
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI 

INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA 
 

D-lui /d-nei consilier local 

 
……………………………………………………………………… 

 

• INVITAŢIE 
In temeiul Dispoziției nr. 14 din 19.02.2021, sunteți invitat(ă)  să participați la ședința  ordinară   a   

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: aprobarea rețelei școlare pentru anul 2021-2022 

Proiect 2: aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local  

Proiect 3 : validarea DISPOZIȚIEI PRIMARULUI nr. 59/22.12.2020 privind majorarea 

bugetului local cu suma de 400 mii lei în trimestrul IV,  anul 2020 

                                                    

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

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

următoare: 

  - Vor comunica până în data de 27.01.2021, ora. 15,00, 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 luni, 27.01.2021, ora 

15,00. 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: joi, 28.01.2021, 

orele 13,00-13,20.  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 ; grup Whatsapp-   Liesti-consiliul local. 

 

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

 

Primar, 

 Iulian BOȚ 

CL Liești,  ce va avea loc    joi, 28.01.2021, 0RA 13,00,  în sala de ședințe a C.L. Liești ,   ȘI ONLINE.

 



 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Privind: aprobarea rețelei școlare pentru anul 2021-2022 

_____________________________________________________________________ 

                Iniţiator: domnul BOŢ IULIAN - primarul comunei Lieşti,judeţul Galaţi. 

                Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 14909  din  11.12.2020 

______________________________________________________________________________ 

 

Consiliul Local al comunei Liești, judeţul Galaţi întrunit astăzi .................., în ședință 

ordinară; 

Având în vedere referatul de aprobare  al inițiatorului, domnul Boț Iulian, primarul comunei 

Lieşti, înregistrată la nr. 14909 din  11.12.2020; 

Având   în   vedere   raportul   compartimentului   de   resort   din   cadrul aparatului de 

3679 din  06.12.2019;   

Având în vedere prevederile art. 61, alin.(2)   din Legea nr. 1/2011 a  educației naționale;         

În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.(d) și alin.(7), lit.(a),  art.196, lit.(a), din OUG 

57/52019 privind Codul Administrativ; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. l. Se aprobă reţeaua şcolară de pe raza unităţii administrativ teritoriale a Comunei Lieşti, 

conform Anexei care este parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Primarul comunei Lieşti se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinirea prevederilor 

prezentei hotărâri. 

Art. 3. Secretarul comunei  Lieşti va asigura transmiterea şi publicarea prezentei hotărâri. 

 

 

INIȚIATOR, 

PRIMAR, 

 

IULIAN BOȚ 

 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEŞTI 
PRIMAR 

 

 

Comuna  Lieşti,Str. Anghel Saligny, nr. 269, judeţul Galaţi, 

CP807180, 
Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

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

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

specialitate al primarului comunei   Lieşti, înregistrat   sub   nr.   493/G/19.01.2021;  

Având în vedere propunerile transmise de către școlile cu personalitate juridică din comuna 

Liești  înregistrate sub nr:   2297/11.11.2020,3742/24.11.2020,2149/02.12.2020   ; 

Având în vedere avizul conform nr. 16753/18.12.2020 al  Inspectoratului Școlar 

Județean Galaţi , înregistrat sub nr.   14910/G/30.12.2020  .........; 

Având în vedere raportul  de avizare a comisiei de specialitate învățământ;       

 Având în vedere prevederile OMENCS nr. 5235 / 02.10.2018, modificat prin OMENSC nr. 
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Nr: 14909 din  11.12.2020 

 

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

 COMUNA LIEŞTI 
PRIMAR 

 

 
 

 

 
 

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

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

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

 

 
 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2020-2021 

 

Boţ Iulian, primarul comunei/oraşului, judeţul Galaţi,  raportat la prevederile art. 61, 

alin.(2)   din Legea nr. 1/2011 a  educației naționale , promovez spre analizare şi aprobare proiectul 

de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2021-2022. 

Școlile cu personalitate juridică din comuna Liești  ne transmit propunerile cu adresele 

înregistrate sub nr. 2297/11.11.2020,3742/24.11.2020,2149/02.12.2020   . 

Temeiurile juridice avute în vedere sunt: art.129, alin.(2), lit.(d) și alin.(7), lit.(a),  art.196, 

lit.(a), din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ; 

Legea nr.  1/2011,  stabileşte în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale solicitarea 

emiterii avizului conform de la Inspectoratele Şcolare cu privire la reorganizarea reţelei şcolare din 

raza lor de competenţă. 

Proiectul de hotărâre se cere să fie avizat de Comisia de Specialitate pentru învăţământ. 

Faţă de cele arătate mai sus prezint Proiectul de hotărâre anexat, fiind de competenţa şedinţei 

în plen a Consiliului Local al comunei Lieşti de a analiza şi a hotărî. 

 

 

 

Inițiator,  

Primar, 

BOȚ IULIAN 
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         Anexa  

                                                                                                                                                   la HCL nr. _____ din  ..........202____ 

 
Unităţile de învăţământ din comuna Lieşti 
 

 
Nr. 
crt 

 
Denumirea unităţii 

de  
învăţământ cu  
personalitate 

juridică 

 
Niveluri de 
învăţământ 
şcolarizate 

 
Denumirea unităţii 

 de 
 învăţământ fără 

 personalitate 
 juridică 
 arondata 

Niveluri de 
 învăţământ  
şcolarizate  

pentru unităţile  
fără personalitate 

juridică 
 arondată 

 
 

Adresă/număr de 

 

 tel/fax/mail 

 
NR. TOTAL  

DE ELEVI 

 SI 

PRESCOLARI 
 

 

NR. 

PRESCOLARI 
 

 

NR.  

ELEVI 
 

 

1. 

Şcoala Gimnazială 
nr. 1    
Lieşti 

 

PRE/PRI/GIM 

 

 

Grădiniţa cu  program  

normal 

 nr.1  Lieşti 

 

   

PRE 

Liesti,  
Str. Anghel Saligny 
nr. 63 
Tel:.0236835940 
Fax.:0336733350 
E-mail: 
scoalaunuliesti@yahoo.com_ 
 

303 71 232 

 

2. 

Şcoala Gimnazială 
nr. 2    
Lieşti 

 

PRE/PRI/GIM 

Grădiniţa cu  program  

normal  

nr. 2  Lieşti 

 

  PRE 

 

 

Liesti, 
 Str. Gării , nr. 2 
Tel:.0236821120 
Fax.:0336888956 
E-mail: 
sam2liesti@yahoo.com_ 

350 68 282 

 

3. 

Şcoala Gimnazială 
Sfântul Nicolae  

Lieşti 

 

PRE/PRI/GIM 

 

 

- Şcoala Gimnazială  

nr. 3   Lieşti 

 -Grădiniţa cu  program  

normal nr.3  Lieşti 

- Grădiniţa cu  program  

normal nr. 4  Lieşti 

 

PRI/GIM 

   

 

 

 

PRE 

 

PRE 

Liesti, 
strada Anghel Saligny, nr.330 
Tel/fax:. 
0236835942 
E-mail: 
scoalanr4liesti@yahoo.com 

330 64 266 

 



MINISTERUL'EDUCAȚIEI ȘICERCETĂRII
ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 

Corn. Liești, Str. Anghel Saligny, Nr.63, 
jud. Galați

Țel; 0236835940; Fax:0336733350 
E-tnail școala un» Jiesti@vahoo.com 

www.scoalalljesti.info

PRIMĂRIA COMUNEI UEȘTIL
Județul Galay^^

I Ziu^-'-una./^-Ar''jl^2g2

Nr. W) /-

CĂTRE,
PRIMĂRIA LIEȘTI

Iii vederea stabilirii rețelei școlare vă transmitem cifra de școlarizare și structura pe clase 
din unitatea noastră școlară pentru anul școlar 2021-2022:

> învățământ preșcolar
Nr. Crt. Grupa Număr grupe Număr copii

1 Mică 1 18

2 Mijlocie 1 25

3 Mare 1 28

4 Total 3 71

> învățământ primar
Nr. Crt. Clasa Număr clase Număr elevi

1 Pregătitoare 1 23

2 I 1 20

3 all-a 1 27

4 a IlI-a 1 22
5 alV-a 1 20

6 Total 5 112

> Invițțământ gimnazial

Nr. Crt. Clasa Număr clase Număr elevi

1 aV-a 1 28

2 aVI-a 1 28

3 aVII-a 2 36
4 a VIII-a 1 28

5 Total 5 120

mailto:Jiesti@vahoo.com
http://www.scoalalljesti.info


UNITATEA ȘCOLARA CU PERSONALITATE JURIDICA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SF. NICOLAE LIEȘTI

Nr.3747/24.11.2020
SITUAȚIA

PRIVIND REALIZAREA PROIECTULUI PLANULUI DE ȘCOLARIZARE 
 PE ANUL ȘCOLAR 2021 - 2022

Nr.crt Denumirea 
unității de

Cls. PREG. Cls.l Cls.ll Cls.HI Cls.IV TOTAL 1 ■ IV Cls.V Cls. VI Cls. VII Cls. VIII TOTAL V-VIII

nr. cls. nr. elevi nr. cls. nr. cls. nr. elevi nr. cls. nr. elevi nr. cls. nr. elevi nr. cls. nr. elevi nr. cls. nr. elevi nr. cls. nr. elevi nr. cls. nr. elevi nr. cls. nr. elevi nr. cls. nr. elevi
1. ȘCOALA 

GIMNAZIAL 
Â SF.

NICOLAE
LIEȘTI, PJ

1 17 1 17 1 14 1 19 1 19 5 86 1 13 1 18 1 20 1 20 4 71

2. ȘCOALA 
GIMNAZIAL 
Â NR. 3 

LIEȘTI, 
SRUCTURÂ

1 1 16 1 13 1 13 1 10 5 52 1 15 1 12 1 16 1 14 4 57

3. 0 0 0 0
4. 0 0 0 0
5. 0 0 0 0
6. 0 0 0 0
7. 0 0 0 0
8. 0 0 0 0

total 2 17 2 33 2 27 2 32 2 29 10 138 2 28 2 30 2 36 2 34 8 128

Nr.crt Denumirea 
unității de 

învățământ

Grupa Mica Grupa Mijlocie Grupa Mare TOTAL

nr. grp. nr. preș. nr. grp. nr. preș. nr. grp. nr. Preș. nr. grp. nr. preș.

1. GRĂDINIȚA 

CU 
PROGRAM 
NORMAL 
NR. 4,
STRUCURÂ

0 0 1 20 1 19 2 39

2. GRĂDINIȚA 

CU 
PROGRAM 
NORMAL 
NR. 3,
STRUCURÂ

0 0 1 15 1 10 2 25

total 0 0 2 35 2 29 4 64

SECRETAR,
GROSU ISABELA



CĂTRE CONSILIUL LOCAL LIEȘTI

Prin prezenta vă transmitem propuneri pentru Planul de școlarizare 2021-2022. Aceste propuneri s-au discutat în ședința Consiliului de
Administrație al Școlii Gimnaziale nr 2 Liesti, din data de 05.11.2020.

Pentru ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR - grupe cu copii, astfel:

GRUPA MICA GRUPA MIJLOCIE GRUPA MARE TOTAL PREȘCOLAR

NR 
GRUPE

NR 
COPII

NR 
GRUPE

NR 
COPII

NR 
GRUPE

NR
COPII

NR
GRUPE

NR 
COPII

1 15 1 28 1 25 3 68

Pentru ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR și GIMNAZIAL - clase cu e/ev/, astfel:

CLASA PREG CLASAI CLASA a 1 l-a CLASA a lll-a CLASA a IV-a TOTAL 
PRIMAR

CLASA a V-a CLASA a Vl-a CLASA a Vll-a CLASA a Vlll-a TOTAL 
GIMNAZIU

NR 
CLASE

NR 
ELEVI

NR 
CLASE

NR 
ELEVI

NR 
CLASE

NR 
ELEVI

NR 
CLASE

NR 
ELEVI

NR 
CLASE

NR 
ELEVI

NR 
CLASE

NR 
ELEVI

NR 
CLASE

NR 
ELEVI

NR 
CLASE

NR 
ELEVI

NR 
CLASE

NR 
ELEVI

NR 
CLASE

NR 
ELEVI

NR 
CLASE

NR
ELEVI

1 25 1 22 1 28 2 44 2 35 7 154 2 41 1 21 2 32 2 34 7 128

Vă rugăm să ne trasmiteți copi

DIRECTOR, PROF SUS

hpa Consiliului Local Liești, în care s-a discutat și aprobat Planul de școlarizare.

SECRETAR, MITU M

ComunatfestT Str. Gării, Nr.2, Județul Galați, CP807180, Tel:0236821120, Fax. 0336888956
<£duca"^

E-mail: sam_2_liesti@yahoo.com

mailto:sam_2_liesti@yahoo.com






 

 

 

 

 
 

    Nr:  493/19.01.2021 

 

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

 COMUNA LIEŞTI 
PRIMAR 

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

 

 

 

 

 

 

             RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei școlare pentru anul 2021-2022 

 

 

Proiectul de hotărâre este iniţiat de domnul  primar al  comunei Lieşti , structura reţelei 

şcolare fiind conformă propunerilor făcute de unitățile de învățământ. 

Se respectă prevederile art.129, alin.(2), lit.(d) și alin.(7), lit.(a),   din OUG 57/52019 privind 

Codul Administrativ;, prevederile art. 19, alin. (4), art. 61, alin. (1), art. 95, alin. (1) din Legea 

1/2011, precum și prevederile OMECS ,ale art. 61, alin.(2)   din Legea nr. 1/2011 a  educației 

naționale.  

 Proiectul de hotărâre se supune aprobării în plenul ședinței, însoțit de avizul conform nr. 

16753/18.12.2020 al  Inspectoratului Școlar Județean Galaţi , înregistrat sub nr.  

14910/G/30.12.2020. 

 

Având în vedere prevederile art.129, alin.(2), lit.(d) și alin.(7), lit.(a),  art.196, lit.(a), din 

OUG 57/52019 privind Codul Administrativ, este de competenţa Consiliului Local ca în şedinţă 

după dezbateri să adopte Proiectul de hotărâre propus de iniţiator. 

 

 

 

 

               Consilier juridic 

 

Alina Anișoara LUPEA 
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                                                            PROIECT DE HOTARARE                                            

       privind: aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local  

                                                   pentru anul 2021

 
            ________________________________________________________________ 

INIŢIATOR: Bot Iulian,primarul comunei Lieşti 

Nr. şi  data  înregistrării  proiectului  de  hotărâre:                     1 /19.01.2021 

_________________________________________________________________   

 

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

28.01.2021; 

Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 

   494/G/ 19 .01.2021; 

Având   în   vedere   raportul   compartimentului   de   resort   din   cadrul 

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

495  /G/  19.01.2021; 

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate ; 

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

venitul minim garantat cu modificările si completările ulterioare; 

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

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

In  baza  prevederilor  art.196 alin.(1)  lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ; 
 

HOTARASTE: 

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

care face parte integranta din prezenta hotărâre.
  

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

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA LIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 
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prezentei. 

 

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

prezentei hotărâri. 

 

                         INITIATOR,  

                           PRIMAR, 

       BOȚ   IULIAN 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Nr:  494  /G/  19.01.2021 

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

 COMUNA LIEŞTI 
PRIMAR 
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REFERAT DE APROBARE 

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

siliului local”. 

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

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

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

Pentru anul 2021,  propun Consiliului local  aprobarea    acţiunilor sau  lucrărilor 

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

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

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

prezentul proiect de hotărâre. 
 
 
 

 

P R I M A R ,  

BOȚ Iulian 
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Nr:  495  /G/  19.01.2021 

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

 COMUNA LIEŞTI 
PRIMAR 

Compartiment asistenta  sociala 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

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

local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social 
 

 

 

 

 

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

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

ulterioare. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor art.36 alin.(6) din Legea 
nr.416/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

prevederilor legislaţiei in domeniu, in ședința ordinară din luna ianuarie 2021.

 
 
 
 

Insp. 
 

Matei Maricica 
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Anexa la Hotararea nr.    /     .01.2021 
 

PLAN DE ACTIUNI  SI LUCRARI DE INTERES LOCAL 

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

Nr. 
Crt. 

Obiectiv Actiuni si masuri intreprinse Termen de 
realizare 

Resurse Responsabil 

1. Adunarea deseurilor 
depozitate 
necontrolat in 
localitate  

Adunarea deseurilor in vederea  
transferului acestora la locuri special 

destinate 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 

2. Lucrari de curatare 
manuala a albiei si 

malurilor Raului Barlad 

pe raza comunei Liesti 

Indepartarea vegetatiei specifice, 
indepartarea gunoaielor depozitate in 

aceste zone 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001,  

Viceprimar 

. 

3. Lucrari de intretinere 
zona cimitirelor si 

bisericilor din comuna 

Liesti 

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

resturilor vegetale , a gunoaielor, 

intretinerea acostamentelor, intretinerea 
gardurilor, etc. 

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

Viceprimar 

. 

4. Intretinere zona 
centrala a comunei 

Liesti (Camin Cultural, 

Piata,Parc Liești și 
Serbanesti si 

Primarie) 

Zugraveli exterioare, indepartarea 
resturilor vegetale, intretinerea 

gardurilor, curatarea pomilor, plantare 

arbusti si flori, etc. 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 

5. Lucrari de intretinere a 
zonei adiacente a 

Scolilor si Gradinitelor 
din comuna Liesti 

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

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

gardurilor,etc. 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 
. 

6. Lucrari de intretinere a 
acostamentului pe 

lungimea DN 25, 
adrumurilor 

comunale, si a CFR,pe 
raza comunei Liesti 

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

resturilor vegetale , a gunoaielor, 

intretinerea acostamentelor,etc. 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 



 

 

 

7. Intretinerea santurilor 
si canalelor de 

scurgere a apei de pe 

raza comunei Liesti 

Indepartarea resturilor vegetale , a 
gunoaielor, etc. 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 

8. Intretinerea ulitelor 
pietruite din comuna 

Liesti 

Imprastierea balastului interventii 
ocazionale 

Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 
. 

9. Intretinerea in sezonul 
rece a strazilor si 

drumurilor comunale 
/de exploatare pe raza 

comunei Liesti 

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

acestea, etc. 

Lunile 
octombrie, 
noiembrie, 
decembrie, 
ianuarie, 
februarie 

Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 
. 

10. Lucrari de demolare a 
constructiilor 

dezactivate din 

domeniul privat al 
comunei 

Demolarea propriu-zisa, selectia 
materialelor refolosibile si transferul 

acestora catre locuri special amenajate, 

pregatirea terenurilor in vederea redarii 
unei noi destinatii 

interventii 
ocazionale 

Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 

11. Alte actiuni si lucrari de 
interes local 

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

c)supravegherea platformelor de 

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

necontrolate 

d)curățenie și întreținere spații 
interioare 

a)interventii 
lunare 

aprilie-oct. 

b)interventii 
ocazionale 

 

 
 

c),d) 
permanent 

Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 

 

 



 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 2 

privind validarea DISPOZIȚIEI PRIMARULUI nr. 59/22.12.2020 privind majorarea bugetului 

local cu suma de 400 mii lei în trimestrul IV,  anul 2020 

 

_______________________________________________________________________________ 

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti 

Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului:                        2 / 19.01.2021 

________________________________________________________________________________

   

            Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit în ședința ordinară din data de 28.01.2021; 

 Având în vedere referatul de aprobare prezentat de iniţiator, inreg. sub    nr.  

516/G/19.01.2021; 

 Având în vedere raportul de specialitate al serviciului financiar contabil, inreg. sub  nr.    

517/G/19.01.2021; 

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

Având în vedere prevederile art.82 alin. 1  din Legea 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere H.C.L. nr. 8/2020 privind aprobarea bugetului general centralizat al 

comunei Liești, pe anul 2020; 

Având în vedere prevederile HG nr. 1100/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele 

unități administrativ-teritoriale; 

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

Având în vedere prevederile art. 129 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.   

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA LIEȘTI 
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H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 

Art.1.-  Se validează Dispoziția Primarului nr.  59/22.12.2020 privind majorarea bugetului 

local cu suma de 400 mii lei în trimestrul IV,  anul 2020. 

 

 Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează dl.  primar al comunei Liești, 

prin serviciul financiar-contabil.   
 Art.3.- Prezenta hotărâre se va comunica celor în drept de către secretarul comunei. 

 

 

   Initiator, 

     PRIMAR, 

 

     IULIAN BOT 

 

 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre  privind validarea DISPOZIȚIEI PRIMARULUI nr. 59/22.12.2020 

privind majorarea bugetului local cu suma de 400 mii lei în trimestrul IV,  anul 2020 

 

 

            Conform prevederilor art. 82 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, 

„cu sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la 

dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte 

normative se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziţie a autorităţii executive, 

potrivit legii, urmând ca la prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze modificările 

respective”.       

Potrivit prevederilor HG nr. 1100/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unitatea 

administrativ teritorială Liești s-a alocat suma de 400 mii lei în vederea finanțării cheltuielilor de 

funcționare până la sfârșitul anului 2020. Pentru modificarea corespunzătoare a bugetului unității și 

pentru aplicarea prevederilor HG nr. 1100/2020 a fost emisă Dispoziția nr. 59/22.12.2020 privind 

aprobarea majorării bugetului local cu suma de 400 mii lei în trimestrul IV, anul 2020. 

Ţinând cont de cele prezentate propun validarea acestei dispoziții. 

 

 

 

 

 

                                                       Ordonator principal de credite 
Primar 

BOȚ   IULIAN 
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Nr.  516 /G/19.01.2021    



 

  

 

RAPORT    DE    SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind validarea DISPOZIȚIEI PRIMARULUI nr. 59/22.12.2020 

privind majorarea bugetului local cu suma de 400 mii lei în trimestrul IV,  anul 2020 

 

 

 

            Prin referatul de aprobare nr.  516 /G/19.01.2021  Primarul Comunei Liești a inițiat Proiectul de 

Hotărâre privind validarea DISPOZIȚIEI PRIMARULUI nr. 59/22.12.2020. 

În conformitate cu prevederile art. 82 alin. 1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice 

locale, prevederile HG nr. 1100/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-

teritoriale, adresa nr. 23497/21.12.2020 prin care D.G.R.F.P  Galați comunică suplimentarea sumelor 

defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 cu suma de 400 mii lei, consider că 

sunt respectate prevederile legale şi ca urmare propun Consiliului Local al comunei Liești, să aprobe 

proiectul de hotărâre  privind validarea DISPOZIȚIEI PRIMARULUI nr. 59/22.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu financiar contabil, 

Pleșcan Nicoleta 
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Nr. 517 /G/19.01.2021   



 

 

 

DISPOZIȚIA  

 Nr.  59/22.12.2020 

 privind: aprobarea majorării bugetului local cu suma de 400 mii lei  

în trimestrul IV anul 2020 

 

 

Dl.  Boţ Iulian, primarul comunei LIESTI, judeţul Galaţi 
 

 

            Având în vedere: 

- Referatul depus de Pleșcan Nicoleta, șef serviciu financiar contabil al UAT Liești; 

- Prevederile art.82 alin. 1  din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- HG nr. 1100/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-

teritoriale; 

- Prevederile Legii nr.82/1991 privind legea contabilității, republicată  cu modificările și             

În temeiul art. 155, alin (4), lit.” a”  si art. 196, alin (1),lit. “b” din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

DISPUNE: 

 

            Art. 1. Se aprobă  majorarea bugetului local cu suma de 400 mii lei în trimestrul IV anul 

2020, conform  referatului  anexat  la prezenta dispoziție; 

 Art.  2. Majorarea bugetului local aprobată prin prezenta dispoziție va fi validată de către 

Consiliul Local Liești, în prima ședință a plenului acestuia; 

            Art. 3. Prezenta dispoziție se va comunica celor în drept de către secretarul general al 

comunei. 

 

                                                                      PRIMAR 

                                BOȚ IULIAN 

                                                                                      

                                                                                                                    

                              Avizat pentru legalitate: 

            SECRETAR GENERAL 

                                                   AVĂDANEI VASILE 
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REFERAT 
 

             Având în vedere art. 82 alin. 1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale care 

prevede că sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară și de 

intervenție la dispoziția Guvernului, precum și cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau 

retrase prin acte normative se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziție a 

autorității executive, potrivit legii, urmând ca la prima ședință a autorității deliberative să se 

valideze modificările respective; 

Prevederile HG nr. 1100/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară 

la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități 

administrativ-teritoriale; 

Adresa nr. 23497/21.12.2020 prin care D.G.R.F.P  Galați comunică suplimentarea 

sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 cu suma de 400 mii 

lei; 

       Ținând cont de cele menționate mai sus propun majorarea bugetului local cu suma de 400 

mii lei în trimestrul IV anul 2020, astfel: 

 

                                                                                                                 Mii lei  

Nr. 

Crt. 

 

Denumire indicator Cod 

indicator 

Articol/ 

Aliniat 

An 

2020 

Trim.IV 

 VENITURI   +400,00 +400,00 

 Sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale 

11.02.06  +400,00 +400,00 

 CHELTUIELI   +400,00 +400,00 

1 Autoritati executive 51.02 01 +70,00 70,00 

51.02.01.03 20 +70,00 +70,00 

20.01 +70,00 +70,00 

20.01.03 +20,00 +20,00 

20.01.30 +50,00 +50,00 

2 Locuinte, servicii si 

dezvoltare publica 

70.02 01 +200,00 +200,00 

20 +200,00 +200,00 

70.02.06 20.01 +100,00 +100,00 

 20.01.03 +50,00 +50,00 

 20.01.30 +50,00 +50,00 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

P R I M A R 

Serviciul financiar-contabil 

 

 

 



70.02.50 20.01 +100,00 +100,00 

20.01.05 +30,00 +30,00 

20.01.09 +70,00 +70,00 

3 Protectia mediului 74.02 01 +30,00 +30,00 

74.02.05.02 20 +30,00 +30,00 

20.01 +20,00 +20,00 

20.01.05 +20,00 +20,00 

20.19 +10,00 +10,00 

4 Transporturi 84.02 01 +100,00 +100,00 

84.02.03.01 20 +100,00 +100,00 

20.01 +100,00 +100,00 

20.01.30 +100,00 +100,00 

 

 Modificările de mai sus vor fi validate la prima ședință a Consiliului Local Liești. 

 

Șef serviciu financiar contabil, 

Pleșcan Nicoleta 
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