
ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA LIEȘTI 

PRIMAR 

 

 

 
 

D-lui /d-nei consilier local 

 
………………………………………………………………… 
 
 
 

 
• INVITAŢIE 

 

In temeiul Dispoziției nr. 7  din  06.11.2020, sunteți invitat(ă)  să participați 

la ședința  ordinară   a   Consiliului Local  Liești, ce va avea loc  joi, 12.11.2020, 

ora 12,00,  în sala de ședințe a C.L. Liești.   

 
Propunerile pentru ordinea de zi:  

- Adoptarea proiectului de hotărâre privind   alegerea președintelui de  ședință; 

- Depunerea jurământului de către consilierii validați  prin Încheierea Judecătoriei 

Liești  din dosarul nr. 1953/838/2020; 

- Adoptarea proiectului de hotărâre privind  constituirea  comisiilor de specialitate  

ale Consiliului local  al  comunei Liești , județul  Galați; 

- Adoptarea  proiectului de  hotărâre  privind alegerea  viceprimarului comunei 

Liești , județul Galați ; 

 

Materialele se postează   pe pag. web:  www. primaria-liesti.ro . 

 

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

 

 

 

Primar, 

 

    Iulian BOȚ 



 

  

PROIECT  DE H O T A R Â R E  
                                     Privind: alegerea preşedintelui de şedinţă 

   

 

      Consiliul Local al comunei Liești, judeţul Galati, legal constituit prin Ordinul 

Prefectului Județului Galati nr. 558/02.11.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 12.11.2020; 

       Având in vedere: 

 -art.123 alin. (1) şi alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind  Codul administrativ,  

- art. 9 și art. 10 din Regulamentul de  organizare si funcționare a Consiliului 

Local al  comunei LIESTI , județul Galați aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

nr. 49 din  22.10.2020;  

- Legea nr.24/2000 privind  normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art.129, art.139 și art. 196 alin.1 lit. a din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul administrativ , Consiliul local 

al comunei Liești  adoptă prezenta 

      

      HOTĂRÂRE: 

 

 Art.1 - Se alege domnul/doamna ........................................ consilier local în 

funcția de președinte de ședință, pentru o perioada de trei luni respectiv lunile: 

noiembrie – decembrie 2020 si ianuarie 2021. 

Art.2  - Președintele de ședință ales în conformitate cu prevederile art. 1, va 

conduce şedintele de consiliu şi va semna hotărârile.  

Art.3 (1)– Domnul __________________ mai poate fi ales o singura data pe 

durata mandatului. 

          (2) – Mandatele nu pot fi consecutive. 

Art.4 – Comunicarea și publicitatea   prezentei hotărâri se realizează în 

condițiile art.197 alin. (1) , (2) şi alin. (4) din Codul administrativ. 

 

 
                          INITIATOR, 

                                                        PRIMAR, 

 

                                                       IULIAN BOȚ 

. 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 
Comuna  Lieşti, nr. 2095, judeţul Galaţi, CP807180, 

Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

e-mail:p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com 

www.primaria-liesti.ro 



                                

 

 RAPORT  DE SPECIALITATE 

           la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 
Proiectul de hotărâre a fost promovat prin raportare la dispozițiile art.123 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, care  prevede că după declararea ca 

legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de 

organizare şi funcționare a consiliului local, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 

luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de 

şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5, lit. ee din cod. 

 Consilierul local ales în condiţiile de mai sus poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel 

puţin unei treimi din  numărul consilierilor locali în funcţie, prin hotărâre adoptată cu majoritate 

absolută. Ordinea de preferintă agreată de consiliu pentru propunerea si alegerea președintelui de 

ședință,  a fost cea alfabetică. 

În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul 

acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care 

conduce şedinţa respectivă. Acesta exercită pentru această şedinţă atribuţiile prevăzute de prezentul 

cod pentru preşedintele de şedinţă.   

Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale: 

    a) conduce şedinţele consiliului local; 

    b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu 

precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de 

secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al şedinţei; 

    c) semnează procesul-verbal al şedinţei; 

    d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a 

consiliului local; 

    e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a 

consiliului local; 

    f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din codul administrativ sau 

propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz; 

    g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a 

consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local. 

Prezentul raportul  se întemeiază  pe prevederile art. 136 și art.240 alin.2 și 3  din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.  Proiectul de hotărâre în forma 

prezentată de iniţiator  este r necesar și oportun, inițierea acestui proiect de hotărâre fiind o obligație 

legală prevăzută de codul administrațiv pentru buna desfășurare a sedințelor consiliului local. 

 

 

                                                           SECRETAR GENERAL 

 

                                                               Vasile AVADANEI  
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PROIECT DE  H O T A R Â R E  

 

privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului 

Local Liești, județul Galați 

 

 

      Consiliul Local al comunei Liești, județul Galați, constatat legal 

constituit prin Ordinul Prefectului Județului Galați nr. 558/02.11.2020, 

întrunit în ședința ordinară din data de 12.11.2020; 

       Având in vedere: 

- Referatul de aprobare a inițiatorului, înregistrat la nr. 9875/06.11.2020; 

 - Raportul Compartimentului de resort, înregistrat la nr. 9877/06.11.2020;   

  - art. 13 și art. 14 din Regulamentul de  organizare si funcționare a 

Consiliului Local al  comunei LIESTI , județul Galați aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 49 din  22.10.2020;  

   -Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative 

pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificările si 

completările ulterioare; 

        În temeiul prevederilor art.124, art. 125, art. 126, art.139 alin. 1, art. 

196, alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

 

HOTARASTE 

 

    Art.1 –  Se organizează comisiile de specialitate ale Consiliului local al 

comunei Liești, județul Galati, in următoarele domenii si in următoarea 

componenta : 
 

1.  Comisia nr.1 pentru buget - finanțe 

 
1.  

 

- Numele si prenumele Formațiunea politica 
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2 .Comisia nr.2 pentru agricultură şi  

alte activităţi economico - financiare  

 
2.  

 

- Numele si prenumele Formațiunea politica 
  

  

  

 

3. Comisia nr.3 pentru amenajarea teritoriului si urbanism, 

gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism 
 

 

- Numele si prenumele Formațiunea politica 

  

  

  

4.  Comisia nr. 4 pentru învăţământ, sănătate şi familie, 

activităţi social-culturale, culte,  muncă  

şi protecţie socială, protecţia copilului 
 

 

- Numele si prenumele Formațiunea politica 

  

  

  

5.Comisia nr. 5  juridică şi de disciplină  

- Numele si prenumele Formațiunea politica 

  

  

  

 

 

Art.2 - Funcționarea şi atribuțiile comisiilor de specialitate sunt 

prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcționare a Consiliului local. 

 

Art.3 – Cu comunicarea și publicitatea prezentei hotărâri se 

însărcinează secretarul general comunei Liești, județul Galați. 

 

 

                       INITIATOR, 

                                              PRIMAR, 

                                           IULIAN BOȚ 

 
 

 

 



 

REFERAT APROBARE 

  privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului 

Local Liești, judetul Galati ;  

Se  supune atentiei consiliului, proiectul de hotarare privind organizarea 

comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local Liești,judetul Galati.   

Organizarea,functionarea si atributiile comisiilor de specialitate,sunt stabilite prin 

Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local, Hotărârea 

Consiliului Local nr. 49 din  22.10.2020,cat si in conformitate cu  prevederile 

art.124,art. 125, art. 126 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

      In conformitate cu prevederile legale in vigoare,dupa constituire,Consiliul 

local isi organizeaza 5 comisii de specialitate,pe principalele domenii de activitate: 

a) Comisia pentru buget-finante - 5  membri;  

b) Comisia pentru pentru agricultură şi alte activităţi economico- financiare   - 3  

membri; 

c) Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodărie comunală, 

protecţia mediului şi turism - 3  membri; 

d) Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte,  

muncă şi protecţie socială, protecţia copilului juridică şi de disciplină, protecţia 

mediului şi turism - 3 membri. 

e) Comisia juridică şi de disciplină  - 3 membri. 

 

Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri locali sau 

consilierilor locali independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de 

către Consiliul Local, în funcție de ponderea acestora în consiliu, cu respectarea 

configurației politice de la ultimele alegeri locale. Algoritmul de repartizare este 

precizat  in art. 14 al ROF CL Liești. 

 

  

PRIMAR 

   Iulian BOȚ 
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Comuna  Lieşti, nr. 2095, judeţul Galaţi, CP807180, 

Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

e-mail:p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com 

www.primaria-liesti.ro 

Supun plenului Consiliului local al comunei Liești  proiectul de hotarare 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 

Liești, jud. Galati . 

  



 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor pe domenii de 

specialitate ale Consiliului Local Liești,judetul Galati ; 

Proiectului de hotarare privind organizarea comisiilor pe domenii de 

specialitate ale Consiliului Local Liești,judetul Galati, intruneste toate conditiile 

de legalitate odată cu constituirea noului consiliu local al comunei Liești, ca 

urmare a alegerilor locale din 27.09.2020. 

Potrivit art. 14 din Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului 

local Liești, desemnarea membrilor în cadrul comisiilor de specialitate se face 

astfel: 
 “(1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri locali sau 

consilierilor locali independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către 

Consiliul Local, în funcție de ponderea acestora în cadrul autorității deliberative, cu 

respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale. 

(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri 

locali. În acest sens, în vederea realizării proiectului de hotărâre a Consiliului Local, 

liderii grupurilor politice din Consiliul Local convin, prin consens, asupra componenței 

fiecărei comisii de specialitate, ținând cont, pe cât posibil, de următoarele: 

a) reflectarea în fiecare comisie de specialitate a configurației politice a Consiliului 

Local; 

b) opțiunea consilierului local; 

c) pregătirea profesională și domeniul în care consilierul local își desfășoară 

activitatea; 

d) în funcție de numărul membrilor Consiliului Local, un consilier local poate face 

parte din minim una și maxim trei comisii de specialitate, din care, una este comisia de 

bază; 

e) echilibrul de gen; 

f) echilibrul de reprezentare a localităților componente ale comunei Liești de către 

consilieri locali cu domiciliul/reședința în aceste localități. 

(3) Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de 

specialitate, numărul membrilor fiecărei comisii de specialitate, modul de stabilire a 

locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri locali sau consilieri locali independenți, 

precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local.  

În vederea realizării proiectului de hotărâre a Consiliului Local, precum și a 

instrumentelor de prezentare și motivare, rezultatul negocierilor politice prevăzute la alin. 

(2) se transmite secretarului general al comunei Liești și primarului. 
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(4) Pentru desemnarea membrilor comisiilor de specialitate se utilizează următorul 

algoritm, cu titlu de exemplu, prin cuprinderea consilierilor locali în componența 

comisiilor de specialitate, în ordinea crescătoare a numărului de mandate obținute de 

fiecare grup și a tipului comisiei: 

Partidul politic, 

alianța politică, 

alianța 

electorală sau 

candidatul 

independent 

Numărul 

de 

mandate 

obținute 

COMISIA 

1 

COMISIA 

 2 

COMISIA 

 3 

 

COMISIA 

4 

 

COMISIA 

    5 

PNL 11 3 2 2 2 2 

PSD 5 1 1 1 1 1 

PER 1 1 0 0 0 0 

Numărul de 

consilieri locali 
17 5 3 3 

 

3 

 

3 

 

(5) Algoritmul presupune alocarea locurilor, pe rând, de la stânga la dreapta, 

începând cu comisia de specialitate care are cele mai puține locuri alocate. Exemplul 

presupune alocarea fiecărui consilier local într-o singură comisie de specialitate. In cazul 

în care se optează pentru un număr mai mare de membri în comisii, pentru ca fiecare 

consilier local să facă parte din două sau trei comisii de specialitate se dublează sau se 

triplează numărul din coloana 1, aplicând apoi același algoritm. 

(6) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt cele 

prevăzute la art. 13 din prezentul regulament. 

(7) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. Numărul 

membrilor unei comisii este întotdeauna impar. 

(8) În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel 

puţin o comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază. 

(9) Schimbarea pe parcursul mandatului a componenței comisiilor de specialitate se 

face prin hotărâre a Consiliului Local, pe bază de consens între consilierii locali, cu 

respectarea prevederilor alin. (2). “ 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile Avadanei 

 

 

 

Intrucat până la data redactării proiectului de hotărâre nu s-au făcut 
nominalizările și comunicările către primar și secretarul general, proiectul se va 

completa ulterior, conform propunerilor primite. 



 

 

  

PROIECT   DE  H O T A R Â R E  
                Privind: alegerea viceprimarului comunei Liești, județul Galați 

 

 

      Consiliul Local al comunei Liești, județul Galați, legal constituit prin 

Ordinul Prefectului Județului Galați nr. 558/02.11.2020, întrunit în ședința 

ordinară din data de 12.11.2020; 

       Având in vedere: 

 -referatul de aprobare a inițiatorului, înregistrat sub nr. 

9876/06.11.2020; 

 -raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Liești, 

înregistrat sub nr. 9878/06.11.2020; 

 -art.123 alin. (1) şi alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind  Codul administrativ,  

- dispozițiile art. 11 din Regulamentul de  organizare si funcționare a 

Consiliului Local al  comunei LIESTI , județul Galați aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 49 din  22.10.2020;  

- Legea nr.24/2000 privind  normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative cu modificările şi completările ulterioare; 

- alin.(7) al articolului unic al OUG nr. 190 din 28 octombrie 2020 

privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire şi de depunere a 

jurământului de către autoritățile administrației publice locale; 

 În temeiul  art. 137 alin. (1), art. 152 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. 

“a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul local al 

comunei Liești  adoptă prezenta 

      

      HOTĂRÂRE: 

 

  

Art.1. Se alege în funcţia de  viceprimar al comunei Liești, județul 

Galați, domnul consilier local ............................................................; 

 

 Art.2. Pe durata de exercitare a mandatului, viceprimarul îşi păstrează 

statutul de consilier local, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice 

prevăzute de art.87 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

Art.3. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul beneficiază de o 

indemnizaţie lunară stabilită potrivit prevederilor art. 13, alin. (1) si  anexa IX 
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– litera C) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificări şi completări; 

 

Art.4. Atribuţiile viceprimarului vor fi stabilite prin dispoziţie a 

primarului comunei Liești. 

 

Art.5. Comunicarea și publicitatea  prezentei hotărâri se realizează în 

condițiile art.197 alin. (1) , (2) şi alin. (4) din Codul administrativ. 

 

 

 

 

INITIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN BOȚ 

 

 

 

 

nr. 9876/06.11.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

privind  alegerea viceprimarului comunei Liești 

 

 

  

 Potrivit dispoziţiilor art. 148 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 

privind Codul administrativ, cu modificări şi completări, comunele au un viceprimar ales 

prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la 

propunerea primarului sau a consilierilor locali. 

Având în vedere că prin Ordinul Prefectului nr. Ordinul Prefectului Județului Galați 

nr. 558/02.11.2020,Consiliul local al comunei Liești a fost legal constituit, după  validarea  

tuturor  mandatelor  şi depunerea  jurământului,  în condiţiile  legii,  de către  toţi 

consilierii  locali, se impune alegerea viceprimarului.   

 

 PRIMAR, 

 IULIAN BOȚ 

 

 

 

. 

Luând in considerare prevederile legale stipulate in art. 152 Cod administrativ, cu 

modificari şi completări, propun spre dezbaterea membrilor Consiliului local al comunei 

Liești proiectul de hotarare, urmând ca plenul Consiliului local sa se pronunţe prin vot 

secret.  



                                

 

 RAPORT  DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind    alegerea viceprimarului comunei 

Liești, județul Galați 

 
Cadrul legal este oferit de prevederile art. 152 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificări şi completări , care stabilesc faptul că viceprimarul este ales , 

prin vot secret, cu majoritate absolută , din rândul membrilor consiliului local, la 

propunerea primarului sau a consilierilor locali . La adoptarea hotărârii de alegere a 

viceprimarului participă şi votează şi consilierul local care candidează pentru această 

funcţie. 

Conform configuraţiei politice rezultate în urma alegerilor locale din 27 septembrie 

2020, consiliul local are in componență : 11 membri ai Partidului Naţional Liberal, 5 

membri ai Partidului Social Democrat, şi 1 membru al Partidului Ecologist Român . 

Conform alin.(7) al articolului unic din OUG nr. 190 din 28 octombrie 2020 privind 

unele măsuri de asigurare a condiţiilor de constituire şi de depunere a jurământului de către 

autorităţile administraţiei publice locale , “Alegerea vicepreşedinţilor de consilii judeţene, 

a viceprimarilor, inclusiv cei ai sectoarelor municipiului Bucureşti, se va face după  

validarea  tuturor  mandatelor  şi depunerea  jurământului,  în condiţiile  legii,  de către  

toţi consilierii  judeţeni/locali.” 

       Consiliul Local al comunei Liești, judeţul Galati, legal constituit prin Ordinul 

Prefectului Județului Galati nr. 558/02.11.2020, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

12.11.2020, in urma depunerii juramântului de către  supleanții validati prin Incheierea 

judecătoriei Liești, poate proceda la alegerea viceprimarului. 

 Pe durata exercitării mandatului , viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier 

local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. Acestuia i se stabileşte o 

indemnizaţie lunară, în conformitate cu prevederile art. 13, alin. (1) si  anexa IX – litera C) 

din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificări şi completări. 
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 Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, 

înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile 

ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.

 

Viceprimarului i se aplică incompatibilităţile prevăzute de art. 87 din Legea nr. 

161/2003 . 

 Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. 

In cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier 

local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul 

viceprimarului , fără vreo altă formalitate. 
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