
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI 

INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA 
 

D-lui /d-nei consilier local 

 
……………………………………………………………………… 

 

• INVITAŢIE 
In temeiul Dispoziției nr. 34 din 19.11.2020, sunteți invitat(ă)  să participați la ședința  

extraordinară   a   CL Liești, convocată de îndată, ce va avea loc  vineri, 20.11.2020, ora 12,00,  în sala de 

ședințe a C.L. Liești ,   ȘI ONLINE. 

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

ce trebuie respectate pe perioada stării de alertă,  prevederile R.O.F.  C.L.  Liești , precum și ultimele modificări 

aduse Codului Administrativ de OUG nr. 61/2020.  

 

Propunerile pentru ordinea de zi:  

PROIECTE DE HOTĂRÂRI  privind: 

Proiect 1: alocarea unor sume  pentru acordarea cadourilor de Crăciun copiilor din comuna 

Liești si aniversarea  Nunții de aur -2020 

Proiect 2: acordarea de înlesniri la plată a majorărilor de întârziere datorate bugetului local al 

comunei Liești  de către persoanele fizice şi persoanele juridice 

Proiect 3: desemnarea unor  reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din 

consiliile  de administrație şi  C.E.A.C. ale școlilor cu personalitate juridică din comuna Liești 

Proiect 4: desemnarea domnului Boț Iulian, Primar al  comunei Liești, ca reprezentant al 

comunei Liești  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” 

Galați 

Proiect 5: desemnarea reprezentantului comunei  Liești în Adunarea generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galați” și acordarea unui mandat special 

 

 

Materialele se postează   pe pag. web:  www. primaria-liesti.ro și la adresa de hosting 

precizata in SMS de convocare . 

 

Consilierii care optează pentru participare online la ședința, vor respecta procedura 

următoare: 

  - Vor comunica până în data de 20.10.2020, ora. 9,00, numărul de telefon sau adresa de mail la 

care își vor exprima votul pe ordinea de zi, procesele verbal ale ședințelor anterioare, proiectele de 

hotărâre, in situația când acestea sunt diferite de cele comunicate anterior. 

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

SMS avizul favorabil/nefavorabil la proiectul de hotărâre până cel mai târziu vineri, 20.11.2020, 

ora 10,00. Rapoartele de avizare se vor semna ulterior încheierii ședinței de plen. 

-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. 

-Data și intervalul orar în care se comunică votul pe proiectele de hotărâri este: vineri, 20.11.2020, 

orele 12,00-12,20.  Voturile comunicate ulterior acestui interval orar nu sunt  înregistrate. 

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

SMS sau mesaj Whatsapp la tel. 0753315587. 

 

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

 

 

Primar, 

 Iulian BOȚ 



 

 

    

                                                            

 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTARARE                                              
Privind: alocarea unor sume  pentru acordarea cadourilor de Crăciun copiilor din comuna Lieşti 

si aniversarea  Nunții de aur -2020 

________________________________________________________________________________ 

Inițiator: Boţ Iulian, Primarul comunei Lieşti, județul Galaţi; 

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului:                                       14268/17.11.2020 

________________________________________________________________________________ 

 Consiliul local al comunei Lieşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară din data 

de   20.11.2020; 

 Având in vedere Referatul de aprobare  al iniţiatorului prezentei hotărâri, înregistrată sub 

nr.  14268/17.11.2020; 

 Având in vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Lieşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr.  

………….; 

 Având in vedere Raportul de avizare a Comisiei de specialitate  nr……; 

 Având in vedere prevederile HCL nr. 8 din 19.02.2020 privind aprobarea Bugetului 

General Centralizat al Comunei Liești pe anul 2020; 

Având in vedere prevederile art. 129,alin. (2), alin.(7), lit. “a”, lit. “b”, , lit. “d”, , lit. “e”, 

alin.(14 din O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

 

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.- Se aprobă alocarea din bugetul local al comunei Lieşti, judeţul Galaţi, a sumei de 

60.000 lei pentru acordarea cadourilor de Crăciun elevilor şi preşcolarilor din comuna Lieşti, 

judeţul Galaţi și  a copiilor cu dizabilități de la „ Asociația Suflet  Lieștean - Mihaela 2017” 

 Art.2.- Se aprobă alocarea din bugetul local al comunei Lieşti, judeţul Galaţi, a sumei de 

10.000 lei pentru aniversare Nunții de aur -2020. 

 Art.3.- Primarul comunei Liești, județul Galați  va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art.4.- Secretarul comunei Lieşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta hotărâre celor in 

drept. 

 

                         Inițiator,  

                                        PRIMAR, 

                                    BOŢ IULIAN 
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REFERAT DE APROBARE 
 la proiectul de hotarare privind: alocarea unor sume  pentru acordarea 

cadourilor de Crăciun copiilor din comuna Lieşti si aniversarea  Nunții de aur -2020 

 

 

In vederea acordării unor cadouri de Crăciun elevilor şi preşcolarilor de la şcolile  

din comuna Lieşti, propun Consiliului local al comunei Lieşti, judeţul Galați, alocarea 

sumei de  60.000 lei din bugetul local al comunei, Cap. 67.02. – Cultura, recreere, religie. 

De aceste daruri vor beneficia, elevii claselor I – VIII, preşcolarii de la Şcolile şi 

Grădiniţele din comuna Lieşti,  copii cu dizabilități de la „ Asociația Suflet  Lieștean - 

Mihaela 2017”. 

Suma propusă va fi asigurată din surse proprii ale bugetului local. Cadourile vor fi 

achiziționate  de Primăria comunei Lieşti, cu respectarea legislaţiei in domeniu şi vor fi 

repartizate fiecărei grădiniţe şi şcoli în parte. 

Pentru aniversarea in acest an de către cuplurile in viată din localitate a împlinirii a 

50 ani de căsnicie, in cadrul festivităţii ”Nunta de aur -2014”, se propune alocarea sumei 

de 10.000 lei. Sumele se alocă din acelaşi capitol bugetar. 

 

          Consiliul local are competenţa de a hotărî cu privire la cele expuse mai sus. 
  

 

 

 

        PRIMAR,  

        Boţ Iulian 
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Nr.   14268/17.11.2020 

Comuna  Lieşti, nr. 2095, județul Galați, CP807180, 
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PROIECT   DE   H O T Ă R Â R E  

privind acordarea de înlesniri la plată a majorărilor de întârziere datorate 

bugetului local al comunei Liești  de către persoanele fizice şi persoanele 

juridice  

 

În scopul stimulării încasării veniturilor la bugetul local comunei Liești  pentru anul 

2020; 

 

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

 

 

    H O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 
 

Art.1. Se acordă scutirea de 100 % de la plata creanţelor bugetare accesorii, respectiv 

majorărilor de întârziere prevăzute la art.2 din prezenta, contribuabililor persoane fizice şi  

persoane juridice, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:  

a)   au achitat integral  de la intrarea în vigoare a prezentei până la data de 31.12.2020,  toate 

obligațiile fiscale principale restante constând în  impozite și taxe locale, chirii, 

redevențe,amenzi contravenționale și alte obligații la bugetul local aferente anilor precedenţi; 

b)   au  achitat  integral  de  la  intrarea  în  vigoare  a  prezentei  pâna  la  data  de 31.12.2020 

,debitele aferente anului fiscal 2020; 
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Comuna  Liești, nr. 2095, județul Galați, CP807180, 

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

www.primaria-liesti.ro 

___________________________________________________________________________  

 Initiator: Boţ Iulian, primarul comunei Liesti, judetul Galati; 

Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului : 14267 din 17.11.2020 

 

  

 Consiliul Local al comunei Liesti , judetul Galati, întrunit in ședința extraordinară in 

data de 20.11.2020; 

       Avand in vedere : 

-Referatul de aprobare al inițiatorului înregistrat la nr.  14267 din 17.11.2020 

-Raportul de specialitate al Serviciului financiar-contabil înregistrat la nr. .............................. ; 

- prevederile art. 9 pct.3 Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la15 

noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

-  prevederile art. 185, alin. 1 lit. b) și alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

Procedură Fiscală, cu modificări şi completări ulterioare; 

-  raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Liești; 

- art. 129,alin. (4),lit. “c” și lit. “f”, alin.(7), lit. “p”, și a art.  139 alin. (3) lit. “e ”  și lit. “g”, 

din O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul Administrativ 



 

 

c)   au achitat integral de la intrarea în vigoare a prezentei sumele reprezentând amenzi 

exigibile, de orice fel, cu excepţia celor contestate pentru care, potrivit legii, executarea 

actului prin care s-a aplicat amenda este suspendată; 

d) depun certificatul fiscal eliberat de UAT Liești prin care se confirma îndeplinirea 

condițiilor prevăzute la lit. a),b),c) 

Art.2.   În categoria creanţelor bugetare accesorii, majorari de întârziere,   sunt 

cuprinse: 

a)    majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a impozitelor şi a taxelor, a 

redeventelor si chiriilor cuvenite bugetului local al comunei Liești, a altor obligații la bugetul 

local calculate până la data plăţii integrale a debitelor; 

b)    majorările de întârziere stabilite prin acte de inspecţie fiscală încheiate de catre 

inspectorii fiscali, pentru impozite şi taxe , redevențe si chirii, alte obligații la bugetul local 

datorate bugetului local al comunei Liesti, calculate până la data plăţii integrale a debitelor; 

Art.3.  Pentru a beneficia de scutirea la plata, contribuabilii persoane fizice  şi 

persoane juridice vor depune, până la data de 31.12.2020 inclusiv, o cerere motivată, la  

registratura Primariei Liesti. La cerere se vor anexa documentele din care să rezulte 

îndeplinirea condiţiilor cumulative prevăzute la art.1, respectiv ordine de plată, chitanţe, note 

de compensare. 

Art.4.   Daca contribuabilul are mai multe tipuri de obligatii la bugetul local al 

comunei Liesti si face plata integrala numai pentru un anumit impozit, taxa, chirie, redeventa,  

scutirea de plata se va aplica in mod corespunzator, numai pentru majorarile / penalitatile de 

intarziere aferente respectivului impozit / taxa  locala, chirie sau redeventa.   

Art.5.  Prezenta se aplică în perioada 25.11.2020 –31.12.2020  pentru primirea 

cererilor si a actelor doveditoare si  01.01.2021 -01.02.2021, pentru soluționare. 

Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică celor în drept prin grija secretarului general al 

comunei Liești . 

 

 

 

 INITIATOR, 

 PRIMAR, 

      IULIAN BOȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

      

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotarare privind   aprobarea  scutirii   de   la   plata   majorărilor   de   

întârziere   şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe 

locale, redevenţe şi chirii   datorate bugetului local de către persoanele fizice si juridice 

de pe raza administrativ- teritorială a Comunei Liești. 

 

 

 Gradul de colectare a creantelor bugetare locale  este intotdeauna afectat de 

majorarile de intarziere aplicate contribuabililor care din motive mai mult sau mai putin 

obiective  , nu își  achita in termen obligatiile catre bugetul local.   

 Una dintre modalitatile considerate ca fiind eficiente in marirea gradului de 

colectare , este si scutirea de la plata majorarilor de intarziere si  a penalitatilor aferente 

obligatiilor bugetare. Starea economica generala  justifică de asemenea masura propusa. 

 In acelasi timp, e necesar  sa se respecte principiile  nediscriminarii si a 

egalitatii de tratament , atât în cazul persoanelor juridice angajate în activităţi comerciale, cât 

şi in cazul  persoanelor fizice. 

 Scutirea de plată a majorărilor de întârziere și a penalităților  încurajează plata 

obligațiilor financiare restante din anul anterior cât și plata obligațiilor de bază pe anul 2020. 

In acest mod se scutesc eforturile financiare aferente executării silite  și se creează un climat 

de colaborare între contribuabili și administrația locală 

 Impactul măsurii poate fi semnificativ amplificat  daca aceasta este cunoscuta 

de contribuabil, in acest sens urmand a fi utilizate toate mijloacele de publicitate existente: 

afisarea la sediul institutiei , la avizierele publice, in mas-media, pe pagina de internet a  

Primariei Liesti, informare in cadrul evenimentelor publice. Același raționament justifică 

promovarea proiectului de hotărâre in luna septembrie, pentru a se asigura timp suficient 

popularizării  hotărârii li informării contribuabililor. 

 Fata de proiectul de hotarare inaintat spre aprobare, consiliul urmeaza a analiza 

si hotari. 

 

 

 

  Primar, 

  BOȚ IULIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind   aprobarea  scutirii   de   la   plata   majorărilor   de   întârziere   şi 

penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, 

redevenţe şi chirii   datorate bugetului local de către persoanele fizice si juridice de 

pe raza administrativ- teritorială a Comunei Liești. 

 
 
 
 

1.  Dispoziţii generale 

Hotararea se aplica  persoanelor fizice si juridice care, la data intrării în vigoare a 

prezentei proceduri, datorează majorări/penalităţi de întârziere bugetului local al comunei 

Liești  pentru  neachitarea  impozitelor  şi  taxelor  locale,  chiriilor  şi  redevenţelor, 

calculate în limita termenului de prescripţie prevăzut de actele normative în vigoare .. 

 
2.  Obiectivul şi scopul hotararii 

Este reprezentat de atragerea de venituri cu celeritate la bugetul local, precum şi 
de respectarea principiului egalitaţii de tratament, respectiv stabilirea în mod 
nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare a facilităţilor fiscale, atât în cazul 
persoanelor juridice angajate în activităţi comerciale, cât şi al persoanelor fizice. Articolele 1-
4 reglementeaza conditiile si procedura  de acordare a scutirii la plata a majorarilor de 
intarziere  . 

3.  Durata de  aplicare 
Prezenta hotarare se aplică în perioada 25.11.2020 –31.12.2020  pentru primirea 

cererilor si a actelor doveditoare si  01.01.2021 -01.02.2021, pentru soluționare. 

4.  Beneficiarii şi bugetul estimat 
(1)  Numărul estimat  de  beneficiari  este  de  cca.      3621  de  persoane fizice si juridice  

plătitoare de impozite şi taxe locale, chirii şi redevenţe. 

(2) Valoare totală estimată a scutirii care poate  fi acordată în temeiul acestei hotarari pe 

întreaga durată de aplicare a acesteia este de       2.006.513  lei . 

(3) Valoare totală a sumelor ce pot fi incasate la bugetul local  în temeiul acestei hotarari pe 

întreaga durată de aplicare a acesteia este de    950000  lei  

5.  Condiţii de eligibilitate a cererilor 
(1) Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta hotarare, sunt cele prevăzute de Codul de 

hotarare fiscală,  în  cuprinsul  art.  125  alin.  (1)  şi  alin.  (2)  lit.  d),  respectiv  scutiri  de 

majorări/penalităţi de întârziere reprezentând obligaţii bugetare. 

(2) Scutirea se aplică  majorărilor/penalităţilor aferente obligaţiilor principale anterioare și 

cele  ale anului 2020, stinse până la data de 31.12.2020. 

(3) Pot beneficia de scutirile prevăzute în prezenta hotarare persoanele fizice si juridice care 
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Compartiment financiar-contabil 

 

 

 

NR. ...................................... 



 

 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a)   au achitat integral  de la intrarea în vigoare a prezentei până la data de 31.12.2020, 

obligațiile fiscale principale  restante constând în impozite, taxe, chirii si redevenţe, datorate 

bugetului local al comunei Liești , aferente anilor precedenţi; 

b)   au  achitat  integral  de  la  intrarea  în  vigoare  a  prezentei  pâna  la  data  de 

31.12.2020   debitele aferente anului fiscal 2020; 

c)   au achitat integral de la intrarea în vigoare a prezentei sumele reprezentând amenzi 

exigibile, de orice fel, cu excepţia celor contestate pentru care, potrivit legii, executarea 

actului prin care s-a aplicat amenda este suspendată. 

. d) depun cerere pentru a beneficia de aceste facilităţi, până la data de 31.12.2020. 

 

(4) Dacă contribuabilul are mai multe tipuri de obligaţii la bugetul local al comunei Liești şi  

face  plata  integrală  numai  pentru  un  anumit  impozit,  taxă, chirie,  redevenţă, prezenta 

hotarare de scutire de la plată se va aplica, în mod corespunzător, numai pentru 

majorările/penalităţile de întârziere, aferente respectivului impozit local/taxă locală, chirie 

sau redevenţă. 

 
6.  Modalitatea de implementare a procedurii 

(1) Pentru a beneficia de scutire, solicitanţii vor depune la registratura  , până la data de 
31.12.2019 inclusiv, o cerere temeinic justificată. 

(2)Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul 

majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente impozitului , taxei, chiriei, redevenţei 

achitate integral, în condiţiile prezentei proceduri. 

(3)Cererea privind scutirea de la plata majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente 

impozitelor, taxelor locale, chiriilor şi redevenţelor va fi analizată în termen de 30 zile de la 

data înregistrării de către compartimentul  de specialitate impozite şi taxe locale. În urma 

analizei efectuate, se va întocmi un referat de către serviciul de specialitate, care va fi  

supus spre aprobare Primarului comunei Liesti, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri 

prin hotărâre a Consiliului Local. În baza referatului de acordare/neacordare, se va emite de 

către compartimentul  impozite şi taxe,  Dispozitia  privind acordarea/neacordarea facilităţii. 

(4) Operarea efectivă a facilităţilor acordate se va efectua în baza referatului aprobat de 

către Primarul  comunei Liesti  şi  a  deciziei  de  calcul  a  majorărilor/penalităţilor de 

întârziere aferente impozitelor şi taxelor, datorate bugetului local al comunei Liesti pentru 

care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta hotarare, d u p ă  care   vor fi 

scăzute din evidenţele fiscale, despre acest lucru fiind înştiinţat contribuabilul care a depus 

cererea. Compartimentul  impozite şi taxe locale verifică:  îndeplinirea condiţiei privind 

achitarea integrală, la data solicitării, a impozitelor şi taxelor locale, chiriilor şi redevenţelor 

datorate bugetului local al comunei Liești, pentru care se solicită scutirea, precum şi  

respectarea oricărei alte prevederi a prezentei proceduri. 

(6) În cazul în care contribuabilul  nu este eligibil raportat la condiţiile prezentei proceduri, 

serviciul de specialitate îi comunică în scris acest lucru. 

 

 

 

 Insp.  

 

 Mitu Lucica 



 

                                             

  

PROIECT DE HOTARARE 
                                                 

privind  desemnarea unor  reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte 

din consiliile  de administrație şi  C.E.A.C. ale școlilor cu personalitate juridică 

din comuna Liești 

______________________________________________________________ 

            Inițiator:  Boţ Iulian,  primarul comunei Liești 

            Nr. de înregistrare si data depunerii proiectului:     14269/17.11.2020       

 

              Consiliul local al comunei Liești, convocat in ședința extraordinara din  

20.11.2020; 

                Având in vedere Referatul de aprobare  al inițiatorului cu nr. 

14269/17.11.2020      ; 

       Având in vedere raportul întocmit de compartimentul de resort din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Liești cu nr.  

...........................................;                   

    Având in vedere prevederile art. 96 alin(1) și  (2) lit. ”b” din Legea nr. 

1 / 2011, Legea Educației Naționale;   

    Având in vedere prevederile art. 4 al O.M.E.N nr. 4.619 /2014 , pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar cu modificările 

ulterioare; 

              Având in vedere prevederile art.11, alin.(4), lit. “e” al OUG nr. 75 / 

2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările si completările 

ulterioare; 

   Având in vedere prevederile art. 129,alin. (7),lit. “a” pct.1, si a art.  139 alin.   

(3) lit. “h ”  și lit. “i”,  a art.  196 lit. “a”  din O.U.G.  nr.  57/2019  privind  

Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

  

     

 

                                         H O T A R A S T E: 

 
              Art. 1.  Se desemnează  reprezentanții  Consiliului Local , pentru a 

face parte din consiliile  de administrație ale școlilor cu personalitate juridică 

din comuna Liești, conform Anexei nr.1. 
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 Art.  2.   Se desemnează  reprezentanții  Consiliului Local , pentru a 

face parte din C.E.A.C  ale școlilor cu personalitate juridică din comuna Liești, 

conform Anexei nr. 2. 

 

              Art.  3.  Domnul secretar va comunica prezenta celor in drept. 

 

                            

                         INITIATOR, 

                                                     PRIMAR, 

                                                     Iulian BOȚ 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ANEXA  nr. 1    LA H.C.L. NR.  _____/20.11.2020 

 

 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA  SCOLII CU 

PERSONALITATE  JURICA 

NUMELE SI PRENUMELE PERSOANEI 

CARE REPREZINTA CONSILIUL LOCAL 

IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL 

SCOLII 

1. Scoala gimnazială nr. 1 Liești  

1.Zamfir Stănica 

2.Chiriac Ecaterina 

 

2. Scoala gimnazială nr. 2 Liești  

1.Enache Maricica 

2.Hodorogea Mioara 

 

3. Scoala gimnazială “Sf. Nicolae” 

Liești 

 

1.Bănică Petruț 

2.Borșan Ionica 

 

 

 

 

 

 

 
                                   ANEXA nr.2   LA H.C.L. NR.  _____ /20.11.2020 

 

 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA  SCOLII CU 

PERSONALITATE  JURICA 

NUMELE SI PRENUMELE PERSOANEI 

CARE REPREZINTA CONSILIUL LOCAL 

IN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ŞI 

ASIGURAREA CALITĂŢII 

1. Scoala gimnazială nr. 1 Liești  

Pleşcan Nicoleta 

2. Scoala gimnazială nr. 2 Liești  

Pleşcan Nicoleta 

3. Scoala gimnazială “Sf. Nicolae” 

Liești 

 

Pleşcan Nicoleta 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                         REFERAT DE APROBARE  

privind  desemnarea unor  reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din 

consiliile  de administrație şi CEAC  ale școlilor cu personalitate juridică din comuna 

Liești 

 

          In temeiul art. 96 alin(1) si (2) lit ”b” din Legea nr. 1 /2011, Legea Educației 

Naționale, Consiliul local este îndreptățit să desemneze câte un reprezentant in fiecare dintre 

consiliile de administrație ale școlilor cu personalitate juridică din localitate.  

          Alte competențe legale: OMECTS nr. 5619/19.11.2011, O.M.E.N nr. 4.619 

/2014. 

                     Având in vedere temeiurile legale  si competențele invocate in preambulul 

proiectului de hotărâre,  propun spre dezbatere si aprobare desemnarea unor  reprezentanți ai 

Consiliului Local pentru a face parte din consiliile  de administrație ale școlilor cu 

personalitate juridică din comuna Liești.   

                                       

                                                             Primar 

                                                        BOT  IULIAN 

 

 

 

 

 

  

                                          R A P O R T    DE    SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind  desemnarea unor  reprezentanți ai Consiliului Local 

pentru a face parte din consiliile  de administrație  si CEAC ale școlilor cu 

personalitate juridică din comuna Liești 

 

 

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

iniţiator, în expunerea de motive. 

                Școlile cu personalitate juridică din comuna Liești ne solicită la începutul fiecărui 

an școlar,desemnarea unor  reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din 

consiliile  de administrație  si CEAC. In acest an, proiectul de hotărâre s-a promovat după 

constituirea noului consiliu. 

                 Inițiatorul a invocat corecte temeiurile legale si competentele consiliului local in 

raport cu proiectul de hotărâre prezentat. 

                 Prin proiectul de hotărâre se mențin prevederile HCL  nr. 34/12.09.2019, pentru 

anul școlar  anul 2019-2020, in care au fost nominalizați funcționari publici din aparatul de 

specialitate al primarului.  

               Consiliul local poate opta să-și desemneze reprezentanți din cadrul consiliului, sens 

în care pot face  propuneri in plen.  Se vor avea in vedere prevederile art. 87, alin. (1), lit. d) 

din Legea nr. 161/2003, care, prin excepție, permit calitatea de membru in Consiliul de 

administrație al școlilor, dar nu exonerează de riscul unui conflict de interese constatat 

ulterior.   Trebuie menționat că nu este remunerată calitatea de membru in C.A ale școlilor. 

 In situația când se vor înregistra mai multe propuneri pentru fiecare dintre 

consiliile de administrație  si CEAC ale școlilor, desemnarea se va face prin vot secret. 

 

                                          Insp. Superior, 

                                             Zamfir Stănica 



 

 

 

 

 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE   
privind: desemnarea domnului Boţ Iulian, Primar al  comunei Lieşti, ca reprezentant 
al comunei Liești  în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„ECOSERV” Galaţi 
 
 

 
Iniţiator:      Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti; 
 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3083/S/18.11.2020 
 

 
Consiliul Local al comunei Lieşti, întrunit în ședință extraordinară din data de 20.11.2020.;  
Având în vedere Referatul de aprobare al  inițiatorului, înregistrat cu nr. 3083/S/18.11.2020; 
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de specialitate 

al Consiliului Local Liești, cu nr. ................../......11.2020; 
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. ____a Consiliului Local Lieşti;  
Având în vedere adresa Consiliului Judeţului Galaţi nr. 556/11.11.2020; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Liești nr. _41_ din __31.08.2012___ 

privind asocierea comunei cu unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în vederea constituirii 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 129, alin.(4), lit. “g”   și art. 132 din O.U.G.  nr.  57/2019  privind  
Codul Administrativ, cu modificări şi completări ulterioare; 

In temeiul art.  196 lit. “a”  din O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul Administrativ, cu modificări 
şi completări ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1.  Se desemnează domnul Boţ Iulian, primarul comunei Liești,  ca reprezentant al comunei 

Liești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galaţi. 
 
Art.2. Secretarul general al  comune Liești va asigura comunicare prezentei  celor in drept. 
 
 

INIȚIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN BOȚ,                                   
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REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre al  Consiliului Local  Lieşti privind: desemnarea domnului Boţ Iulian, 

primar al comunei Lieşti, ca reprezentant al Consiliului Local Lieşti în Adunarea Generala a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galaţi 

 

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt de utilitate publică, prin efectul prezentei legi, prin 

derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005." Teza I a alin. (2) al aceluiaşi articol dispune că 

„Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie, în condiţiile legii, în scopul realizării în comun 

a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii 

publice." 

    Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi 

comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de 

cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii. 

 

In conformitate cu prevederile art. 132  din O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul Administrativ, 

cu modificări şi completări ulterioare , Comunele, oraşele şi municipiile sunt reprezentate de drept în 

adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor 

regionali şi locali de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanţi ai unităţilor 

administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum şi 

oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituţii publice de 

interes local..  

 

Faţă  de  cele  prezentate,  supunem  spre  aprobare  şedinţei în  plen  a 

Consiliului Local Liesti, proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

PRIMAR, 

     BOŢ IULIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre al  Consiliului Local  Lieşti privind: la proiectul de hotărâre al  

Consiliului Local  Lieşti privind: desemnarea domnului Boţ Iulian, primar al comunei Lieşti, ca 

reprezentant al Consiliului Local Lieşti în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „ECOSERV” Galaţi 

 

.       Prin Referatul de aprobare, inițiatorul - Primarul comunei Liești propune aprobarea unui 

reprezentant al CL Lieşti in Adunarea generala a Acționarilor la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară – „ECOSERV” GALATI. Prin hotărâri succesive, Consiliul local Liești s-a asociat cu 

unități administrativ-teritoriale din județ, in aceasta A.D.I. 

Potrivit dispoziţiilor legii organice - art. 132  din O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul 

Administrativ, cu modificări şi completări ulterioare , Comunele, orașele şi municipiile sunt reprezentate 

de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale 

operatorilor regionali şi locali de către primari.  

Consiliul Judeţului Galaţi , cu nr. 556/11.11.2020 ne solicită desemnarea reprezentantului in AGA 

al ADI ECOSERV, urmare a alegerilor locale din septembrie 2020, chiar în situația de continuitate a 

mandatului de primar. 

Proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate , oportunitate și necesitate și  se 

adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie. 

 

                                          

             

Secretar general, 

 

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

privind: desemnarea reprezentantului comunei  Liești în Adunarea generală a Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galați” și acordarea unui 

mandat special 

 

__________________________________________________________________________ 

Inițiator:       Iulian BOȚ,         primar 

Proiect de hotărâre înregistrat sub.nr                              14266/17.11.2020 

__________________________________________________________________________ 

   

Consiliul Local al Comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședință extraordinară din 

data de .......11.2020, legal constituită; 

 Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului înregistrată sub nr. 

14266/17.11.2020; 

 Având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional 

Apa Galați” înregistrată sub nr.174/04.11.2020, prin care se solicită desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Local al Comunei  Liești  și acordarea unui mandat special acestuia; 

 Având în vedere Raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr........................; 

 Având în vedere Raportul de avizare a Comisiilor de specialitate nr. ..............ale 

Consiliului Local al Comunei Liești; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea 

Actului constitutiv – cadru și a Statutului – cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară 

cu obiect de activitate serviciile de utilități publice; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă 

și canalizare, cu modificările și completările ulterioare; 

 În baza art. 36 alin. (2)lit. d) și e), alin. (6) lit. a) pct.14, art.45 alin.(2), (1) și (6), art.49 

și art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare,  

            Adoptă prezenta 

      

                                                           HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă desemnarea Domnului Iulian BOȚ, - Primar al  comunei Liești, în 

calitate de reprezentant al Consiliului Local al Comunei  Liești  în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galați”. 

Art.2. Se acordă mandat special Domnului  Iulian BOȚ, reprezentant al Consiliului 

Local al Comunei Liești  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Serviciul Regional Apa Galați” pentru: 
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-  a vota hotărârile de acceptare de noi membri, precum și a retragerii și excluderii unor membri 

din Asociație; 

- aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a 

sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum 

și a programelor de protecție a mediului; 

- aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii de operare a serviciului 

prevăzute în Contractul de delegare; 

- aprobarea Caietului de  sarcini  și a Regulamentului Serviciului consolidat și armonizat pentru 

întreaga arie de operare a serviciului. 

Art.3. Se împuternicește Domnul Iulian BOȚ, reprezentant al Consiliului Local al 

Comunei Liești, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul 

Regional Apa Galați” să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Comunei Liești 

actele adiționale ale Actului constitutiv și Statutului Asociației. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

IULIAN BOȚ 

Nota: RAPORTUL DE APROBARE și RAPORTUL DE SPECIALITATE  pt. reprezentare in
 ECOSERV  constituie temeiuri juridice si argumente identice pt. prezentul proiect de 
hotarare, motiv  pt. care nu se posteaza in docum

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Județului Galați în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Serviciul Regional Apa Galați” și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului  general 

al comunei Liești. 

 

entatie.
 

 INIȚIATOR, 
 

   

FUJITSU
Highlight
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