
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI 

INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA 
 

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

 

• INVITAŢIE 
In temeiul Dispoziției nr.  203 din 17.06.2020, sunteţi invitat(ă)  să participaţi la şedinţa  ordinară   

a   C.L. Lieşti, ce va avea loc  marti, 23.06.2020, ora 16,00 ,  in sala de ședințe a C.L. Liești. 

Consilierii locali POT OPTA să participe la sedință și online, având în vedere măsurile de protecție 

ce trebuie respectate pe perioada stării de alertă,  prevederile R.O.F.  C.L.  Liesti completat prin HCL nr. 10 / 

09.04.2020, precum și ultimile modificări aduse Codului Administrativ de OUG nr. 61/2020, prin care se 

prevăd: 
- Art. 137. Cvorumul şedinţelor consiliului local 
(1)Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie. 

Se consideră prezenţi la şedinţă şi consilierii locali care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice. 
Art. 134: Convocarea şedinţelor consiliului local 

(5)Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informaţii despre şedinţă: 
a)data şi ora desfăşurării; 
a1)modalitatea de desfăşurare; 
a2)locul desfăşurării, în cazul şedinţelor desfăşurate cu participarea fizică a consilierilor locali, sau aplicaţiile 
electronice folosite, în cazul şedinţelor desfăşurate prin mijloace electronice; 
 

Propunerile pentru ordinea de zi:  

I. Proiecte de hotarari: 
  Proiect 1: predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de 

Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții  

„Proiect tip sală de sport cu tribună de 180 loc. în localitatea  Liești,  str. Anghel  Saligny, nr. 330, județul Galați”  

Proiect 2: vânzarea către dna Sultan  Georgeta   a  apartamentului nr. 23,  situat in comuna Liești, Bloc 

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

construcţie 

II. Cereri, interpelari, raspunsuri 
Materialele sunt postate  pe pag. web:  www. primaria-liesti.ro . 

 

Funcție de urgențele identificate ,  ordinea de zi poate primi propuneri de suplimentare, materialele 

postandu-se la momnetul comunicării propunerii de suplimentare a ordinii de zi.  

 

Consilierii care optează pentru participare online la sedinta, vor respecta procedura urmatoare: 

-Amendamente la proiecte se pot transmite pe adresa de mail : primarialiesti@gmail.com, până  

luni, 22.06.2020,  ora 14,00. 

    - Vor comunica până în data de 23.05.2020, ora.10,00, numărul de telefon sau adresa de mail la 

care își vor exprima votul pe proiectele de hotărâre. 

      -Președinți comisiilor de specialitate care optează pentru participarea online, vor comunica prin 

SMS avizul favorabil/nefavorabil la proiectele de hotărâri până cel mai târziu marti 23.06.2020, ora 12,00. 

Rapoartele de avizare se vor semna ulterior încheierii ședinței de plen. 

-Data și intervalul orar în care se comunică votul este: marti 23.06.2020, orele 16,00-16,30.   

 -Ordinea de zi  si procesul/procesele  verbale ale ședințelor anterioare  se votează si se comunica 

in primele 10 min. ale ședinței,  în același mod ca si proiectele de hotărâri.   Rezultatul votului se comunică 

acestor consilieri  de către secretarul general imediat după  încheierea votului pe ordinea de zi, prin SMS și 

/sau pe grupul Whatsapp. 

Votul se comunică la unul din următoarele contacte: adresa de mail : primarialiesti @gmail.com; 

SMS sau mesaj Whatsapp la tel. 0753315587. 

Minuta ședinței , cuprinzînd și rezultatul votului, se publică pe pag.  www.primaria-liesti.ro.  

Orice relatii suplimentare se obțin de la secretarul general al comunei Liești. 

  

Primar, 

 Iulian BOȚ 
 

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

www.primaria-liesti.ro.  

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


 
 
 

 

          
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1  

al  ședinței ordinare a C.L. Liești din 23.06.2020   

 

Privind: privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului 

şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții  

„Proiect tip sală de sport cu tribună de 180 loc. în localitatea  Liești,  str. Anghel  

Saligny, nr. 330, județul Galați”  

_______________________________________________________________________ 

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

             Nr. si data depunerii proiectului de hotărâre :         5352/G/16.06.2020                   

    

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

data de  ........................; 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții 

“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiții „Proiect tip sală de sport cu tribună de 180 loc. în localitatea  

Liești,  str. Anghel  Saligny, nr. 330, județul Galați” 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare  al  inițiatorului înregistrată cu nr. 5352/G/16.06.2020; 

- raportul de specialitate comun, întocmit de Compartimentul Achiziții Publice – 

Proiecte Dezvoltare din cadrul Primăriei Liești și înregistrat la nr. 

5354/G/16.06.202; 

- avizul comisiei de specialitate ; 

- Ordonanța Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de 

Investiții “C.N.I.” S.A; 

- prevederile art. 129  alin. (2) lit. b) şi lit. c),  alin. (6) , lit. a) şi 14), art. 212, alin. 

(2) și alin.(3) 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; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  

a terenului  situat în  comuna Liești, județul Galați, aflat în proprietatea Comunei Liești 

(domeniul public), în suprafață de 3500 mp din totalul de 13.110 mp, identificat potrivit 

Cărții funciare nr. 104155, nr. cadastral 104155, liber de orice sarcini, în vederea şi pe 

perioada realizării  de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiții „Proiect tip sală 

de sport cu tribună de 180 loc. în localitatea  Liești,  str. Anghel  Saligny, nr. 330, județul 

Galați”. 
 

Art. 2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu 

respectarea reglementărilor în vigoare. 
 

Art. 3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Liești, 

județul Galați a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau 

alt tip de combustibil utilizat etc.). 
 

Art.4 . Consiliul Local al comunei  Liești,  se obligă să asigure, în condițiile legii, 

suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. 

   Art. 5. Consiliul Local al Comunei Liești se obligă ca, după predarea 

amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină 

pe o perioada de minim 15 ani. 

 

 

INIȚIATOR, 

PRIMAR, 

Iulian BOȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 Obiectul   proiectului   de   hotărâre   îl    constituie   predarea   către   Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației   prin  Compania  Națională  de  Investiții  

"C.N.I."   S.A.,  pe  baza  de protocol, a terenului    situat  în    comuna Liești,  str.  Anghel 

Saligny,   nr. 330, județul   Galați,  aflat  în proprietatea  publica  a comunei Liești,  în  

suprafață  de  3500  mp,  identificat  potrivit Cărții funciare  nr.  104155 Liești,  nr.  cadastral  

104155,  liber  de  orice  sarcini,  în  vederea  si  pe perioada realizării   de către ,,C.N.I." -  

S.A. a obiectivului  de investitii  ,,Proiect tip sală de sport cu tribună de 180 loc. în localitatea  

Liești,  str. Anghel  Saligny, nr. 330, județul Galați”. 
De asemenea,  conform  procedurilor   de  finanțare  reglementate   legal  prin  CNI  SA,   

Comuna Liești va asigura finanțarea  cheltuielilor  pentru racordurile  la utilități (electrica,  apa,  
canal, gaz sau alt tip de combustibil  utilizat etc.), va asigura   suprafețele  de teren necesare  
pentru depozitarea  si organizarea  șantierului  și va menține destinația obiectivului  realizat și  
îl va întreține pe o perioada de minim  15 ani. 
 

Legislația ce   reglementează  darea  în administrarea  unei instituții publice a unui 

teren proprietate publica a comunei Liești este O.U.G. 57/03.07.2019,   partea I   privind 

Codul Administrativ,  respectiv art. 96, alin.(3),  art.129, alin.(1) si alin.(6), lit. a, art. 139, 

alin.(3), lit. g si art.300, alin.(1), lit. e. 
 

Deoarece prin CNI SA se derulează Programul National de Construcții  de Interes 

Public sau Social,  si se pot finanța lucrări de construire  sală de sport cu tribună de 180 loc, 

conform proiectelor  tip derulate de CNI SA, Comuna Liești a depus solicitarea  nr. 

1328/G/05.02.2020,  iar CNI SA a solicitat emiterea  unei HCL conform  model prezentat de 

companie, astfel încât supunem  aprobării  Consiliului  Local al comunei Liești, proiectul de 

hotărâre în forma  prezentată.   

Atașăm  copie  după CF  nr.  104155 Liești si plan  de situație.   

 

 

 

 

Compartiment Resurse Umane – Audit Public Intern 

Dumanovschi Marilena Laura 

Consilier, grad profesional superior 
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REFERAT DE APROBARE 

 
Pornind de la unul din scopurile învățământului european și anume cel de asigurare reală a 

egalității șanselor tuturor elevilor, fără discriminare, se distinge necesitatea și oportunitatea 

construcției unei baze sportive în comuna Liești. Prezentul proiect este o cale viabilă care face 

posibilă rezolvarea unor mari deziderate ale locuitorilor, astfel: răspunde cererilor locuitorilor 

care manifestă un interes  deosebit pentru minifotbal, handbal, baschet și volei; este o posibilă 

opțiune educativă, sănătoasă la petrecerea timpului liber, ceea ce poate conduce la creșterea 

nivelului de sănătate al locuitorilor comunei; va crește popularitatea sportului printre locuitori' 

deoarece vor putea participa ca spectatori la competițiile locale care vor fi organizate; de 

asemenea se pot organiza evenimente sportive-amatori la care să participe locuitorii comunei; 

baza sportivă poate contribui la dezvoltarea atracției turistice a localității, prin interconectarea 

activităților recreative care se vor desfășura la baza sportivă cu agroturismul. 

Însă scopul final este de a atrage câți mai mulți localnici în mișcarea sportivă locală și 

revigorarea activității sportive. 

În  vederea  asigurării  unor  condiții  decente   de  practicare  a sportului  pe  raza  comunei 

Liești,  coroborat  cu posibilitatea finanțării prin CNI SA -   Programul  National  de Constructii  

de Interes  Public sau Social, autoritatea  locala  a  înaintat  o  cerere  de finanțare pentru 

construirea unei săli de sport cu tribună, cu următoarele specificații:  

- dimensiunile maxime la teren 44.8mx33.4m 

- regim de înălțime P + 1 

- suprafața construita – 1445 mp 

- suprafața desfășurată 1750 mp 

Clădirea propusa va fi formata din următoarele zone  funcționale : 

- zona de sport, realizata pe un nivel înalt 

- zona de vestiare, 
- zona de primire si cea destinata spectatorilor, realizata pe 2 niveluri – parter si un etaj. 

Clădirea va cuprinde următoarele secțiuni: 

A.  Suprafața sportivă 

Suprafața de joc – teren handbal 20X40, teren basket 15x28, teren de tenis 9X20m, teren de 

volei. 

Suprafața de garda în jurul terenurilor propriu-zise minim conform normativelor in vigoare 

(NP 065 – PRIVIND PROIECTAREA SALI DE SPORT)  

Suprafața sportiva totala – 1083.8 mp 

B.  Zona anexă a suprafeței sportive 

PARTER 
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Zona de primire – foyer + scara acces etaj 

Cabinet prim ajutor Depozitare material sportiv Vestiar profesori/ antrenori 

Vestiar 1 (doua camere schimb + gr sanitare aferente) – aprox 70.0 mp Vestiar 2 (doua 

camere schimb + gr sanitare aferente) – aprox 70.0 mp Oficiu intretinere 

Hol distributie sportivi/ acces sportivi 

Spatii tehnice – centrala termica, tablou electric general 

ETAJ  

Foyer etaj 

Tribuna - 180 locuri 

Grup sanitar pentru public divizat pe sexe 

Spatii tehnice – centrala de ventilație 

 

In  urma  solicitării  înaintate  către  CNI  s-a  solicitat  emiterea   unei HCL  prin care se va 

da în administrare un teren liber de orice sarcini necesar realizării investiției  pe perioada 

realizării obiectivului de către companie. 

 

Având în vedere cele de mai sus, propun spre analiza si avizare proiectul de hotărâre 

privind  predarea  către  Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în 

vederea executării obiectivului de investiții „Proiect tip sală de sport cu tribună de 180 loc. în 

localitatea  Liești,  str. Anghel  Saligny, nr. 330, județul Galați” 

 

 

 

 

 

 

Primar 

Boț Iulian 



 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 2  

al  ședinței ordinare a C.L. Liești din 23.06.2020   

 

privind vânzarea către dna Sultan  Georgeta   a  apartamentului nr. 23,  situat in comuna 

Liești, Bloc Arțar,Et. 3, Sc.2 şi atribuirea   unei suprafeţe  de teren în folosinţă în cotă 

indiviză, pe durata existenței construcţiei 

 

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti 

Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului :                              5351/G/16.06.2020  

 

   

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

23.06.2020; 

  Având în vedere: 

-   Referatul de aprobare  prezentat de iniţiator, inreg. sub. nr.  5351/G/16.06.2020; 

- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Liești, inreg. sub nr.   5353/G/16.06.2020.; 

 - protocolul nr. 2224/27.03.1995 încheiat între RAJGC Covurlui - Galaţi şi Primăria 

Liești, privind predarea-primirea fondului locativ; 

 -raportul de avizare al comisiei de specialitate nr._2_;. 

-cererea de cumpărare a apartamentului depusă de d-na Sultan Georgeta   , înregistrată 

sub nr. 888/G/27.01.2020, însoțită de Sentința Civilă nr. 796/2019 prin care s-a pronunțat 

divorțul și revenirea la numele de Sultan Georgeta, copia CI seria ZL nr.297177 , eliberată de 

SPCLEP Liești la 23.10.2019  

 -Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat, înregistrat la Primăria 

comunei Liești sub nr. 7898/G/25.06.2018, în temeiul căruia  care s-a stabilit  valoarea de 

vânzare in HCL nr. 51  din 29.11.2018 privind vânzarea către dna Hâncu Georgeta   a  

apartamentului nr. 23,  situat in comuna Liești, Bloc Arțar, Et. 3, Sc.2 şi atribuirea   unei 

suprafețe  de teren în folosință în cotă indiviză, pe durata existenței construcției; 

-Raportul de actualizare a valorii imobilului  întocmit de expert evaluator autorizat, 

înregistrat la Primăria comunei Liești sub nr. 5344/G/16,.05.2020, în temeiul căruia  care s-a 

stabilit  valoarea de vânzare actuală apartamentului nr. 23,  situat in comuna Liești, Bloc Arțar, 

Et. 3, Sc.2  la suma de 68215 lei. 

 -prevederile art. 1 si art. 5 ale  Decretului - Lege nr. 61/17.02.1990 privind vânzarea 

locuinţelor construite din fondurile statului către populaţie; 

 -Prevederile art. 1 si art. 7 ale Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi alte spaţii 

cu alte destinaţii  construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, modificate 

prin Legea nr.79/1997, apartamentele neintrând în categoria celor de intervenţie sau de serviciu, 

conform H.C.L.nr.19/29.09.1998; 

 -prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica  

- prevederile art. 129,alin.(2), lit.”c”, alin.(6),lit.”b”, din Ordonanța de Urgenta 

nr.57/2019 a Guvernului României privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 In temeiul prevederilor art.139,alin.(2) si art.196,alin.(1) , lit.”a” din Ordonanța de 

Urgenta nr.57/2019 a Guvernului României privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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                     H O T A R A S T E : 
   

  Art.1.- Se aprobă vânzarea către dna. SULTAN  Georgeta   a  

apartamentului nr. 23,  situat in comuna Liești, Bloc Arțar, Et. 3, Sc.2 şi atribuirea   unei 

suprafeţe  de teren în folosinţă în cotă indiviză, pe durata existenței construcţiei, la prețul 

de  68.215 lei,  fără TVA. 

 

  Art.2. (1)  Se atribuie în cotă indiviză, teren în folosinţă  pe durata existenţei 

construcţiei, în suprafața ce se calculează  de către S.C. LOCONFORTS.A. și se înscrie  în 

contractul de vânzare-cumpărare. 

 (2) Cu data prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 51  din 29.11.2018 

privind vânzarea către dna Hâncu Georgeta   a  apartamentului nr. 23,  situat in comuna 

Liești, Bloc Arțar, Et. 3, Sc.2 și atribuirea   unei suprafețe  de teren în folosință în cotă 

indiviză, pe durata existenței construcției. 

 

  Art.3.- Domnul primar al comunei se însărcinează cu  îndeplinirea prezentei , 

prin compartimentul financiar-contabil. 

 

  Art.4.- Prezenta hotărâre se va comunica celor în drept de către secretarul 

general al comunei. 

 

 

 

 

 

Inițiator,   

  Primar, 

 

 Iulian BOȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

               

 

REFERAT DE APROBARE 
privind vânzarea către dna Sultan Georgeta   a  apartamentului nr. 23,  situat in comuna 

Liești, Bloc Arțar ,Et. 3, Sc.2 şi atribuirea   unei suprafeţe  de teren în folosinţă în cotă 

indiviză, pe durata existenței construcţiei 

 

 

  

Consiliului  local i s-a supus spre  aprobare , si prin HCL nr. 51  din 29.11.2018 a aprobat 

vânzarea către dna Hâncu Georgeta   a  apartamentului nr. 23,  situat in comuna Liești, Bloc 

Arțar, Et. 3, Sc.2 și atribuirea   unei suprafețe  de teren în folosință în cotă indiviză, pe durata 

existenței construcției. 

Ulterior, dna Hancu Georgeta fiind in procedura de divort, a obținut  Sentința Civilă nr. 

796/2019 prin care s-a pronunțat divorțul și revenirea la numele de Sultan Georgeta, copia CI 

seria ZL nr.297177 , eliberată de SPCLEP Liești la 23.10.2019 . In aceste condiții, schimbarea 

numelui a împiedicat valorificarea hotărârii adoptate., SC Loconfort ( unitatea  insarcinata sa 

perfecteze vanzarea) solicitând ca in HCL sa figureze noul nume. 

S-a procedat la actualizarea prețului de vânzare  de către un expert evaluator, proiectul de 

hotărâre fiind promovat imediat după depunerea raportului de actualizare al prețului. 

 

 Consiliului local are competenţa de a aproba proiectul de hotărâre privind  vânzarea unor 

apartamente şi atribuirea unor suprafeţe de teren în folosinţă pe durata existenţei construcţiei. 

 

 

 
 

        PRIMAR, 

 

     Boţ Iulian 
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RAPORT DE  SPECIALITATE   
privind vânzarea către dna SULTAN  Georgeta   a  apartamentului nr. 23,  situat in 

comuna Liești, Bloc Arțar, Et. 3, Sc.2 şi atribuirea   unei suprafeţe  de teren în folosinţă în 

cotă indiviză, pe durata existenței construcţiei 

 

 

 

 Din Referatul de aprobare al inițiatorului rezultă că prin prezentul proiect de hotărâre se 

reia procedura de vanzare directa catre chirias a apartamentului pe care il ocupa in baza unui 

contract de inchiriere, ca urmare a schimbarii numelui in urma procedurii de divort. Aspectele 

analizate anterior rămân valabile, apartamentul fiind liber la vanzare  si întrunind condițiile de 

cumpărare  potrivit procedurii instituire de legislația specială invocată în preambulul hotărârii, 

legislație care asigura protecția chiriașilor. 
 Consiliul local și-a exercitat  atribuția de a constata dacă apartamentul propus spre e 

vânzare este încadrat în una din categoriile care nu permit vânzarea (de intervenţie , de serviciu 

sau sociale) . In ce privește prețul vânzării, acesta a fost actualizat de către evaluator autorizat și 

este egal  cu cel propus prin raportul de expertiză . 

 Se supune spre analiză şi aprobare Consiliului local, proiectul de hotărâre privind  

aprobarea vânzării unor apartamente şi atribuirea unor suprafeţe de teren în folosinţă pe durata 

existenţei construcţiei. 

 

 

 

Consilier, 

 Hodorogea Mioara 
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DISPOZITIA  nr.  203 
din 17.06.2020 

  privind  convocarea in ședința  ordinară  a   

 Consiliului local al comunei Liești 

 
  Bot Iulian, Primarul comunei Liești, județul Galați; 
  Având in vedere prevederile prevederilor R.O.F. al C.L. Liești completat prin H.C.L nr. 
10/09.04.2020; 
  Având in vedere prevederile art. 133, alin. (1), lit.  “a”  și art. 134 alin. (1), lit. “a”  și 
alin. (3), lit. “b” , alin.(5), lit. a1și a2   din OUG nr. 57/2019 ,  privind Codul Administrativ, actualizat; 
   In baza art. 134, alin. (1), lit. “a” , art. 137, alin. (1) și a art. 196, alin.(1),  lit. “b” din 
OUG nr. 57/2019 ,  privind Codul Administrativ, actualizat; 
 
                                                     D I S P U N E : 
 
  Art.1. Se convoacă Consiliul local al comunei  Liești in ședința ordinară  in ziua de 
marti,   23.06.2020, orele 16,00.  
 
  Art.2.(1) Ședința se va desfășura in sala de ședințe a Consiliului local Liești. 

 (2) Consilierii care optează pentru participare online la ședința, vor respecta procedura 
următoare: 

-Amendamente la proiecte se pot transmite pe adresa de mail : primarialiesti@gmail.com, până  

luni, 22.06.2020,  ora 14,00. 

    - Vor comunica până în data de 23.05.2020, ora.10,00, numărul de telefon sau adresa de mail la 

care își vor exprima votul pe proiectele de hotărâre. 

      -Președinți comisiilor de specialitate care optează pentru participarea online, vor comunica prin 

SMS avizul favorabil/nefavorabil la proiectele de hotărâri până cel mai târziu marti 23.06.2020, ora 12,00. 

Rapoartele de avizare se vor semna ulterior încheierii ședinței de plen. 

-Data și intervalul orar în care se comunică votul este: marti 23.06.2020, orele 16,00-16,30.   

 -Ordinea de zi  si procesul/procesele  verbale ale ședințelor anterioare  se votează si se comunica in 

primele 10 min. ale ședinței,  în același mod ca si proiectele de hotărâri.   Rezultatul votului se comunică 

acestor consilieri  de către secretarul general imediat după  încheierea votului pe ordinea de zi, prin SMS și 

/sau pe grupul Whatsapp. 

Votul se comunică la unul din următoarele contacte: adresa de mail : primarialiesti @gmail.com; 

SMS sau mesaj Whatsapp la tel. 0753315587. 

 

 Art.3. (1) Proiectele de hotărâri se  postează  pe pag. web:  www. primaria-liesti.ro.   

   (2) Minuta ședinței se publică pe pag.  www.primaria-liesti.ro. 
  

                        (3) Ordinea de zi  se regăsește in convocator.   

 
                         P R I M A R,       Contrasemnează,  
    Secretar general, 

      Iulian BOȚ     Vasile  AVĂDĂNEI,  
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