
Proces – Verbal 
28.01.2021, la ședința ordinară  a C.L. Liești 

  

Sunt prezenți în sala de ședințe, cu asigurarea distanței sociale și mijloacelor de protecție   ( 

masca, dezinfectanți), un număr de 13 consilieri locali. Participă online un număr de 4 consilieri 

locali: Damian Adrian,   Mitu Cătălin, Mișu Nicolae, Tecuță Costel 

Președintele  de ședință, dl. Costică Săndică, constată existența cvorumului  necesar 

desfășurării ședinței. 

Se supune la vot procesul verbal din ședința anterioară, care e aprobat cu unanimitate de 

voturi. 

 

Președintele  de ședință dă citire  proiectului ordinii de zi: 

Proiecte de hotărâri: 

           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 

Interpelări, răspunsuri, cereri: 

-cererea 824/G/27.01.2021 a SC EM Prime Construct SRL-concesionare 2 ha teren pt. 

fabrica de asfalt. 

 

Proiect 1: aprobarea rețelei școlare pentru anul 2021-2022 

Dl.  Primar: raportat la prevederile art. 61, alin.(2)   din Legea nr. 1/2011 a  educației 

naționale , se promovează spre analizare și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei 

școlare pentru anul 2021-2022. După primirea avizului de la ISJ, proiectul de hotărâre  s-a înscris 

pe ordinea de zi a primei ședințe. 

Dl. Ghe Popa: ordinea nu era sa facem hotărârea si sa o comunicam spre avizare? Nu e 

târziu? 

Dl.  Primar: 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   . Cu adresa nr. 

Nr.14910/11.12.2020 s-a transmis spre avizare  la ISJ Galați , proiectul de hotărâre. Sub nr. 

14910/G/30.12.2020 s-a primit avizul conform. Acum se  supune aprobării. 

Dl.  Secretar: avizul conform este  prealabil adoptării hotărârii.  

Se supune la vot. Proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

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

Dl.  Primar informează despre situația persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 

416/2001. Remarcă faptul că avem puține persoane, dar și mai puține  apte de muncă. Exemplifică. 

Dl. Ghe.  Popa: acum se pare că ne dorim să avem mai multi la Lg. 416. Mai observă că s-

au prins în activități și spațiile verzi. Am renunțat  la Gelu? 

DL.  primar: activități  de curățare a spațiilor verzi se fac în toată comuna, nu doar pe zonele 

pentru care s-a contractat serviciu. Și se pun toate lucrările necesare și admise prin lege, fiindcă 

nu-i poți trimite pe beneficiarii legii sa facă activități neaprobate.  Dacă vom avea mai multe 

persoane la Lg. 416, renunțăm la Gelu. 

Se supune la vot. Proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

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 

Potrivit  prevederilor H.G.  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. Banii nu s-

au cheltuit , se regăsesc în fondul de rezervă/rulment. 



 Se supune la vot. Proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Se centralizează și voturile exprimate online. Toate proiectele de hotărâri au fost adoptate 

cu vot unanim. 

 

Interpelări, răspunsuri, cereri: 

-cererea 824/G/27.01.2021 a SC EM Prime Construct SRL-concesionare 2 ha teren pt. 

fabrica de asfalt. 

Dl.  Primar dă citire cererii, arătând situația juridică a terenului și demersurile anterioare de 

concesionare.  

Dl. C. Lupoaie: activitatea asta are nevoie de avize de mediu, generează poluare. 

Dl. V. Constantin: știe că prețul  terenului a fost considerat foarte mare. 

Dl.  Primar: prețul e dat de evaluator. Solicitanții nu au pus in discuție valoarea evaluată a 

terenului.  

Dl.  Primar  informează consiliul că la biserica Sf. Nicolae a pr. Barbu, s-au dat 50.000 lei , 

pentru lucrările la proiectul de pictură cunoscut. 

Dl. C. Lupoaie: ar vrea să știe ce impact bugetar are impozitul pe construcții. La FZL se 

dărâmă tot.  

Dl.  Primar: nu poate răspunde pe loc. Trebuie verificat în contabilitate. In ce privește 

desființarea construcțiilor, nu ar vrea să se poarte vorba că el e de vină pentru asta. Fiecare proprietar 

e liber să dispună de bunurile sale.  

Dl. Secretar întreabă consiliul dacă există un punct de vedere asupra cererii de concesionare, 

o poziție de principiu , întrucât opiniile din discuții au fost diferite. 

Dl. Ghe. Popa: nu există acord de principiu, vot pentru aceasta. 

Dl.  Secretar: corect, dar o poziție a consiliului e bine să fie cunoscută înainte de a face 

anumite demersuri legale necesare. Dacă consiliul nu agreează concesiunea pentru destinația 

solicitată, se consumă timp și mijloace inutil pe această direcție.  Cererea a fost depusă în ziua 

dinaintea ședinței. La rigoare, procedura de urmat era să fie orientată către serviciul de specialitate, 

întocmit un referat și apoi prezentată în comisia de specialitate pentru activități economice  .Dacă 

se întruneau condițiile de legalitate, dl.  Primar urma să promoveze proiect de hotărâre. 

Dl.  Primar: solicita consiliului să se exprime dacă e de acord cu concesiunea. Consilierii 

sunt de acord cu continuarea  procedurilor legale în vederea concesionării. Se are în vedere că 

terenul a mai fost scos la licitație. 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

              Dl.  Președinte de ședință   declară ședința închisă. 

 

 

 Presedinte de sedinta,          Secretar general   

                      Costică Săndică                                           Vasile Avădănei  



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI 

INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA 
 

D-lui /d-nei consilier local 

 
……………………………………………………………………… 

 

• INVITAŢIE 

In temeiul Dispoziției primarului comunei Liești, sunteți invitat(ă)  să participați la ședința  

ordinară   a   CL Liești, ce va avea loc    joi, 25.02.2021, 0RA 16,00,  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, conform  prevederilor  R.O.F.  C.L.  

Liești . 

                      -PROIECTE DE HOTĂRÂRI  privind: 

Proiect 1: aprobarea Regulamentului de acordare a burselor școlare pentru elevii din cadrul 

Proiect 2: aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale acordate si finanțate        din 

bugetul local al comunei Liești pentru anul 2021; 

     Proiect 3 : neasumarea  de către comuna Liești, județul Galați, pentru anul școlar 2021-2022,  a 

responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru 

pentru achiziţia produselor şi a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 

 

 -INTERPELARI, RASPUNSURI,CERERI 

                                                    

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 24.02.2021, 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 împreuna cu eventualele propuneri de amendamente la proiectul 

de hotărâre până cel mai târziu miercuri, 24.02.2021, ora. 15,00.  Rapoartele de avizare se vor 

semna înaintea  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  Liesti-consiliul local. 

-Data și intervalul orar în care se comunică votul pe proiectele de hotărâri este: joi, 25.02.2021, 

orele 16,00-16,30.  Voturile comunicate ulterior acestui interval orar nu sunt  înregistrate. 

-Interventiile online pe grupul Whatsapp     Liesti-consiliul local , se pot face  in intervalul orar 

16,00-16,30, pe subiectele  ordinii de zi.  

-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 

 

Propunerile pentru ordinea de zi:   
     -ALEGEREA PREȘEDINTELUI  DE SEDINTA PENTRU URMATOARELE 3 LUNI

Școlilor  Gimnaziale din comuna Liești precum și a cuantumului și numărului  burselor școlare 

pe anul școlar 2020-2021; 



 

 
 
 

                                                           PROIECT DE H O T A R A R E    
privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor școlare pentru elevii din 

cadrul Școlilor  Gimnaziale din comuna Liești precum și a cuantumului și numărului  

burselor școlare pe anul școlar 2020-2021 
 

______________________________________________________________________________________ 

Initiator: BOT IULIAN – primar al comunei Liesti, jud.Galati 

Numar de inregistrare si data depunerii :                                  /12.02.2021 

  

 Consiliul local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședinta ordinară in data de 

25.02.2021; 

Având în vedere  referatul de aprobare a inițiatorului cu nr. 1548/12.02.2021 ; 

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

aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub    nr.  1787 / 19.02.2021; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Liești; 

Având în vedere prevederile art. 82 alin. (1)-(3), art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011, a 

Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului MECTS nr. 5576/2011, privind aprobarea  criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  Având în vedere Hotărârii Guvernului nr.1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al 

burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul 

preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021; 

  În temeiul art.129 alin.2 lit.b și d coroborat cu alin.4 lit.a și alin.7 lit.a, art.139 alin.3, lit.a, 

art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

  ART.1 (1) Se aprobă Regulamentul de acordare a burselor școlare pentru elevii din cadrul 

Școlilor Gimnaziale din comuna Liești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

      (2) Cuantumul și numărul burselor școlare se aprobă anual. 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA LIEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

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 
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             ART.2 Pentru anul şcolar 2020-2021 se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă 

acordată elevilor din învăţământul gimnazial din comuna Liești, începând cu 01.01.2021,  precum şi 

numărul beneficiarilor, după cum urmează: 

     a. 102 burse de merit,  în cuantum de 140 lei/lună; 

     b.   59 burse sociale,  în cuantum de 100 lei/luna. 

 

 ART.3 În cazul în care numărul de burse aprobate este mai mic decât numărul elevilor care 

îndeplinesc condiţiile de acordare a acestora, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

stabilesc, anual, criterii specifice de acordare a burselor şcolare, fără a se ţine cont însă de religie, rasă, 

sex, apartenenţă politică a elevilor sau a familiilor acestora, apartenenţa la organizaţii legal constituite, 

studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.  

 

           ART.4 Primarul comunei Liești prin Serviciul financiar contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Liești și consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din comuna Liești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

          ART.5  Prezenta hotărâre se comunică celor în drept prin grija secretarului comunei Liești. 

 

 

 

 

 

 

                         Initiatior, 

                                    PRIMAR, 

 

                                                      IULIAN BOȚ



 
                                                            Anexa nr. 1  la HCL nr.  

 

Regulamentul de acordare a burselor școlare pentru elevii din cadrul 

Școlilor  Gimnaziale din comuna Liești  
 

Criterii generale de acordare a burselor 
 

Art.1. Bursele de care beneficiază elevii de la cursurile cu frecvență din învăţământul 

preuniversitar de stat, numite în continuare burse, se clasifică în: 

a)  burse de performanță; 

b)  burse de merit; 

c)  burse de ajutor social. 

 

Art.2. (1) Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin una 

din următoarele situații: 

      a)  au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare 

naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare 

MECTS; 

      b)   s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale; 

      c)  au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-

artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS. 

 (2) Bursele de performanțăse acordă o singură dată la sfârșitul anului scolar în care sunt 

obținute rezultatele la olimpiadele școlare. 

(3) In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare   într-un 

semestru este mai mica de 10. 

 

Art.3.  (1)  Bursele  de  merit  se  acordă  elevilor  de  la  cursurile  cu  frecvență  din 

învățământul preuniversitar de stat, nivelul gimnazial, în funcție de rezultatele la învățătură, în 

condițiile prevăzute la alin.2-6. 

(2) Bursele de merit se acordă elevilor care   au rezultate deosebite la învățătură: au 

obținut media generală de cel puțin 9.50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în 

primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului 

gimnazial,; 

(3) Bursele de merit obținute, se acordă începând din semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în 

clasele de început ale învățământului  gimnazial, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii 

aflați în celelalte clase gimnaziale. 
(4) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute  este revizuită semestrial, în 

funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor. 
(5) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mica 

de 10. 
 
Art.4. (1) Bursele de ajutor social se acordă elevilor la cerere, în funcție de situația 

materială a familiei sau a susținătorului legal. 

(2) Bursele de ajutor se acorda la începutul anului școlar și sunt revizuite semestrial, în funcție 

de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. 

(3) Pot pastra bursa elevii promovați și cu nota 10 la purtare. 

(4) Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau parinții/tutorii legali 

instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din 

unitatea de învățământ, în termenul stabilit  de aceasta, o cerere însoțită de acte care dovedesc 

dreptul de acordare a bursei de ajutor social. 



(5) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune 

acte doveditoare inclusiv Declaraţie pe propria răspundere.. 

(6) La stabilirea venitului mediu lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile 

cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația suplimentară pentru copii. 

 

Art.5. Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare. 

 

Art.6. Un elev nu poate primi simultan bursă de merit și bursă de ajutor social, dar are dreptul 

sa opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp. 

 

Art.8. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit și a celor 

de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limitele 

fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare. 

 
Art.9. Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor : religia, rasa, sexul, 

apartenață politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite, 
studiile efectuate în străinatate, precum și accesul la burse din alte surse. 

 
 
 



 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor școlare pentru elevii din cadrul 

Școlilor  Gimnaziale din comuna Liești  precum și a cuantumului și numărului  burselor 

școlare pe anul școlar 2020-2021 

 

 

Având în vedere prevederile: 

-  art.82 alin. (1 )si (2) şi art. 105 alin.(2) lit. d) din Legea 1/2011, a Educaţiei Naţionale, 

conform cărora: 

Art.82  “(1)  Elevii  de  la  cursurile  cu  frecvenţă  din  învăţământul  preuniversitar  de  stat  

pot beneficia de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor 

social. 

(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

şi numarul acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului 

judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.” 

Art.   105   “(2)   Finanţarea   complementara   se   asigură   din   bugetele   locale   ale   

unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume 

defalcate din taxa pe valoare adaugată, pentru urmatoarele categorii de cheltuieli: 

d) cheltuieli cu bursele elevilor.” 

- art. 3 ș i  4 din Anexa nr. 1 Ordinului nr. 5576 din 7 octombrie 2011,  emis  de  Ministerul  

Educației,  Cercetării,  Tineretului  și  Sportului,  privind  aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat: 

Art. 3 (1)Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care 

aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

(2)Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. 

Art. 4 Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului 

judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 

  H.G. nr.1064/04.12.2020, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi 

de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, în anul 

şcolar 2020-2021 este de 100 lei. 

            Adresa Școlii Gimnaziale nr. 1  Liești, înregistrată sub nr. 1354/G/09.02.2021, prin care 

solicită aprobarea unui nr. de 51 burse de merit și 10 burse de ajutor social; 

Adresa Școlii Gimnaziale nr. 2  Liești, înregistrată sub nr. 1375/G/09.02.2021, prin care 

solicită aprobarea  unui nr. de 17 burse de merit și 15 burse de ajutor social ; 

Adresa Școlii Gimnaziale Sfântul Nicolae  Liești, înregistrată sub nr. 1414/G/10.02.2021, prin 

care solicită aprobarea  unui nr. de 34 burse de merit, 34 burse de ajutor social. 
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  Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de venituri și 

cheltuieli a comunei Liești, prevăzute la capitolul 65.02 Învățământ, art/alin. 59.01 - Burse. 

 

Ţinând cont de cele enunţate mai sus propunem spre aprobare Consiliului Local Liești  

Regulamentul de acordare a burselor școlare pentru elevii din cadrul Școlilor  Gimnaziale din 

comuna Liești precum și a cuantumului și numărului  burselor școlare pe anul școlar 2020-2021. 

 
 

 

Șef serviciu financiar-contabil, 

Pleșcan Nicoleta 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul privind aprobarea Regulamentului privind acordarea 

burselor scolare pentru elevii din cadrul Școlilor  Gimnaziale din              

comuna Liești 

 
Având în vedere prevederile art.82 alin. (1 )si (2) şi art. 105 alin.(2) lit. d) din Legea 

1/2011, a Educaţiei Naţionale, conform cărora: 

Art.82  “(1)  Elevii  de  la  cursurile  cu  frecvenţă  din  învăţământul  preuniversitar  de  stat  pot beneficia 

de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social. 

(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numarul 

acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti.” 

Art.   105   “(2)   Finanţarea   complementara   se   asigură   din   bugetele   locale   ale   unităţilor 

administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa 

pe valoare adaugată, pentru urmatoarele categorii de cheltuieli: 

d)” cheltuieli cu bursele elevilor.” 

Pentru anul şcolar 2020-2021 se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată 

elevilor din învăţământul gimnazial din comuna Liești, începând cu 01.01.2021,  precum şi numărul 

beneficiarilor, după cum urmează: 

     a. 102 burse de merit,  în cuantum de 140 lei/lună; 

     b.   59 burse sociale,  în cuantum de 100 lei/luna. 

În cazul în care numărul de burse aprobate este mai mic decât numărul elevilor care îndeplinesc 

condiţiile de acordare a acestora, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ stabilesc, anual, 

criterii specifice de acordare a burselor şcolare, fără a se ţine cont însă de religie, rasă, sex, apartenenţă 

politică a elevilor sau a familiilor acestora, apartenenţa la organizaţii legal constituite, 

studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.  

Toate categoriile de burse se acordă sub condiția indeplinirii criteriilor de acordare și în limita 

fondurilor bugetare alocate.  

Menționez faptul că nu fac obiectul prezentei hotarării, bursele acordate copiilor cu nevoi speciale 

(CES).    

 

 

 Primar, 

 

  Iulian BOȚ 

 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEŞTI 
PRIMAR 

 

 

 
 

 

 
 

 

Nr. 1548/12.02.2021 

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 

 

mailto:liesti@gl.e-adm.ro
mailto:primarialiesti@gmail.com


 

 

                                                                    PROIECT DE HOTĂRÎRE 
pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale acordate si finanțate         

                            din bugetul local al comunei Liești pentru anul 2021 

 

Consiliul local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședință ordinară in data 

de_________2021; 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 1042/ 01.02.2021 al primarului comunei Liești; 

-Raportul de specialitate nr. 1100/02.02.2021 al compartimentului de Asistență Socială 

din cadrul primăriei Liești; 

-Hotărîrea Consiliului Local Liesti, nr. 31/30.07.2020 pentru aprobarea modificării  și 

completării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Liesti, pentru anii 2020-2024; 

- Hotărîrea Consiliului Județului Galații, nr. 14/2021 privind avizarea Planului de actiune 

privind serviciile sociale acordate si finantate  din bugetul local al comunei Liesti pentru anul 

2021 

-În conformitate cu prevederile art. 112 alin.(3), lit. b) și art.118 din Legea nr.292/2011 a 

asistenței sociale cu completările și modificările ulterioare; 

-Prevederile art.3, alin.(2), lit.b), anexa nr.3 din HG nr.797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a 

structurii orientative de personal; 

-Avizul comisiei de specialitate nr........; 

-În raport cu prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare; 

-Cu respectarea prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-În conformitate cu prevederile art. 129, alin.(1) și alin.(2) lit.,,a,, din OUG 

nr.57/03.07.2019, privind Codul Administrativ; 

-În temeiul dispozițiilor art.133 alin.(1) și alin.(3) și ale art. 196 alin.(1)lit.a și art.197 din 

OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ; 

 

                                                  HOTĂRĂȘTE: 

 

             Art.1 Se aprobă Planul de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetul local al comunei Liești pentru anul 2021, conform anexei  care face parte integrantă din 

prezenta. 

             Art.2 Se încredințează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Compartimentul de 

Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Liești. 

Art.3 Prezenta  hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afisare la sediul Primăriei 

comunei Liești și pe site-ul instituției.        

 

Inițiator, 

Primar, Iulian BOȚ 
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NR. 15420/29.12.2020 

 



 

 

 

 

 

                                                      REFERAT 
     la Proiectul de Hotarâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale      

administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al comunei Liesti 

 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.112, alin.(3), lit.b și art.118 din Legea nr.292/2011 a 

asistenței sociale, autoritățile administrației  publice locale elaborează Planul anual de acțiune 

privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local. 

Potrivit art.118 din acelas act normativ, Planul anual de acțiune privind serviciile sociale 

se elaborează în conformitate cu măsurile si acțiunile prevăzute în Strategia de dezvoltare a 

serviciilor sociale și se transmit spre consultare consiliului județean, anterior aprobării acestuia 

prin Hotărâre a Consiliului Local. 

 Prin adresa nr.1029/04.01.2021, a fost transmis Consiliului Județean Galați pentru 

consultare Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

Consiliului local al comunei Liesti pentru anul 2021. 

 Planul anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2021reprezintă 

transpunerea în obiective a tuturor factorilor analizați în procesul de realizare a unui sistem de 

asistență socială coerent, adaptat nevoilor locuitorilor comunei Liesti. 

Directiile de actiune prevăzute în plan au în vedere prevenirea și combaterea sărăciei, a 

riscului de excluziune și marginalizare socială precum si stabilirea unor măsuri de îmbunătățire a 

calității vieții. 

După aprobare prezentul Plan va fi adus la cunostinta beneficiarilor, partenerilor, a 

comunității, precum si altor factori de interes din domeniu prin publicarea acestuia pe site-ul 

Primăriei comunei Liesti. 

Pentru buna desfășurare a activității Serviciului de Asistență Socială al comunei Liesti, 

precum si pentru punerea în aplicare a prevederilor legale în vigoare, propun să fie aprobat 

Proiectul de hotărâre ăn forma prezentă. 

 

                                                                 

 

 

                                                                PRIMAR, 

                                                              BOȚ IULIAN 
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NR. 1042/01.02.2021 



 

 

    

 

 

  RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al comunei Liesti                                                                          

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.112, alin.(3), lit.b și art.118 din Legea nr.292/2011 a 

asistenței sociale, autoritățile administrației  publice locale elaborează Planul anual de acțiune 

privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local. 

Potrivit art.118 din acelas act normativ, Planul anual de acțiune privind serviciile sociale 

se elaborează în conformitate cu măsurile si acțiunile prevăzute în Strategia de dezvoltare a 

serviciilor sociale și se transmit spre consultare consiliului județean, anterior aprobării acestuia 

prin Hotărâre a Consiliului Local. 

Prezentul plan poate fi modificat și completat în concordanță cu strategiile existente la 

nivel național si cu modificările legislative ulterioare. 

Acesta poate fi revizuit ori de câte ori va fi necesar și aprobat de către Consiliul Local al 

comunei Liesti. 

Prin adresa nr.1029/04.01.2021 a fost transmis Consiliului Județean Galati pentru 

consultare Planul de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul 

Consiliului Local al comunei Liesti pentru anul 2021. 

În sensul celor mentionate mai sus, s-a redactat alăturatul Proiect de Hotărâre, cu 

rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al comunei Liesti. 

 

 
 

 

 

 

                                Compartiment Asistență Socială 

 

                             Insp.    Bujor Ionica 
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ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA LIESTI 

                                                             ANEXĂ la Proiectul de Hotarare a Consiliului Local 
LIESTI                                

                                                                                          

 

Alaturat va comunicam: 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Local  Liești,  judetul  Galati pentru anul  2021,conform Ordinului 
nr.1086/2018 din 20.02.2018 

 

 Având în vedere:  

1. Strategia judeţeană/locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean/Consiliului Local Liesti nr. 6320/20.07.2020, respectiv următoarele 
obiective operaţionale/direcţiile de acţiune: 

  
Obiectivul specific 1: Implementarea unitara si coerenta a prevederilor legale din domeniul 

asistentei sociale, corelate cu nevoile si problemele sociale ale grupului tinta  

( categoriilor de beneficiari): 

a) Colectarea informatiilor necesare identificarii sau actualizarii nevoilor sociale la nivelul 

comunei. 

b) Constituirea categoriilor de beneficiari de servicii sociale la nivelul localitatii, repartizati in 

functie de tipurile de servicii sociale reglementate prin lege. 

c) Asigurarea si urmarirea incadrarii in standardele de cost si calitate pentru serviciile sociale 

acordate, cu respectarea prevederilor legale. 

Obiectivul specific 2 : Infiintarea si actualizarea continua a unei baze de date care sa 

cuprinda date privind beneficiarii ( date de contact, varsta, nivel de pregatire scolara si 

profesionala, date privind indemnizatiile acordate : 

a) Masuri de facilitare a accesului persoanelor aflate in grupul tinta in acordarea ajutoarelor 

financiare, materiale si medicale pentru situatiile reglementate de lege: ajutoare sociale, 

ajutoare de urgenta, ajutoare pentru incalzire, alocatii de sustinere, tichete pentru gradinita, 

ajutoare materiale,etc. 

b) Crearea unei evidente informatizate ( fisiere, foldere, tabele centralizatoare,etc.) care sa 

cuprinda toate informatiile referitoare la beneficiarii de servicii sociale. 

c) Actualizarea continua a intregii bazei de date. 



Obiectivul specific 3 :Dezvoltarea unor atitudini procreative si participative in randul 

populatiei localitatii si a beneficiarilor de servicii sociale: 

a) Informare si consiliere a locuitorilor comunei in orice domeniu de interes al serviciilor si 

masurilor sociale. 

b) Masuri de implicare a medicului de familie din localitate in programele de prevenire a starii 

de sanatate a populatiei comunei Liesti, indiferent de varsta. 

c) Organizarea unor intalniri periodice, la care vor participa personalul Primariei, partenerii, 

reprezentanti ai beneficiarilor si ai comunitatii, alte persoane cu pregatire si expertiza in 

domeniul serviciilor sociale,alti invitati,unde vor fi prezentate problemele personale sau de grup 

ale comunitatii. 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Local Liesti cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;  
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la 
nivel local/judeţean - capitolul II;  
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul 

serviciilor sociale - capitolul III. 

CAPITOLUL I  
 
Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale  
A. Serviciile sociale existente la nivel local/judeţean*3)  
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:  
A - Buget de stat;  
B - Contribuţii persoane beneficiare;  
C - Alte surse. 

 

 

Nr. 
crt. 

Cod serviciu 
social,conform 
Nomenclatorului 
serviviilor 
sociale 

Denumirea 
serviciului 
social 

Capacitate Grad de 
ocupare 

Bugetele estimate pe surse 
de finantare,pentru 
serviciile sociale existente: 

Buget 
local 

Buget 
judetean 

A B C 

1 - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - 

Total - - - - - - - - - 

 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate  
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:  
A - Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire şi asistenţă; personal 
gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire);  
B - Justificare;  



C - Buget local;  
D - Buget judeţean;  
E - Buget de stat;  
F - Contribuţii persoane beneficiare;  
G -Alte surse; 

H - Nr. locuri (în paturi). 
 
CAPITOLUL II  
Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale 

existente la nivel local/judeţean în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea 

Guvernului nr. 797/2017 

 

1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se 
afişează la sediul serviciului public de asistenţă socială:  
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;  
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
consiliului judeţean/consiliului local;  
c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în 
format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile 
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin 
lunar;  
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:   
e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente 
deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale - se actualizează cel puţin trimestrial;  
2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în 
cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 
iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;  
3. Telefonul verde;  
4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de 
asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;  
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;  

Denumire serviciu social 
propus 

Cod 
serviciu 
social 

Categorie 
beneficiari 

Capacitate 
necesara 

Capacitate 
cladire/spatiu 
necesar 
-mp- 

A Bugetele estimate pe 
surse de finantare,pentru 
serviciile sociale propuse 
pentru a fi infiintate: 

B 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

 

Servicii de ingrijire la 
domiciliul a persoanelor 
varstnice 

- - Nr.benef./zi H - - x x x x x - 

Programe de 
integrare/reintegrare 
pentru grupuri 
dezavantajate 
persoanelor aflate in 
dificulltate,victime ale 
violentei domestice) 

- - - - - - x x - x x - 

 Organizarea de activitati 
de consiliere profesionala 
si plasare a fortei de 
munca  

- - - - - - x x - x  - 



6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, 
asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;  
7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar 
fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 
drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;  
8. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

CAPITOLUL III  
Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în 
domeniul serviciilor sociale  
1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei 
personalului din structurile proprii/instruire etc.:  
a) cursuri de perfecţionare  

 Nr.persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 3 2000 lei 

 

 
b) cursuri de calificare 

 Nr.persoane Buget estimat 

 
................................. 

- - 

 

 

c) sesiuni de instruire pentru:  
c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;  
c.2. asistenţi personali;  
c.3. îngrijitori informali; 
c.4. voluntari; 

 

 Nr.persoane Buget estimat 

- - - 

 

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale 

municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare 

intercomunitară etc.: 

Teme de interes Nr.persoane Buget estimat 

- 
 

- - 

 



e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional:0;  
f) altele: 0  
2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în vederea 
asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii 
sociale:  
a) pentru asistenţi sociali *;nr. ; buget estimat 0 lei;  
b) pentru psihologi: nr. 0; buget estimat 0 lei;  
c) etc.  
     

 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 
BOȚ IULIAN 

 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Bujor Ionica/Insp. 

 















 

 

      

             PROIECT DE   H O T A R A R E    

           

privind:  neasumarea  de către comuna Liești, județul Galați, pentru anul școlar 

2021-2022,  a responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire 

a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/ 

acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, 

aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023  

________________________________________________________________ 

Initiator: BOT IULIAN – primar al comunei Liesti, jud.Galati 

Numar de inregistrare si data depunerii :                           /  18.02.2021 

  

Consiliul local al comunei Liesti, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara in 
data de       .02.2021; 
  

Avand in vedere Referatul de aprobare al domnul BOT IULIAN, primar al 
comunei Liesti inregistrata la nr. 1774/18.02.2021; 
  

Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Liesti, inregistrat la nr. 
1775/18.02.2021; 
  

Avand in vedere avizul comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului local 
al comunei Liești; 
 

             Având in vedere Procedura privind colaborarea şi distribuirea de 

responsabilităţi între consiliile judeţene şi consiliile locale cap. I - Dispoziţii generale 

şi responsabilităţi pct.1.6 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 

pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 şi 

pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 

2018; 

           Având in vedere In temeiul  art.129, alin. (1) și alin.(7), lit. “s” alin.1 din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrative,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul  art. 196 alin.(1),lit.a) şi art.139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr.57 privind Codul Administrativ cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

    H O T A R A S T E: 
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Art.1.  Se aproba neasumarea de către comuna Liești, județul Galați a 
responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/ 
acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, 
aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023.               
  
Art.2. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Galati in 

vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate, Consiliului  Județului Galați si 

se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului general al comunei. 

 

 

Initiator, 

Primar, 

Iulian BOȚ 

 

 

Nr. 1774 din 18.02.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 
                Avand in vedere prevederile Codului Administrativ, initiez  prezentul 

proiect de hotarare,  ce are drept  scop neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor -cadru pentru achiziţia produselor şi a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, 

aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023. 

                 Avand in vedere solicitarea Consiliului Judetean Galati coroborat cu : 

- Indisponibilizarea personalului și afectarea activității de achiziții ,capacitatea redusa 

a personalului primariei ( o singura persoană asigura derularea tuturor procedurilor),  fata de 

un volum foarte mare de documente si responsabilitatile acestei activitati, atât în faza de  

atribuire cât și în urmărirea  derulării activității 

- Costurile suplimentare generate de divizarea unui posibil contract județean unic  ,cu 

rezultatul previzibil al achiziției produselor  la un preț nejustificat de mare  

- Prețuri diferite de la un UAT la altul, pentru aceiași calitatate și cantitate a 

produselor 

- Finanțarea incertă care va implica bugetul local pentru a asigura continuitatea și 

posibile ulterioare schimbări legislative care să transfere obligația finanțării către bugetele 

locale. Am aici în vedere  experiența anterioară și cea actuală a  asigurării finanțării  

insoțitorilor și a indemnizației persoanelor cu handicap.  

Față de argumentele mai sus enumerate, ,va propun ca primaria sa nu desfasoare aceste 

proceduri , care afectează  activitatile  curente, măresc costurile produselor, suplimentează 

atribuțiile și reduc capacitatea operativă a institutiei . 

               Drept pentru care supun atentiei si votului dumneavoastra prezentul proiect de 

hotarare privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire 

a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-

cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului 

pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023. 

 

               Primar, 

       Iulian BOȚ    

 



 

    

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre 

privind:  neasumarea  de către comuna Liești, județul Galați, pentru anul școlar 

2021-2022,  a responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire 

a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/ 

acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, 

aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023  

 

 

Proiectul de hotarire privind neasumarea responsabilităţii organizării şi 

derulării în anul 2021 a procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor -

cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare 

a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru 

şcoli al României în perioada 2017 – 2023,  propus astazi dezbaterii Consiliului  

local,  este temeinic  si oportun . Inițiatorul argumentează  opțiunea neasumării 

răspunderii arătând că asumarea procedurii de achiziție  afectează  activitatile  

curente, mărește nejustificat costurile produselor, suplimentează atribuțiile și 

reduce capacitatea operativă a institutiei . 

 

Sub aspectul temeiurilor legale invocate, se respectă  procedura privind 

colaborarea şi distribuirea de responsabilităţi între consiliile judeţene şi consiliile 

locale cap. I - Dispoziţii generale şi responsabilităţi pct.1.6 din anexa nr. 6 la 

Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli 

al României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru 

implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018; 

 

 Competențele consiliului local sunt date de prevederile invocate în 

preambulul proiectului de hotărâre, acest proiect de hotarare poate fi supus 

dezbaterii plenului sedintei  Consiliului local. 

 
 

Consilier superior, 

NECULA ADRIAN 
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

P R I M A R 

Compartiment achiziții 

 

 

 

NR. 1775/18.02.2021 


	P.V.sedința CL. 28.01.2021.pdf (p.1-2)
	FISIER compact- materiale de sedinta CL 25.02.2021.pdf (p.3-27)
	FISIER materiale sedinta CL 25.02.2021-.pdf (p.1-24)
	Invitatie-25.02.2021.pdf (p.1)
	PROIECT HCL +RA+RS- Regulament-burse-școlare  2020-2021.pdf (p.2-8)
	Proiect-HCL-Plan-actiuni-servicii-sociale.pdf (p.9-22)
	Proiect de hotărâre plan de actiune 2021.pdf (p.1-3)
	Plan anual 2021.pdf (p.4-8)
	Aviz aprobare Plan Actiune Servicii  Sociale.pdf (p.9-14)

	PROIECT-HCL-neasumare-resp.-LIESTI-2021-.pdf (p.23-24)

	RS-neasumare.pdf (p.25)


