții  societății civile în vederea dezvoltării si susținerii 
masurilor de protectie a copilului; 

▪ asigura relaționarea cu diverse servicii specializate în vedere identificării 

celor mai bune soluţii  pentru familiile aflate în dificultate; 
▪ participă la verificările din teren efectuate pentru constatarea elementelor 

necesare la  întocmirea anchete sociale, aprobarea cererilor de 
ajutor/asistență socială; 

- Realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului în familie şi în 

școală; 
- Monitorizează cazurile sociale care sunt în risc de abandon; 
- Colaborează cu psihologul şcolilor/cabinetele medicale/cadrele didactice/părinţi din 

comuna Liești în vederea reducerii riscului abandonului pentru copii aflați în dificultate; 



- Intocmeste anchete sociale solicitate de catre instantele judecatoresti, organele de politie si 
diferite organisme nonguvernamentale; 

- Răspunde de înregistrarea, selectarea şi eliberarea de documente din arhivă C.A.P; 
- Asigură întocmirea dosarelor pentru acordarea ajutorului social în conformitate cu Legea 

416/2001 modificată şi actualizată. 
- Efectuează inventariere și  arhivarea documentelor și  corespondentei proprii in 

bibliorafturi. 
- Răspunde de aplicarea programului PEAD. 
- Colaboreaza cu serviciile de stare civila, de evidenta a populatiei si sesizeaza, dupa caz, 

situatiile in care sunt persoane fara acte de stare civila, identitate, etc., intocmeste sesizarile 
pentru intrarea in legalitate. 

- Asigura întocmirea dosarelor privind stabilirea acordării indemnizaţiilor lunare pentru 

creşterea copilului şi a alocaţiei de stat pentru copii,  întocmeşte dosarul pentru instituirea  

curatelei si  pentru schimbarea reprezentantului legal, conform prevederilor legale 
- In aplicarea Legii nr. 248/2015 (*actualizată*) privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, întocmește dosarele 

pentru acordarea tichetelor de grădiniță, colaborează cu școlile, raportează către instituțiile 

abilitate și în sistemul informatic. 
- În legătură cu legea 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale: 

- răspunde de întocmirea trimestriala a situaţiei privind realizarea masurilor de 

prevenire si combatere a marginalizării sociale; 
- întocmeşte lunar situaţie cu persoanele marginalizate din comuna si o prezintă 

domnului primar, împreuna cu propuneri;  
- monitorizează persoanele marginalizate;  

- Răspunde de buna funcţionare a  Consiliului Comunitar Consultativ, astfel: 
- prezintă propuneri si identifica soluţii în vederea rezolvării problemelor sociale din 

comuna; 
- realizează o situaţie lunara privind cazurile sociale soluţionate si o înaintează 

domnului Primar;  
- Asistă la semnarea contractelor de întreţinere la biroul notarial, conform Legii nr. 17/2000 

privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice;  
- Întocmește dosarul pentru instituirea  curatelei si  pentru schimbarea reprezentantului legal, 

conform prevederilor legale;  
- Creează o bază de date cu toate cazurile sociale care privesc adulţii aflaţi în dificultate din 

comună si o actualizează lunar; 
- Centralizează situaţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi cu contract de munca în 

străinătate. 
- Primeşte si monitorizează alocaţiile de susţinere depuse de părinţii cu venituri mici. 

b) Atribuții ale asistentului medical comunitar: 
- identifică în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vulnerabile din punct de 

vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea 

acestora şi evaluarea, respectiv determinarea nevoilor de servicii de sănătate ale acestora; 
- desfășoară programe şi acţiuni destinate protejării sănătăţii, promovării sănătăţii şi în 

directă legătură cu determinanţi ai stării de sănătate, respectiv stil de viaţă, condiţii de 

mediu fizic şi social, acces la servicii de sănătate şi efectuarea de activităţi de educaţie 

pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viaţă sănătos; 



- furnizează servicii de profilaxie primară şi secundară către membrii comunităţii, sub 

îndrumarea medicului de familie, în special către persoanele aparţinând grupurilor 

vulnerabile din punct de vedere medical sau social; 
- participă la desfășurarea diferitelor acţiuni colective de pe teritoriul comunităţii: vaccinări, 

programe de screening populaţional şi implementarea programelor naţionale de sănătate, 

inclusiv mobilizarea populaţiei pentru participarea la programele de vaccinări şi 

controalele medicale profilactice; 
- semnalează medicilor de familie cazurilor suspecte de boli transmisibile constatate cu 

ocazia activităţilor în teren şi participarea la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere 

a eventualelor focare de infecţii; 
- identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie şi transmiterea informațiilor 

despre acestea către medicul de familie, cu precădere a copiilor şi a gravidelor, în scopul 

obţinerii calităţii de asigurat de sănătate şi a asigurării accesului acestora la servicii 

medicale; 
- supraveghează în mod activ a stării de sănătate a sugarului şi a copilului mic şi promovarea 

alăptării şi practicilor corecte de nutriţie;  
- efectuează vizite la domiciliul sugarilor cu risc medical sau social şi urmărește aplicarea 

măsurilor terapeutice recomandate de medic; 
- identifică, urmărește și asigură supravegherea medicală a gravidelor cu risc medical sau 

social în colaborare cu medicul de familie şi cu asistenta medicală a acestuia, prin 

efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor şi al lăuzelor; 
- identifică femeile de vârstă fertilă vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al 

sărăciei și informarea acestora despre serviciile de planificare familială şi contracepţie, 

precum şi asigurarea suportului de a accesa aceste servicii; 
- monitorizează şi supraveghează în mod activ  bolnavii din evidența specială, respectiv 

evidenţa privind tuberculoza, HIV/SIDA, boli rare, prematuri, anemici, persoane cu 

tulburări mintale şi de comportament, consumatori de substanţe psihotrope, alte categorii 

de persoane supuse riscului sau cu afecţiuni medicale înscrise în registre şi evidenţe 

speciale; 
- efectuează vizite la domiciliu pentru asistenţa medicală a pacientului cronic sau în stare de 

dependenţă şi a vârstnicului, în special a vârstnicului singur, complementar asistenţei 

medicale primare, secundare şi terţiare; 
- asigură consilierea medicală şi socială, în limita competenţelor profesionale legale; 
- direcționează persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile către serviciile medicale şi 

sociale şi monitorizarea accesului acestora; 
- organizează şi desfăşoară acţiuni în comun cu alte structuri de la nivel local sau judeţean, 

în cazul problemelor sociale care pot afecta starea de sănătate sau accesul la servicii 
medicale ale persoanei vulnerabile; 

- identifică şi notifică autorităţilor competente cazurilor de violenţă domestică, a cazurilor de 

abuz, a persoanelor cu handicap, a altor situaţii care necesită intervenţia altor servicii decât 

cele care sunt de competenţa asistenţei medicale comunitare; 
- efectuează și alte activităţi, servicii şi acţiuni de sociale adaptate nevoilor specifice ale 

comunităţii şi persoanelor din comunitate aparținând grupurilor vulnerabile; 
- întocmește evidenţa şi documentele utilizate în exercitarea activităţii, cu respectarea 

normelor eticii profesionale şi păstrării confidențialității în exercitarea profesiei. 



- efectuează anchete sociale în vederea stabilirii statutului si contextului social în care 

persoana respectiva trăiește; 
- asigură sprijin în întocmirea documentației pentru  acordarea/neacordarea dreptului la 

ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure cu venituri 

mici, altele decât cele beneficiare de ajutor social 
c) Atribuții ale mediatorului sanitar: 

- efectuează catagrafierea populaţiei de etnie romă, beneficiară de servicii de mediere 

sanitară; 
- informează, consiliază, însoţeşte gravidele şi lăuzele la medicul de familie sau medicul 

specialist pentru efectuarea controalelor medicale periodice prenatale şi post-partum; 
- facilitează şi urmăreşte înscrierea şi dispensarizarea nou-născutului/mamei la medicul de 

familie din comunitate; 
- informează şi explică avantajele includerii persoanelor beneficiare de servicii de mediere 

sanitară în sistemul asigurărilor de sănătate, precum şi etapele pentru obţinerea calităţii de 

asigurat; 
- informează şi explică în familiile cu copii noţiunile de bază privind alimentaţia sănătoasă, 

precum şi avantajele alăptării la sân; 
- explică femeilor de vârstă fertilă noţiunile de bază şi avantajele planificării familiale, 

metodelor contraceptive, ţinând cont de sistemul cultural tradiţional al comunităţii de romi; 
- mobilizează/anunţă şi însoţeşte membrii comunităţii la acţiunile de sănătate publică: 

campaniile de vaccinare, campaniile de informare, educare şi conştientizare din domeniul 

promovării sănătăţii, explică rolul şi scopul acestora; 
- informează imediat medicul de familie sau cadrele medicale din cadrul direcţiilor de 

sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti cu privire la suspiciunea cazurilor 
de TBC/hepatită; suspiciunea unui focar de boli transmisibile (hepatită, TBC), parazitoze, 

intoxicaţii acute etc.; 
- supraveghează administrarea medicamentelor, de exemplu: tratamentul strict supravegheat 

al pacientului cu tuberculoză; 
- anunţă imediat medicul de familie/serviciul judeţean de ambulanţă atunci când identifică în 

teren un beneficiar aflat într-o stare medicală de urgenţă; 
- informează şi explică în familiile de romi avantajele igienei personale, a igienei locuinţei şi 

spaţiilor comune; popularizează în comunitatea de romi măsurile de igienă dispuse de 

autorităţile competente; 
- însoţeşte cadrele medicale de specialitate în activităţile din teren legate de prevenirea sau 

controlul situaţiilor epidemice, facilitând accesul în comunitate şi implementarea măsurilor 

adecvate, explică membrilor comunităţii rolul şi scopul măsurilor de monitorizat; 
- participă în echipa comunitară integrată la identificarea şi monitorizarea cazurilor de 

abandon şcolar, violenţă în familie şi informează reprezentantul autorităţii administraţiei 

publice locale (primarul) asupra acestor cazuri; 
- efectuează permanent activităţi de prevenție (săptămânal-lunar) în colectivităţi 

şcolare/familii prin activităţi de educaţie pentru sănătate (I.E.C.) în vederea adoptării unui 

stil de viaţă sănătos; 
- desfășoară activitatea în echipă cu asistentul medical comunitar; 
- colaborează cu alte instituţii şi organizaţii, inclusiv cu organizaţiile nonguvernamentale, 

pentru realizarea de programe, proiecte şi acţiuni care se adresează persoanelor de etnie din 

punct de vedere medical, economic sau social; 



- alte tipuri de intervenţii care sunt în relaţie cu aria asistenţei medicale comunitare sau care 

ţin de responsabilităţile mediatorului sanitar pentru eliminarea cauzelor care generează şi 

menţin starea de sărăcie şi excluziune socială; 
- semnalizează asistentului social cazurile de abandon sau abuzuri privind copii din 

comunitatea pe care o reprezintă; 
- monitorizare copii şi adulţii încadraţi în grad de handicap alături de assitenul social din 

cadrul Compartimentului Asistenţă Socială. 
(14) Compartimentul Cultură se află în subordinea directa a viceprimarului comunei Liești. În 

cadrul acestui compartimnet își desfășoară activitatea un referent – bibliotecar și un referant de 

specialitate, care îndeplinesc următoarele atribuții: 
- Ţine evidenţa primară şi individuală a colecţiilor şi circulaţiei acestora în relaţia bibliotecă-

cititor, în conformitate cu normele legale în vigoare; 
- Prelucrează biblioteconomic, descrie bibliografic şi clasifică colecţiile, conform normelor 

tehnice promovate; organizează cataloage generale alfabetic şi sistematic; 
- Asigură orientarea cititorilor în utilizarea cataloagelor, împrumutul la domiciliul 

solicitanţilor a publicaţiilor din fondul uzual pe termen de cel mult 30 de zile; 
- Organizează activităţi de comunicare a colecţiilor sub formă de expoziţii, întâlniri cu 

autorii, şezători literare, zile deschise ale bibliotecii, alte asemenea activităţi culturale; 
- Ţine evidenţa cititorilor, a frecvenţei acestora şi publicaţiilor eliberate spre lectură, 

statistică de bibliotecă, recuperarea publicaţiilor împrumutate sau despăgubirea bibliotecii 

în cazul unor prejudicii, potrivit prevederilor legale; 
- Efectuează lucrări de conservare, igienă şi patologie a cărţilor în măsura posibilităţilor 

existente; 
- Bibliotecarul nu este obligat să constituie garanţii gestionare, dar răspunde material pentru 

lipsurile din inventar care depăşesc procentul de pierdere naturală stabilit, potrivit legii. 
- În caz de predare/preluare a gestiunii fondului de documente, precum şi în caz de forţă 

majoră se procedează la verificarea integrală a inventarului. 
- În cazuri de forţa majoră, incendii, calamităţi naturale etc. personalul bibliotecii dispune 

scoaterea din evidenţă a documentelor distruse. 
- Asigură creşterea anuală a colecţiilor din biblioteca publică. 
- Gestionează relaţiile cu mass-media, monitorizează modul de prezentare a activităţii 

instituției de către presa scrisă şi audio-vizuală; 
- Prezintă, în numele conducerii instituției, a poziţiei oficiale faţă de diferitele cazuri, situaţii 

în care instituţia este vizată; 
- Situaţiile statistice anuale se transmit de către personalul bibliotecii, potrivit prevederilor 

legale. 
- Răspundere de gestionarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate în gestiunea 

căminului cultural Liești; 
- Asigura derularea în condiţii corespunzătoare a spectacolelor si a manifestărilor culturale 

de pe raza comunei Liești; 
- Organizează manifestări culturale, ține legătura cu organizațiile culturale din județ și de pe 

întregul teritoriu a României; 
- Informează lunar în scris primarul despre activitățile culturale desfăşurate; 
- Promovează obiceiurile si tradițiile specifice locale; 
- Organizează și susține formațiile artistice de amatori, organizează concursuri si festivaluri 

folclorice la nivel local; 



(15) Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Lieşti se află în 

subordinea primarului comunei Liești. În cadrul acestui serviciu își desfășoară activitatea trei 
funcționair publici, care îndeplinesc următoarele atribuţii principale:  
- întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă; 
- înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite 

în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii; 
- întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii; 
- întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice 

menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii; 
- constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu 

divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi; 
- actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, cu datele de identificare şi adresele 

cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa în raza de competenţă teritorială a serviciului 

public comunitar local de evidenţă a persoanelor;  
- utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor; 
- furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, denumit în 

continuare S.N.I.E.P., date necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a 

Persoanelor; 
- furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile 

şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni; 
- primeşte cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate, cărţilor de 

alegător de la persoanele din comuna Lieşti  precum si localităţile arondate, Comuna Fundeni; 
- primeste de la structurile competente Cartile de Identitate, Cartile de alegatori pe care le 

elibereaza solicitantilor. 
- ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate; 
- constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii; 
a) În domeniul evidenţei persoanelor şi eliberării actelor de identitate, Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Lieşti, are următoarele atribuţii principale: 
- primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate, cărţilor de 

alegător, stabilirea domiciliului, înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea 

reşedinţei şi înmânează solicitanţilor documentele în cauză; 
- primeşte şi soluţionează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care îşi 

schimbă domiciliul din străinătate în România; 
- primeşte şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate ale persoanelor 

internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi ale celor aflate în locurile de 

reţinere şi de arest preventiv din cadrul unităţilor de politie sau în penitenciar  din zona de 

responsabilitate şi înmânează  documentele solicitate; 
- înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în 

conformitate cu prevederile metodologiei de lucru; 
- răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formularele 

necesare eliberării actelor de identitate; 
- desfăşoară activităţi de distribuire a cărţilor de alegător; 
- desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor; 
- furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile 

şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni; 



- efectuează verificări în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu privire la schimbarea 

numelui pe cale administrativă, în condiţiile în care lucrătorul de stare civilă nu are 

posibilitatea de a le efectua; 
- identifică – pe baza menţiunilor operative – elementele urmărite, cele cu interdicţia prezenţei 

în anumite localităţi etc. şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale ce se 

impun; 
- colaborează cu unităţile de poliţie, participând la acţiunile şi controalele organizate de acestea 

la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri şi alte unităţi de cazare turistică, 

în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor, 

precum şi a celor urmărite în temeiul legii, precum şi cu poliţia locală potrivit atribuţiilor ce le 

revin pe linie de evidenţă a persoanelor; 
- colaborează cu unităţile de poliţie, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe 

linie de evidenţă a persoanelor, precum şi a celor urmărite în temeiul legii, potrivit atribuţiilor 

ce le revin pe linie de evidenţă a persoanelor; 
- asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în 

scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii; 
- soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiţie, Parchet, 

M.Ap.N., privind verificarea şi identificarea punctuală a persoanelor fizice; 
- acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare şi de 

protecţie socială, ce nu posedă asupra lor acte de identitate; 
- formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.; 
- întocmeşte situaţiile statistice şi analizele activităţilor desfăşurate lunar, trimestrial şi anual în 

cadrul serviciului; 
- asigură gestiunea cărţilor de identitate provizorii şi întocmeşte procesele-verbale de scădere 

din gestiune; 
- răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice; 
- organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale manuale; 
- asigură protecţia datelor cu caracter personal şi a informaţiilor clasificate, precum şi 

securitatea documentelor serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale; 
- sesizează dispariţia, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidenţă a persoanelor şi 

raportează dispariţia acestora pe cale ierarhică; 
- răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care 

reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor; 
- constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;  
- îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, reglementate prin 

acte normative. 
b) Pe linie de stare civilă, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 

Lieşti, are următoarele atribuţii principale: 
- întocmeşte, la cerere sau din oficiu,  potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces, în 

dublu exemplar şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare, privind 

actele şi  faptele de stare civilă înregistrate;  
- înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de 

menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul 

II, în condiţiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare 

civilă; 



- eliberează, gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de 
stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, precum şi ale Legii nr. 677/2001 pentru 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date; 
- eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă; 

dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de 
stare civilă;  

- trimite, structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de 

evidenţă a persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 

zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, 

comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările 

intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate 
ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la 

structura de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a 

persoanelor de la ultimul loc de domiciliu;    
- trimite centrelor militare până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, 

documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor; 
- trimite, structurilor de stare civilă din cadrul serviciul public comunitar local de evidenţă a 

persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, până la data de 5 a lunii 

următoare, certificatele anulate la completare; 
- întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele 

Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare 

înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică; 
- dispune măsurile necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în condiţii care să 

asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură spaţiul necesar destinat 

desfăşurării activităţii de stare civilă; 
- atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri 

precalculate, pe care le păstrează şi arhivează în condiţii de deplină securitate; 
- propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi 

cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică, anual, structurii de stare civilă din 

cadrul D.J.E.P.; 
- reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parţial sau total -, prin copierea 

textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare şi 

aplicarea sigiliului şi parafei; 
- primeşte cererile de schimbarea numelui pe cale administrativă şi documentele prezentate în 

motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, serviciului public comunitar local de evidenţă 

a persoanelor la care este arondată unitatea administrativ-teritorială; 
- primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, 

în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau 

prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează 

D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a 

emiterii aprobării; 
- primeşte cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din 

străinătate, însoţite de actele ce le susţin,  întocmesc referatul  cu propunere  de aprobare sau 
respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie,  în 



vederea avizării prealabile de către D.J.E.P. în coordonarea cărora se află; efectuează 

verificări şi întocmeşte referate cu propuneri în vederea avizării de către D.J.E.P. a cererilor 

de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, precum 

şi a  cererilor de rectificare a actelor de stare civilă; 
- primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea 

cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise 

pe acestea, întocmeşte documentaţia şi referatul cu propunere  de aprobare sau respingere şi le 

înaintează D.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de 

aprobare/respingere de rectificare de către primarul unităţii administrative-teritoriale 
competente; 

- primeşte cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmeşte 

documentaţia şi referatul prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale 
emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al D.J.E.P.; efectuează 

verificările necesare avizării cererilor de reconstituire şi de întocmire ulterioară a actelor de 

stare civilă pentru cetăţenii români şi persoanele fără cetăţenie domiciliate în România; 

efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă 
- înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea sau 

renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin 

structura de stare civilă din cadrul D.J.E.P.; 
- transmite, după înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de naştere, o comunicare cu 

privire la schimbarea numelui Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor 

de Date, Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Direcţiei 

Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei 

Române şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice judeţene din cadrul Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului; 
- înaintează D.J.E.P. Galaţi exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile 

de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate 

menţiunile din registrul de stare civilă - exemplarul I; 
- sesizează imediat D.J.E.P Galaţi în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă 

cu regim special; 
- eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa 

familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate; 
- efectuează verificări şi întocmeşte referate cu propuneri în dosarele având drept obiect 

anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a 

menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariţiei şi a morţii 

unei persoane, precum şi  înregistrarea tardivă a naşterii; 
- primeşte cererile de divorţ pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soţi, în faţa 

ofiţerului delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se 

află ultima locuinţă comună a soţilor, înregistrează cererile de divorţ pe cale administrativă, în 

Registrul de intrare-ieşire al cererilor de divorţ şi acordă soţilor un termen de 30 de zile 

calendaristice, pentru eventuala retragere a acestora; 
- confruntă documentele cu care se face dovada identităţii solicitanţilor (cererile de divorţ pe 

cale administrativă, certificatele de naştere, certificatul de căsătorie şi actele de identitate şi, 

după caz, declaraţiile pe propria răspundere, date în faţa ofiţerului de stare civilă, în cazul în 
care ultima locuinţă declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă 

în actele de identitate) şi constituie dosarul de divorţ; 



- constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, în condiţiile Metodologiei cu privire la 

aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, 

eliberează certificatul de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen maxim de 5 zile 
lucrătoare; 

- solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul D.J.E.P. Galaţi, alocarea din 

Registrul unic al certificatelor de divorţ, a numărului certificatului de divorţ, care urmează a fi 

înscris pe acesta; 
- înregistrează, în R.N.E.P., menţiunile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale 

administrativă, în baza comunicărilor transmise de către primăriile unităţilor administrativ – 
teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie, de  primăriile unităţilor administrativ – 
teritoriale de la domiciliul soţilor care nu are în păstrare actul de căsătorie, de notarii publici;      

- colaborează cu autorităţile de sănătate publică judeţene şi cu maternităţile pentru prevenirea 

cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu 

este cunoscută şi a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuţi şi neînregistraţi la starea civilă; 
- colaborează cu unităţile sanitare, instituţiile de protecţie socială şi unităţile de poliţie, după 

caz, pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei numerice şi nominale a persoanelor cu situaţie 
neclară pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru 

punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum şi pentru 

clarificarea situaţiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută; 
- transmite, lunar, la D.J.E.P. situaţia indicatorilor specifici; 
- transmite, semestrial, la D.J.E.P. situaţia căsătoriilor mixte; 
- desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor; 
- asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în 

scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii; 
- formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.; 
- răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei; 
- execută acţiuni şi controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formaţiunile de ordine 

publică, în unităţile sanitare şi de protecţie socială, în vederea depistării persoanelor a căror 

naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă şi a persoanelor cu identitate 

necunoscută; 
- colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu 

identitate necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi; 
c) Pe linie informatică, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor  are 

următoarele atribuții principale: 
- actualizează Registrul  Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu datele privind persoana fizică în 

baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi 

locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor 

acestora; 
- actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu menţiunile operative, precum şi 

cu informaţiile preluate din comunicările primite şi extrage din R.N.E.P. situaţii statistice pe 

linie de evidenţă a persoanelor, utilizând aplicaţiile informatice puse la dispoziţie de 

D.E.P.A.B.D.; 
- preia în Registrul  Naţional de Evidenţă a Persoanelor datele privind persoana fizică, în baza 

comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările 

intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi datele privind 

persoanele decedate; 



- preia în sistem informatizat imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate 

sau care solicită înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în buletinul de identitate; 
- operează în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor data înmânării cărţilor de identitate 

şi a cărţilor de identitate provizorii; 
- clarifică neconcordanţele dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie şi situaţia din teren, 

respectiv din documentele cetăţenilor; 
- operează corecţii asupra neconcordanţelor înregistrate în Registrul Naţional de Evidenţă a 

Persoanelor (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alţi utilizatori); 
- desfăşoară activităţi pentru administrarea reţelei locale de calculatoare, precum şi a 

utilizatorilor la nivel de sistem de operare (parole, drepturi de acces, etc.); 
- execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare; 
- evidenţiază incidentele de aplicaţie şi le soluţionează pe cele referitoare la hardware şi sistem 

de operare; 
- participă la operaţii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază şi de aplicaţie 

pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local, împreună cu specialiştii 

B.J.A.B.D.E.P., respectiv S.A.B.D.E.P. Bucureşti; 
- asigură înlocuirea sau eventual depanarea echipamentelor de calcul prin firme de service; 
- asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de 

informaţii clasificate şi secrete de serviciu; 
- formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.; 
- îndeplineşte şi alte atribuţii privind actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a 

Persoanelor, reglementate prin acte normative. 
d) În domeniul analiză-sinteză, secretariat şi relaţii cu publicul, serviciul public comunitar 

local de evidență a persoanelor are următoarele atribuții principale: 
- primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor, 

ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului; 
- verifică modul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de stat şi de 

serviciu, modul de manipulare şi de păstrare a documentelor secrete; 
- organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic neoperativ 

constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie; 
- asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în vederea 

arhivării; 
- repartizează şi expediază corespondenţa după executarea operaţiunilor de înregistrare în 

registrele special destinate; 
- asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal; 
- organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor de către conducerea 

serviciului sau lucrătorul desemnat; 
- centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse 

şi întocmeşte sintezele, situaţiile comparative şi analizele activităţilor desfăşurate periodic; 
- transmite direcţiei judeţene de evidenţă a persoanelor, sintezele şi analizele întocmite; 
- asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din 

activitatea de profil. 
(17) Serviciul Voluntar Pentru Situatii de Urgenta - tip V1 este în subordinea Consiliului Local 
al comunei Liești și al primarului comunei Liești. Serviciul este condus de către un șef serviciu 
voluntar pentru situații de urgență și are următoarea compunere: șef serviciu, compartiment pentru 

prevenire și o formație de intervenție compusă din echipe specializate. 



Serviciul voluntar are următoarele atribuții principale: 
a) desfăşoară activităţi de informare și 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. 
a) 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. 

b) Echipele specializate pentru stingerea incendii au următoparele atribuții: 
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; 
c) Echipele specializate pentru pentru avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-
evacuare au următoparele atribuții: 

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. 

(18) Compartimentul Gospodărire Comunală este formată din 11 angajați cu contract 
individual de munca, se afla în subordinea directa a viceprimarului si îndeplineste urmatoarele 
atributii:  

- Conduc și întrețin autospecialele de gunoi, autoutilitara Dacia Duster, autoturismul Skoda 
Octavia, autoutilitara Mercedes Benz, tractoarele, precum și microbuzul şcolar din dotarea 

Unității Administrativ Teritoriale Liești; 
- Controlează și ia măsuri pentru menținerea în stare de funcționare în permanență și în orice 

anotimp a tuturor autoturismelor din dotarea Unității Administrativ Teritoriale Liești; 
- Gestionează și ține evidența mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, asigurând buna 

păstrare și folosire a acestora; 
- Nu vor conduce autovehiculul în stare de ebrietate sau obosiți; 
- Informează imediat viceprimarul/primarul de orice avarie adusă maşinilor şi orice incident 

sau accident în care au fost implicate maşinile aparţinând UAT Lieşti; 
- Informează viceprimarul de necesarul de piese de schimb pentru reparaţiile capitale;  
- Participă la acţiunile de salubrizare si igienizare de pe teritoriul comunei Lieşti; 
- Țin evidenţa valabilităţii tuturor documentelor si verificărilor vehiculului; 
- Participă  la lucrările de deszăpezire alături de muncitorii de la Legea  416/2001 şi ceilalţi 

salariaţi ai instituţiei, precum şi la toate situațiile de urgenţă; 
- Execută și toarnă fundaţii şi structuri din beton, inclusiv fundaţii si structuri din beton 

armat, potrivit normelor şi instrucţiunilor specifice domeniului  de activitate 
- Creează  şi menţine spaţiile verzi din comuna Lieşti, coordonează  şi  aplică  metodele 

specifice  de  lucru  în  domeniul horticol, transpunerea în teren a proiectelor, îngrijirea 
materialului dendro-floricol, întreţinerea ambientului spaţiilor verzi, executarea 

compoziţiilor decorative. 
- Execută  elemente  de  construcţii (pereţi  portanţi,  ne portanţi, de compartimentare, stâlpi, 

arce, bolţi, cupole, canale, cămine, etc.) Din zidării de complexităţi diferite folosind 
- Pietre naturale sau artificiale confecţionate din materiale arse (cărămizi, blocuri ceramice 

etc.) Sau nearse (formate din amestecul unuia sau a mai multor materiale de bază cu un 
liant). 

(19) Serviciul Public Local de Salubrizare (la nivel de birou) este format din 7 angajați cu 
contract individual de munca, care se află în subordinea directa a viceprimarului si îndeplinesc 
următoarele atribuții: 

- Conduc și întrețin autospecialele de gunoi; 
- Asigură înlăturarea gunoaielor din fata imobilelor, de pe străzi, din parcuri si din alte locuri 

publice;  
- Asigură măturarea străzilor, parcurilor si altor locuri publice, colectarea gunoaielor 

menajere de pe străzi; 
- Asigură deszăpezirea trotuarelor şi spaţiilor publice; 
- Lucrează în echipă, având o comunicare eficientă cu ceilalţi muncitori, cu personalul care 

deservește mijloacele de transport şi cu conducătorii ierarhici;  
- Executa diferite activități de peisagistica si servicii pentru cladiri; 



-  Participă la acţiunile de salubrizare si igienizare de pe teritoriul comunei Lieşti; 
- Ține evidenţa valabilităţii tuturor documentelor si verificărilor vehiculului 
 

CAPITOLUL VI 
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

 
Art. 48. Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi cuprinse în legislaţie, care 

privesc probleme de organizare, sarcini şi atribuţii noi pentru funcţionarii primăriilor.  
Art.49. Şefii compartimentelor sunt obligaţi să asigure cunoaşterea şi respectarea de către întregul 

personal a regulamentului de faţă.  
Art.50. Prezentul regulament cuprinde atribuţiile principale ale fiecărui compartiment funcţional. 

Acest regulament poate fi modificat ori de câte ori necesităţile legale de organizare şi disciplina 

muncii o solicită.  
Art.51. Personalul Unităţii Administrativ Teritoriale  este obligat să cunoască şi să respecte 

prevederile prezentului Regulament.  
Art.52. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a fost redactat in baza propunerilor 

compartimentelor din structura organizatorică a Primăriei  care răspund de necesitatea, 

oportunitatea şi legalitatea atribuţiilor prevăzute.  
Art.53. Toate compartimentele Primăriei au obligaţia de a colabora în vederea soluţionării 

comune a problemelor curente ale comunei.  
Art.54. Compartimentele din structura organizatorică a Unităţii Administrativ Teritoriale  
transmit, în termenul prevăzut, la solicitarea Compartimentului Resurse Umane și Audit Public 

Intern, fac propuneri pentru Regulamentul de Organizare si Funcţionare. 
Art.55. Compartimentele din structura organizatorică a Primăriei au obligaţia de a comunica 

Compartimentului Resurse Umane și Audit Public Intern, propuneri pentru orice modificare 
intervenită în atribuţiile specifice domeniului de activitate, urmare a punerii în aplicare a legislaţiei 

apărute ulterior aprobării prezentului regulament, precum şi aplicării, conform legii, a hotărârilor 

Consiliului Local şi dispoziţiilor Primarului.  
Art.56. Modificările intervenite în atribuţiile compartimentelor din structura organizatorica se 
aproba prin “fişa postului” personalului acestora.  
Art.57. Toate compartimentele Unităţii Administrativ Teritoriale Liești  sunt obligate ca în termen 
de 3 zile lucrătoare de la data solicitării să pună la dispoziţia celorlalte compartimente din 

structura organizatorica a Unităţii Administrativ Teritoriale Lieşti informaţiile şi/sau documentele 

necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în prezentul Regulament.  
Art.58. Toate compartimentele Unităţii Administrativ Teritoriale Liești au obligaţia de a pune la 
dispoziţia cetățenilor, în condiţiile legii, informaţiile de interes public privind domeniul specific de 

activitate.  
Art.59. Toţi salariaţii Primăriei răspund de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare specifice 

domeniului de activitate.  
Art. 60. Compartimentele din structura organizatorică a Primăriei întocmesc proiectele de hotărâri 

ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului specifice domeniului de activitate. 
 Art.61. Toţi salariaţii au obligaţia de a aplica întocmai politica referitoare la calitate şi de a aplica 

corespunzător cerinţele standardului de management al calităţii cuprinse în procedurile generale şi 

specifice, precum şi în documentele stabilite pentru sistem.  



Art.62. Circuitul documentelor care rezultă din îndeplinirea atribuţiilor compartimentelor 

primăriei aprobate prin prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare va fi aprobat prin 

dispoziţia Primarului.  
Art.63. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se modifică şi completează, conform 

legislaţiei intrate în vigoare ulterior aprobării acestuia.  
Art.64. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se reactualizează ori de cate ori se impune.  
Art.65. Comisiile de disciplină au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor codului de 

conduită aprobat prin Dispoziția primarului nr. 96/19.07.2019 şi de a propune aplicarea 

sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii.  
Art.66. În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, 

vor fi sesizate organele de urmărire penală competenţe, în condiţiile legii.   
Art.67. Funcţionarii publici și personalul contractual răspund potrivit legii în cazurile în care, prin 

faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor 

fizice sau juridice.  
 

CAPITOLUL VII 
ÎNDATORIRI GENERALE 

Art.68. Îndatoririle generale al salariaților din cadrul Unității Admnistrativ Teritoriale 

Liești sunt: 
- Realizarea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în termen a lucrărilor repartizate 

de conducerea Primăriei sau solicitate de către alte instituţii, agenţi economici sau persoane 

fizice, astfel încât să sporească încrederea în instituţia Primarului şi a celor care o 

reprezintă; 
- Abţinerea de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea 

atribuţiilor care le revin;  
- Conformarea întocmai a dispoziţiilor date sau transmise de conducerea Primăriei;  
- Păstrarea secretului de serviciu, în condiţiile legii;  
- Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor sau documentelor de care iau cunoştinţă în 

exercitarea funcţiei;  
- Interzicerea solicitării sau acceptării, direct sau indirect, de daruri sau de alte avantaje, în 

considerarea funcţiei publice;  
- Interzicerea primirii în mod direct a unor cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor ori 

să intervină pentru soluţionarea acestora; 
- La numire, precum şi la eliberarea din funcţie, funcţionarii publici din cadrul Unităţii 

Administrativ Teritoriale Lieşti sunt obligaţi să prezinte conducerii, declaraţia de avere și 

interese;  
- Perfecţionarea pregătirii profesionale în cadrul instituţiei sau urmând cursuri de 

perfecţionare organizate în acest scop;  
- Respectarea prevederilor OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificarile 

ulterioare și a Legii nr. 53/2003,  Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, 
precum şi a celorlalte prevederi specifice administraţiei publice.    

      
Președinte de ședință:    

                                                                                                                       Contasemnează, 
                         Secretar general al comunei Liești 

Avădanei Vasile                    
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