
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, 18.03.2021, 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  
 

Propunerile pentru ordinea de zi:  

                      -PROIECTE DE HOTĂRÂRI  privind: 

Proiect 1: aprobarea Procedurii-cadru privind vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile 

(terenuri şi/sau clădiri) aflate în domeniul privat al Comunei Liești; 

Proiect 2: trecerea din domeniul public al comunei Lieşti, în domeniul privat al comunei Lieşti a 

terenului   în suprafaţă de  587  mp, teren situat în T. 7,  P. 102, nr. cadastral  102548; 

     Proiect 3 : trecerea din domeniul public al comunei Lieşti, în domeniul privat al comunei Lieşti a 

terenului   în suprafață de  15866  mp, teren situat în T. 28/1,  P. 135-137, lot 3, nr. cadastral  107395 

     Proiect 4 : nominalizarea de către consiliul local al comunei Liești a doi consilieri locali care vor 

avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a  performanțelor profesionale individuale 

ale secretarului general al comunei Liești 

 

 -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 16.03.2021, 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, 16.03.2021, 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, 18.03.2021, 

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 



Proces – Verbal 
25.02.2021, 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 14 consilieri locali. Participă online un număr de 3 consilieri 

locali: Dibu Laurențiu-Leonard, Milașcu Daniel ,  Tecuță Costel. 

Dl. Secretar general    constată existența cvorumului  necesar desfășurării ședinței. 

Se fac propuneri pentru alegerea președintelui  de ședință pentru următoarele 3 luni . In 

ordinea alfabetică este propus și votat unanim dl. Bujor Cornel. 

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: 

Proiect 1: 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; 

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 responsabilității organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor şi a contractelor/ acordurilor-cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru scoli al 

României în perioada 2017 – 2023 

 

 -INTERPELARI, RASPUNSURI,CERERI 

Comisiile de specialitate si-au depus avizele favorabile. Proiectele de hotărâri au avizul de 

legalitate a secretarului general. 

Dl. N. Mișu  crede  că in proiectele de hotărâri trebuie trecut UAT Liești  și nu comuna 

Liești. 

Dl. Secretar general: UAT e denumire generică pentru unitățile teritorial-administrative, 

municipii, orașe, comune. Nu spune se este Lieștiul. Comună sau oraș. Ca la mașini, unde de ex. 

autoturism e termenul generic, marca e... Dacia sau alta . 

Dl.  Primar: si pe stampilă se scrie comuna Liești, nu UAT Liești. 

Dl. M. Scarlat: a observat cineva cum apare pe Google comuna noastră ? Casă tigănească și 

un țigan care taie porcul. Se mai observa că locația indicată in Google maps este greșită. Cineva 

trebuie sa se ocupe și de imaginea noastră..... 

Dl.  Secretar: va discuta cu furnizorul de servicii IT, să vedem ce este de făcut. 

 

Proiect 1: 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; 

Dl.  Primar : 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.  

Nu fac obiectul prezentei hotarării, bursele acordate copiilor cu nevoi speciale (CES).    



Dl. Ghe. Popa: în pandemie nu sunt olimpiade, deci nici burse de performanță. Din acest 

motiv propune ca bursa de merit să fie de 150 lei, în loc de 140. 

Dl. N. Mișu: doar 59 copii au probleme sociale? Acestea ar trebui să fie mai multe. 

Se supune la vot propunerea dlui Ghe Popa, și este aprobată unanim. Bursa de merit. va fi 

în cuantum de 150 lei/lună  .  

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

 

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

din bugetul local al comunei Liești pentru anul 2021 

Dl.  Primar: 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. Prin adresa 

nr.1029/04.01.2021, a fost transmis Consiliului Județean Galați pentru consultare Planul anual de 

acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local al comunei 

Liești pentru anul 2021. S primește  Hotărârea Consiliului Județului Galații, nr. 14/2021 privind 

avizarea Planului de acțiune privind serviciile sociale acordate si finanțate  din bugetul local al 

comunei Liești pentru anul 2021. 

Nu sunt înscrieri la discuții sau intervenții online. 

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

 

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

2022, a responsabilității organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-

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

pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru scoli al României în perioada 

2017 – 2023 

Dl.  Primar: cunoscuta achiziție laptele și cornul, apoi mere, etc. Nu ne-am implicat în asta 

nici in anii anteriori, ar însemna să căutăm firme de furnizare din zonă , prețul de achiziție pe 

loturile mici e mai mare. In plus, va apare problema banilor insuficienți, la fel ca la persoanele cu 

handicap. 

Discuțiile din consiliu confirmă această abordare. 

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. 

 

INTERPELARI, RASPUNSURI,CERERI 

Dl.  Primar: Milașcu Toader solicită intrarea in legalitate pentru terenul  in suprafață de 23 

ari pe care susține că l-a primit in anul 1996 de la comisia de lichidare a CAP, fără a deține acte. In 

aceste condiții, nu se poate vorbi de constituire de drept de proprietate pe Legea 18/1991. 

Noi nu avem titlu pe teren. Trebuie făcute demersuri în acest sens, făcută evaluarea. 

 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

 

              Dl.  Președinte de ședință   declară ședința închisă. 

 

 Presedinte de sedinta,          Secretar general   

                        Bujor Cornel                                               Vasile Avădănei  



 

        
 

 

(terenuri şi/sau clădiri) aflate în domeniul privat al Comunei Liești 

Pentru asigurarea unui regim predictibil, echidistant, transparent și eficient în privința 

procedurilor de vânzare a unor bunuri imobile din domeniul privat al Comunei Liești; 

OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, adoptă prezenta 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

  

 Art. 1. Se aprobă Procedura-cadru privind vânzarea prin licitație publică a bunurilor 

imobile (terenuri şi/sau clădiri) aflate în domeniul privat al Comunei Liești, potrivit Anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul comunei Liești, împreună cu compartimentele de specialitate vor duce la 

îndeplinire în mod corespunzător prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA LIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

         

Comuna  Liești, nr. 269, județul Galați, CP807180, 
Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

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

www.primaria-Liești.ro 

Având în vedere referatul de aprobare prezentat de iniţiator, inreg. sub    nr. 1771 /

1772/18.02  

 18.02.2021; 

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

 ........ 2021; 

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

 Având în vedere prevederile art. 363-364 , coroborate cu art. 317, art. 334-336 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), al art. 129 alin (6) lit. b) şi al art. 196 alin (1) lit. a) din 

 

_____________________________________________________________________________. 

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti 

Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului:                                          ........./G18.02.2021 

______________________________________________________________________________.

   

            Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit în ședința ordinară din data de..................2021; 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1
privind aprobarea Procedurii-cadru privind vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile 



Art. 2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, , se abrogă orice prevederi 

contrare. 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei 

comunei Liești, publicare pe pagina web : www.primaria-liesti.ro  și  în Monitorul Oficial Local  

și va fi comunicată primarului comunei și  Instituției Prefectului județului Galați prin grija 

secretarului general al comunei. 

  INIȚIATOR, 

               PRIMAR, 

 

                IULIAN BOȚ 

                                  

Pentru asigurarea unui regim predictibil, echidistant, transparent și eficient în 

privința procedurilor de vânzare a unor bunuri imobile din domeniul privat al 

Comunei Liești, precum și pentru asigurarea respectării prevederilor legale în 

materie, se promovează prezentul proiect de hotărâre. 

Procedura prealabilă întocmirii proiectelor de hotărâre  se regăsește în 

atribuțiile din fișa postului ale compartimentelor de specialitate, este reglementată 

prin Regulamentul Intern și  dispoziții ale  primarului comunei Liești  și nu fac 

obiectul prezentei hotărâri. 

Oportunitatea și necesitatea vânzării bunurilor aparținând domeniului privat 

al sunt de competența exclusivă a consiliului  local  , 

Prețul propus din Raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat se 

raportează la valoarea de inventar, legiuitorul statuând că se optează pentru 

valoarea cea mai mare. Această prevedere are tocmai rolul a  proteja posibila 

tranzacție, de oscilațiile necontrolabile înregistrate pe piața imobiliară. 

Proiectul de hotărâre nu aduce reglementări noi in raport cu Codul 

Administrativ, astfel încât nu sunt necesare măsuri suplimentare de consultare și 

publicitate. 

 

Competențele în materie atribuite consiliului local ,se exercită prin analiza 

documentației anexate, aprobarea sau respingerea proiectelor de hotărâre. 

 

 

 Initiator, 

   PRIMAR, 

                                                                Iulian BOȚ 
 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

Nr.1771  / 18.02. 2021  

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


Anexa la HCL  nr. …./………03.2021 

 

Procedura-cadru privind vânzarea prin licitaţie publică 

a bunurilor imobile (terenuri şi/sau clădiri) 

aflate în domeniul privat al Comunei Liesti 

 

Capitolul I. Dispoziţii Generale 

Art.1 Prezenta procedura stabileşte condiţiile pentru vânzarea imobilelor (terenuri şi/sau cladiri) aflate 

în proprietatea privată a Comunei Liesti. 

Art.2 (1)Vânzarea prin licitaţie publică a imobilelor specificate la art. 1 este organizată în 

conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ şi ale prezentei proceduri. 

 (2) Vânzarea  directă, ca excepție reglementată prin art. 364 Cod Administrativ, nu face 

obiectul prezentei proceduri.  

Art.3 Vânzarea prin licitaţie publică a imobilelor se va desfăşura după regula licitaţiei publice cu 

ofertă în plic închis, conform prevederilor art. 334-346 şi ale art. 363 din OUG nr. 57/2019. 

Art.4 Principiile care stau la baza selectării ofertelor şi participării ofertanţilor la licitaţia publică 

pentru vânzarea imobilelor ce fac obiectul prezentei proceduri, conform art.311 din OUG 57/2019 

sunt: 

a) transparenţa; 

b) tratamentul egal pentru toţi ofertanţii; 

c) proporţionalitatea; 

d) libera concurenţă; 

e) nediscriminarea; 

f)  eficienta valorificare a bunurilor din domeniului privat al Comunei Liesti. 

Art.5 În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos se definesc astfel: 

a) Organizatorul vânzării - Comuna Liesti; 

b) Ofertanţi - persoane fizice sau juridice române care depun o ofertă; 

c) Oferta - oferta financiară împreună cu toate documentele pentru participare la licitaţia 

publică;  

Art.6 Procedura aplicată este licitaţia publică cu ofertă în plic închis şi cuprinde trei etape: 

a) Etapa premergătoare procedurii de licitaţie; 

b) Etapa desfăşurării propriu-zise a licitaţiei; 

c) Etapa soluţionării contestaţiilor (dacă este cazul). 

 

Capitolul II. Etapa premergătoare procedurii de licitaţie 

Art.7  (1) Primarul Comunei Liesti, prin aparatul  de specialitate, va iniţia procedura de vânzare, iar în 

acest sens, va înainta, spre aprobare, Consiliului Local al Comunei Liesti, proiectul hotărârii de 

vânzare prin licitaţie publică a imobilelor (terenuri şi/sau clădiri) proprietate privată a Comunei Liesti, 

precum şi urmatoarele documente: 



a) Motivarea oportunitatii și necesității vânzării, cu prezentarea istoricului și a situației 

juridice, a  proprietătii/folosinței terenului ; 

b) Datele de identificare (extras din inventar, extras de carte funciară, schiţe cadastrale, 

plan de amplasament, ale imobilului); 

c) Raportul de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat. 

(2) După aprobarea vânzării prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Liesti, prin grija 

secretarului general, secretarul comisiei  de licitaţie stabilită va proceda la publicarea anunţului 

privind organizarea licitaţiei. 

(3) Anunţul privind organizarea licitaţiei se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-

a, într-un cotidian de circulaţie, pe site-ul instituţiei şi la sediul primăriei comunei Liesti. Anunţul 

privind organizarea licitaţiei se va publica cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data limită 

pentru depunerea ofertelor, după aprobarea documentaţiei de atribuire, de către primarul comunei 

Liesti. 

(4) Conţinutul anunţului licitaţiei va cuprinde următoarele elemente: 

a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare 

fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact; 

b) informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi 

identificarea bunului care urmează să fie vândut; 

c) informaţii privind documentaţia de atribuire:  

▪ modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 

exemplar al documentaţiei de atribuire;  

▪ denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii 

contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire;  

▪ costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, dacă este cazul;  

▪ data limită pentru solicitarea clarificărilor; 

d) informaţii privind ofertele:  

▪ data limită de depunere a ofertelor,  

▪ adresa la care trebuie depuse ofertele,  

▪ numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă; 

e) data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor; 

f) instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei; 

g) data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării. 

(5) Comisiile de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor vor fi alcătuite fiecare, dintr-un număr 

impar de membri, de regulă, format din 5 persoane (preşedinte cu drept de vot, 3 membri şi secretar 

comisie, dintre care, cel puţin un membru este reprezentant al Consiliului Local, şi 3 persoane 

aparţinând aparatului de specialitate al primarului, numiţi prin dispoziţia acestuia, precum şi 2 membri 

supleanţi, dintre care, unul numit de către Consiliul Local şi unul, prin dispoziţia primarului, după cum 

urmează: 

a) preşedinte cu drept de vot; 

b) membri cu drept de vot (3 membri); 

c) secretar cu drept de vot; 

d) membri supleanţi (2 membri, unul din partea consiliului local şi unul din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Liesti). 



Preşedintele comisiei de evaluare şi secretarul acesteia sunt numiţi  dintre membrii comisiei. 

(6) Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi şi membri ai comisiei de licitaţie. 

(7) Membrii comisiei de evaluare, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi membrii supleanţi au 

obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, a informaţiilor şi a documentelor cuprinse în ofertele 

analizate. 

(8) Persoanele desemnate să facă parte din comisia de evaluare, de soluţionare a contestaţiilor şi 

membrii supleanţi sunt obligaţi să dea, în prealabil, o declaraţie privind compatibilitatea, 

imparţialitatea şi obligaţia de păstrare a confidenţialităţii în raport cu calitatea de membru al comisiei 

din care face parte, declaraţii care se vor păstra la dosarul licitaţiei. 

(9) Comisia de evaluare va avea, in principal, următoarele atribuţii: 

a) analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, a informaţiilor şi a documentelor cuprinse 

în plicul exterior; 

b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia; 

c) analizarea şi evaluarea ofertelor; 

d) întocmirea raportului de evaluare; 

e) întocmirea proceselor-verbale; 

f) desemnarea ofertei câştigătoare. 

(10) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot. 

(11) Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care membrii acesteia se 

află în imposibilitatea de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forţei 

majore. 

(12)  Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. 

Art.8 Orice persoană fizică sau juridică interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia 

de atribuire, în baza unei solicitări depuse în acest sens. 

Art.9 Autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţia persoanei interesate, un exemplar 

din documentaţia de atribuire, pe suport de hârtie şi/sau electronic. 

Art.10 Documentaţia de atribuire se va pune la dispoziţia persoanei interesate, într-o perioadă care nu 

trebuie să depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea acesteia. 

Art.11 Orice persoană interesată are deptul să solicite clarificări privind documentaţia de atribuire. 

La clarificările solicitate se va răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, de către 

preşedintele comisiei de evaluare şi selectie a ofertelor. 

Art.12 Modificările intervenite în documentaţia de licitaţie, ulterior publicării anunţului publicitar de 

vânzare, vor fi comunicate, prin orice mijloace, tuturor celor care au achiziţionat-o, cu minim 5 

zile înainte de ziua stabilită pentru licitaţie. 

Art.13  Prezentarea ofertelor va respecta următoarea procedură: 

a) ofertele se depun la sediul Primăriei Comunei Liesti, în plic sigilat conform cerinţelor 

solicitate prin caietul de sarcini şi prin Regulamentul de participare; 

b) ofertele se depun până la data şi ora limită stabilite pentru participarea la licitaţie; 

c) ofertele se înregistrează în registrul Oferte, în ordinea primirii lor, precizându-se data şi 

ora înregistrării. 



Capitolul III. Desfăşurarea licitaţiei 

A. Depunerea ofertei 

Art.14  Reguli privind oferta: 

(1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de 

atribuire. 

(2) Ofertele se redactează în limba română. 

(3) Ofertele se depun la sediul autorităţii contractante sau la locul precizat în anunţul de 

licitaţie, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează de 

autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data şi ora. 

(4) Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta. Plicul 

exterior va trebui să conţină documentele solicitate prin caietul de sarcini. 

(5) Pe plicul interior, care conţine oferta financiară propriu-zisă, se înscriu numele sau 

denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz, şi suma 

oferită. 

(6) Oferta va fi depusă într-un singur exemplar, care trebuie să fie semnat de către ofertant. 

(7) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 

(8) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de 

valabilitate stabilită de autoritatea contractantă. 

(9) Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data limită pentru 

depunere, stabilite în anunţul procedurii. 

(10) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei 

interesate. 

(11) Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea 

datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 

(12) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea 

acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte 

numai după această dată. 

(13) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal întocmit de 

către secretarul comisiei de evaluare, prin care se menţionează ofertele valabile, ofertele 

care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la 

procedura de licitaţie. 

Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare prezenţi. 

(14) Sunt considerate oferte valabile, ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute 

în caietul de sarcini al licitaţiei. 

(15) Comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale 

documentelor prezentate de către ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu 

cerinţele solicitate. 

(16) Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se transmite de către 

autoritatea contractantă ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii 

comisiei de evaluare. 

(17) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea autorităţii contractante în termen de 3 zile 

lucrătoare de la primirea acesteia. 



(18)Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să 

determine apariţia unui avantaj în favoarea unui ofertant. 

(19)În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (13), comisia de 

evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite primarului 

comunei Liesti, în vederea încheierii în formă autentică a contractului de vânzare – 

cumpărare. 

(20) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, primarul 

comunei Liesti informează ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele 

excluderii, după caz, precum şi data când ofertantul câştigător se poate prezenta pentru 

semnarea contractului în cazul în care acesta a achitat preţul ofertat. 

(21) În cazul în care, în urma publicării anunţului de licitaţie, nu au fost depuse cel puţin două 

oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să reia procedura şi să organizeze o 

nouă sesiune de depunere a ofertelor în termen de 14 zile calendaristice.  

(22) Dacă nici după reluarea procedurii nu există două oferte valabile, comisia de selecţie a 

ofertelor va putea proceda la vânzarea către ofertantul unic după deschiderea ofertei, dacă 

preţul ofertat de aceasta este mai mare decât preţul de pornire aprobat. 

 

B. Desfăşurarea licitaţiei 

Art.15 (1) Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, 

care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

a) a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare; 

b) a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele 

solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de atribuire; 

c) are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a 

contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local; 

d) nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare. 

(2)  Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată câştigătoare la o licitaţie 

publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, în ultimii 3 

ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din culpă proprie. Restricţia operează pentru 

o durată de           3 ani, începând de la desemnarea persoanei respective drept caştigătoare la 

licitaţie. 

Art.16  Licitaţia se va desfăşura conform procedurii prezentate mai jos: 

a) În ziua şi la ora anunţată pentru desfăşurarea licitaţiei, preşedintele comisiei dă citire 

publicaţiilor în care a fost făcut anunţul de vânzare, condiţiilor vânzării, listei 

participanţilor, prezintă modul de desfăşurare a licitaţiei şi constată îndeplinirea sau 

neîndeplinirea condiţiilor legale de desfăşurare. 

b) Se deschid plicurile exterioare în şedinţă publică. 

c) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie, este necesar ca, după deschiderea 

plicurilor exterioare, cel puţin două oferte să întrunească condiţiile prevăzute la art.14 alin. 

(2)-(5) din prezenta procedură, în caz contrar, se anulează procedura de licitaţie şi se 

organizează una nouă, în tremen de 14 zile calendaristice. 

d) După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte 

procesul-verbal în care se va preciza rezultatul. 



e) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la 

litera d) de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţii prezenţi. 

Sunt considerate oferte valabile, ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute 

în caietul de sarcini. 

g) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criterillor de valabilitate, 

secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, 

ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urma 

de la procedura de licitaţie. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de 

evaluare şi de către ofertanţii prezenţi. 

h) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la litera g), comisia de 

evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite primarului 

comunei Liesti. 

i) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea 

contractantă informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost 

excluse, indicând motivele excluderii precum şi ofertantul declarat câştigător, în cazul în 

care aceştia nu au fost prezenţi la procedura de licitaţie publică şi nu au semnat procesul-

verbal. 

j) Raportul prevăzut la litera h) se depune la dosarul licitaţiei. 

k) Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte valabile, ţinând seama de criteriile 

de atribuire, şi anume: 

• cel mai mare nivel al ofertei; 

• capacitatea economico-financiară a ofertanţilor; 

• protecţia mediului înconjurător;  

• condiţiile specifice impuse de natura bunului vândut. 

l) Ponderea fiecărui criteriu se stabileşte în documentaţia de atribuire şi trebuie să fie 

proproţională cu importanţa acestuia. Ponderea fiecăruia dintre criterii este de până la 25%, 

iar suma acestora nu trebuie să depăşească 100%. În anumite cazuri, prin caietul de sarcini 

se poate stabili ca şi criteriul unic doar preţul cel mai mare ofertat, dacă vânzarea nu implică 

şi alte obligaţii din partea cumpărătorului. 

m)În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea 

acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are 

ponderea cea mai mare, iar în cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în 

funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare 

după acesta. 

n) Pe baza evaluării ofertelor, secretarul cornisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal, care 

trebuie semnat de toţi membrii comisiei şi de oreftanţii prezenţi. 

o) Preţul de pornire a licitaţiei pentru vânzarea imobilului este cel stabilit prin Raportul de 

evaluare, întocmit, în vederea vânzării, de către un evaluator autorizat ANEVAR. 

Responsabilitatea privind stabilirea preţului de pornire aparţine exclusiv evaluatorului. 

p) Refuzul de a semna procesul-verbal de licitaţie de către unul dintre ofertanţi nu afectează 

valabilitarea acestuia. În cadrul procesului-verbal este consemnat refuzul semnării, precum 

şi orice altă observaţie. 

q) În urma desfăşurării licitaţiei, se întocmeşte procesul-verbal de adjudecare. 



r) Împotriva procesului-verbal de adjudecare se pot formula contestaţii care se vor depune la 

sediul primăriei comunei Liesti în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii acestuia. 

Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului 

de depunere a acestora. 

s) Dacă se admite contestaţia, licitaţia va fi anulată şi procedura de vânzare va fi reluată 

conforrn prevederilor prezentei proceduri. 

t) Vânzarea se face în baza unui contract de vânzare - cumpărare, încheiat în formă autentică 

de un notar public, prin care persoana juridică de drept public, Comuna Liesti, numită 

vânzător, reprezentată prin Primar, transmite unei alte persoane fizice sau juridice, numite 

cumpărător, proprietatea sa asupra imobilului aparţinând domeniului privat al unităţii 

administrativ teritoriale Liesti, în schimbul preţului adjudecat în urma licitaţiei publice. 

u) Taxele ocazionate de autentificarea contractului de vânzare - cumpărare la notar şi 

efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către cumpărător. 

v) CâştigătoruI licitaţiei este obligat să semneze contractul de vânzare - cumpărare, în formă 

autentică, în termen de 30 de zile calendaristice de la data adjudecării sub rezerva achitării 

integrale a preţului. 

w) Preţul la care s-a adjudecat bunul imobil va fi achitat integral până la data încheierii 

contractului de vânzare - cumpărare în formă autentică. 

x) Suma obţinută din vânzarea bunului imobil se face integral venit la bugetul local. 

y) În cazul în care, cu excepţia unor situaţii de forţă majoră, temeinic dovedite, contractul de 

vânzare - cumpărare nu este semnat, ofertantul declarat căştigător pierde dreptul de 

cumpărare a bunului imobil, precum şi dreptul la restituirea garanţiei de participare. În acest 

caz, procedura va fi anulată, urmând a fi reluată în condiţiile prezentei proceduri. 

Art.17 Toate documentele licitaţiei publice, întocmite pe parcursul desfăşurării procedurii de licitaţie 

publică se vor păstra într-un dosar al licitaţiei. 

Art.18 Dosarul licitaţiei este alcătuit din următoarele acte: 

a) Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea vanzării, prezenta procedură, Caietul de 

sarcini şi instrucţiunile de participare la licitaţie; 

b) anunţul privind organizarea licitaţiei publice; 

c) procesul-verbal al licitaţiei; 

d) procesul-verbal de adjudecare a bunului imobil; 

e) extrasul de carte funciară al imobilului adjudecat; 

f) dosarul de participare la licitaţie, a fiecărui ofertant; 

g) declaraţiile membrilor cornisiei de licitaţie privind incompatibilitatea, imparţialitatea şi 

obligaţia de păstrare a confidenţialităţii ; 

h) adresele prin care s-au solicitat clarificări, indiferent de forma în care au fost primite;  

1) răspunsul la clarificările solicitate; 

j) dispoziţia de numire a comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 

k) orice eventuale contestaţii; 

l)  decizia  comisiei de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul. 

Capitolul IV. Soluţionarea contestaţiilor 

Art.19 Orice participant, persoană fizică sau juridică, dintre cele participante la procedura de licitaţie, 

poate formula contestaţie, dacă se consideră vătămată prin modul în care au fost evaluate 

documentele de participare şi s-a desfăşurat licitaţia. 



Contestaţia se formulează în scris şi se înregistrează la Registratura Primăriei Liesti. 

Contestaţia va conţine următoarele elemente: 

a) numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa contestatorului, nr. de telefon fix/mobil, adresa 

de e-mail; 

b) în cazul persoanelor juridice: denumirea, sediul, nr. de înregistrare de la Registrul 

Comerţului, C.U.I/C.I.F al administratorului/administratorilor, persoana împuternicită să 

reprezinte persoana juridică şi calitatea acestora, nr. de telefon fix/mobil, adresa de e-mail; 

c) obiectul contestaţiei; 

d) motivarea în fapt şi în drept a contestaţiei; 

e) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia; 

f) numele, prenumele şi semnătura persoanei care a formulat contestaţia. 

 

Capitolul V. Anularea licitaţiei 

Art.20 Comuna Liesti are dreptul de a anula licitaţia în următoarele situaţii: 

a) nu au fost depuse minim 2 oferte eligibile; 

b) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv, care: 

▪ au fost depuse după data limită de depunere a ofertelor; 

▪ nu au fost elaborate şi prezentate în concordanţă cu cerinţele din documentaţia de 

atribuire 

▪ conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident 

dezavantajoase pentru vanzător; 

c) circumstanţe excepţionale care afectează procedura de vânzare prin licitaţie sau datorită 

cărora este imposibilă încheierea contractului. În această situaţie, singura obligaţie a 

organizatorului licitaţiei este aceea de a restitui garanţia de participare la licitaţie. 

d) ofertantul declarat caştigător îşi revocă oferta; 

e) ofertantul declarat caştigător refuză încheierea contractului de vânzare – cumpărare; 

f) contestaţia unui ofertant este admisă. 

Art.21 Anularea va avea loc ca urmare a hotărârii comisiei de licitaţie sau a comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor, aprobată de către Primar şi se va comunica în scris tuturor participanţilor, 

arătând motivele care au stat la baza acestei anulări. 

Art.22 Neîncheierea contractului: 

(1) Neîncheierea contractului într-un termen de 20 de zile calendaristice poate atrage plata 

daunelor-interese de către partea în culpă. 

(2) Refuzul ofertantului declarat câştigător, de a încheia contractul, poate atrage după sine 

plata daunelor-interese. 

(3) În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, procedura de 

licitaţie se anulează, iar autoritatea contractantă reia procedura. 

(4) Daunele-interese prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabilesc de către instanţa în a cărei rază 

teritorială de competenţă se află sediul autorităţii contractante, la cererea părţii interesate, 

dacă părţile nu stabilesc altfel. 



(5) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat 

câştigător, din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră 

sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea contractantă are dreptul 

să declare câştigătoare oferta clasată pe locul al doilea, în condiţiile în care aceasta este 

admisibilă.  

(6) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (5), nu există o ofertă clasată pe locul al 

doilea admisibilă, se aplică prevederile alin (3). 

 

Capitolul VI. Dispoziţii finale 

Art.23 Preţul de pornire a licitaţiei, conform Raportului de evaluare, însuşit şi aprobat de către 

Consiliul Local, este valabil pentru o perioadă de 12 luni de la data întocmirii acestuia. 

Art.24 Vânzarea se va perfecta cu plata preţului integral. 

Art.25 Contractul de vânzare-cumpărare va fi încheiat în limba română, în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte. 

Art.26 Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în conformitate şi cu respectarea legii române, 

indiferent de naţionalitatea sau de cetăţenia cumpărătorului. 

Art.27 Orice litigiu legat de procedura de vânzare prin licitaţie publică şi de contractul de vânzare-

cumpărare încheiat ca urmare a adjudecării este supus legii române şi este de competenţa 

instanţelor judecătoreşti din România. 

 



 

 

 

P. 102, nr. cadastral  102548 

________________________________________________________________

______________ 

INIŢIATOR: Bot Iulian,primarul comunei Lieşti  

Nr. şi data înregistrării proiectului de hotărâre :............/.....03.2021 

________________________________________________________________ 

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

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

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

2414/04.03.2021; 

           Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul 

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

2767/12.03.2021.;   

           Având în vedere avizul comisiilor  de specialitate nr................... 

 Având în vedere dovada dreptului de proprietate făcuta prin H.G. nr. 

562/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Galați, precum si al 

municipiilor, orașelor si comunelor județului Galați,modificată şi completată prin 

HG nr. 678/2011, Anexa 4, poziţia  nr. 21 și C.F. nr. 102548; 

Având în vedere Contractul de concesiune  nr. 5270/16.03.2005 ‚încheiat 

între  Primăria comunei Liești și SC  CARINA IMPORT-EXPORT SRL ;  

Prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Prevederile Ordinului Președintelui A.N.C.P.I. nr.700/2014, cu 

modificările și completările ulterioare; 

          In temeiul dispozițiilor art. 361 alin. (2), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 

alin. (3) lit. g) din OUG nr. 57 privind Codul Administrativ ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1 –Se aproba trecerea din domeniul public al comunei Lieşti, în 

domeniul privat al comunei Lieşti a terenului   în suprafață de  587  mp, teren 

situat în T. 7,  P. 102, nr. cadastral  102548 

 Art.2 - Primarul comunei Lieşti se împuterniceşte cu aducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri și actualizarea în Cartea funciară a 

situației juridice a terenului.  

 

 

 

 

 

 

    

PROIECT  DE HOTARARE  nr. 2
privind trecerea din domeniul public al comunei Lieşti, în domeniul privat 

al comunei Lieşti a terenului   în suprafaţă de  587  mp, teren situat în T. 7,  



 Art.3 – Secretarul general al  comunei Liești va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

Inițiator, 

         PRIMAR, 

IULIAN BOȚ 

 

 

                                                        …………………………                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                             REFERAT DE APROBARE  

 

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei 

Lieşti, în domeniul privat al comunei Lieşti a terenului   în suprafață de  

587  mp, teren situat în T. 7,  P. 102, nr. cadastral  102548   

 

Prin prezentul proiect de hotărâre, se solicită trecerea din domeniul public al 

comunei Lieşti, în domeniul privat al comunei Lieşti a imobilului teren terenului   în 

suprafață de  587  mp, teren situat în T. 7,  P. 102, nr. cadastral  102548. 

Regimul juridic al terenului: proprietate publica a comunei Liești, H.G. nr. 

562/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Galați, precum si al 

municipiilor, orașelor si comunelor județului Galați,modificată şi completată prin 

HG nr. 678/2011, Anexa 4, poziţia  nr. 21.  

Pe acest teren s-a construit și funcționează benzinăria SC  CARINA 

IMPORT-EXPORT SRL, urmare a Contractul de concesiune  nr. 

5270/16.03.2005.  

Concesionarul a depus  in anul 2020  cerere de cumpărarea terenului  și 

consiliul local  a solicitat executivului să efectueze procedurile necesare îndeplinirii 

condițiilor pentru  inițierea unui proiect de hotărâre în acest sens.  

 Întrucât aspectele  care vizau unele suprapuneri în planurile cadastrale au fost 

clarificate, inclusiv  poziționarea în raport cu vecinii, s-a inițiat trecerea terenului în 

domeniul privat al comunei, condiție obligatorie pentru se promova ulterior proiect 

de hotărâre privind vânzarea.  

Fata de cele arătate, și având in vedere ca terenul nu îndeplinește o utilitate 

publica ,  propun consiliului local spre analiză şi aprobare prezentul proiect de 

hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Lieşti, în domeniul privat 

al comunei Lieşti a terenului   în suprafață de  587  mp, teren situat în T. 7,  P. 102, 

nr. cadastral  102548. 

 

 

 

                  P R I M A R 

                                                         BOT  IULIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr:  2412/04.03.2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                           RAPORT DE SPECIALITATE   

 

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei 

Liești  în domeniul privat al comunei Lieşti a terenului   în suprafață de  

15866  mp, teren situat în T.28/1,  P.135-137, lot 3, identificat prin nr.  

cadastral 107395 

 

 

Proiectul  de hotărâre este întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale în 

materie. 

 Se propune  trecerea din domeniul public al comunei  Lieşti în domeniul privat 

al comunei Lieşti a terenului mai sus precizat. 

Este prezentat regimul juridic al terenului, iar in preambulul proiectului de 

hotărâre şi în referatul de aprobare, iniţiativa este motivată în fapt şi în drept . 

Trecerea terenului  in domeniul privat al comunei  va răspunde solicitării  de 

cumpărare  menționată în  Referatul de aprobare. 

 

          In temeiul dispozițiilor art. 361 alin. (2), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 

139 alin. (3) lit. g) din OUG nr. 57 privind Codul Administrativ, este de 

competenţa Consiliului local ca în ședință, să analizeze şi să aprobe prezentul 

proiect de hotărâre. 

 

 

  

                                                   Insp. Sup. 

Ion Gațu, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nr : 2767/12.03.2021                



 

 

 

28/1,  P. 135-137, lot 3, nr. cadastral  107395 

________________________________________________________________

______________ 

INIŢIATOR: Bot Iulian,primarul comunei Lieşti  

Nr. şi data înregistrării proiectului de hotărâre :............/.....03.2021 

________________________________________________________________ 

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

18.03.2021 ; 

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

2412/04.03.2021; 

           Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul 

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

2766/12.03.2021      ; 

   

           Având în vedere avizul comisiilor  de specialitate nr................... 

 Având în vedere dovada dreptului de proprietate făcuta prin H.G. nr. 

562/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Galați, precum si al 

municipiilor, orașelor si comunelor județului Galați,modificată şi completată prin 

HG nr. 678/2011, Anexa 4, poziţia  nr. 52, înscris in Cartea Funciară nr.107395 

Liești; 

Prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Prevederile Ordinului Președintelui A.N.C.P.I. nr.700/2014, cu 

modificările și completările ulterioare; 

          In temeiul dispozițiilor art. 361 alin. (2), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 

alin. (3) lit. g) din OUG nr. 57 privind Codul Administrativ ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1 –Se aproba trecerea din domeniul public al comunei Lieşti, în 

domeniul privat al comunei Lieşti a terenului   în suprafață de  15866  mp, teren 

situat în T. 28/1,  P.135-137, lot 3, identificat prin nr.  cadastral 107395. 

 

 Art.2 - Primarul comunei Lieşti se împuterniceşte cu aducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri și actualizarea în Cartea funciară a 

situației juridice a terenului.  

 

 

 

 

 

 

    

PROIECT  DE HOTARARE  nr. 3
privind trecerea din domeniul public al comunei Lieşti, în domeniul privat 

al comunei Lieşti a terenului   în suprafață de  15866  mp, teren situat în T. 



 Art.3 – Secretarul general al  comunei Liești va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

            INITIATOR, 

                                  PRIMAR, 

                                IULIAN BOȚ 

       

                                           …………………………                                                                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                             REFERAT DE APROBARE  

 

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei 

Liești  în domeniul privat al comunei Lieşti a terenului   în suprafață de  

15866  mp, teren situat în T.28/1,  P.135-137, lot 3, identificat prin nr.  

cadastral 107395 

 

  

 Prin prezentul proiect de hotărâre, se solicită trecerea din domeniul public al 

comunei Lieşti, în domeniul privat al comunei Lieşti a imobilului teren terenului   în 

suprafață de  15866  mp, teren situat în T. 28/1,  P. 135-137, lot 3, nr. cadastral  

107395. 

Regimul juridic al terenului: proprietate publica a comunei Liești, H.G. nr. 

562/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Galați, precum si al 

municipiilor, orașelor si comunelor județului Galați,modificată şi completată prin 

HG nr. 678/2011, Anexa 4, poziţia  nr. 52, cu precizările : 3,62 ha teren extravilan, 

lotizat ulterior (pct. Coasta zootehnie, valoare de inventar= 4344 lei.) 

Loturile nr. 1 si 2  au fost trecute în domeniul privat  și concesionate pentru 

activități zootehnice. 

Lotul nr. 3   este impropriu pentru construcții sau plantații. și. Nu prezintă 

interes de a fi păstrat în domeniul public,  dar poate fi util în activitățile zootehnice, 

dacă este trecut în domeniul privat și poate fi valorificat în condițiile Codului 

Administrativ. 

  

Fata de cele arătate, și având in vedere ca terenul nu îndeplinește o utilitate 

publica ,  propun consiliului local spre analiză şi aprobare prezentul proiect de 

hotărâre. 

 

 

 

                  P R I M A R 

                                                         BOT  IULIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr:  2412/04.03.2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           RAPORT DE SPECIALITATE   

 

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei 

Liești  în domeniul privat al comunei Lieşti a terenului   în suprafață de  

15866  mp, teren situat în T.28/1,  P.135-137, lot 3, identificat prin nr.  

cadastral 107395 

 

 

Proiectul  de hotărâre este întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale în 

materie. 

 Se propune  trecerea din domeniul public al comunei  Lieşti în domeniul privat 

al comunei Lieşti a terenului mai sus precizat. 

   Este prezentat regimul juridic al terenului, iar in preambulul proiectului de 

hotărâre şi în referatul de aprobare, iniţiativa este motivată în fapt şi în drept . 

Trecerea terenului  in domeniul privat al comunei i va răspunde unor necesitaţi deja  

identificate prin Referatul de aprobare. 

          In temeiul dispozițiilor art. 361 alin. (2), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 

139 alin. (3) lit. g) din OUG nr. 57 privind Codul Administrativ, este de 

competenţa Consiliului local ca în ședință, să analizeze şi să aprobe prezentul 

proiect de hotărâre. 

 

 

  

                                                   Insp. Sup. 

Ion Gațu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nr : 2766/12.03.2021                               



 

 

 

privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Liești a doi consilieri locali 

care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a  

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Liești 

________________________________________________________________________ 

Iniţiator : Primarul Comunei Liești, judeţul Galaţi; 

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului:                                1998/24.02.2021 

________________________________________________________________________ 

 

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

.............03.2021; 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr.     1998  / 24.02.2021 al primarului comunei Liești; 

-Raportul de specialitate nr.   1999  / 24.02.2021 întocmit de compartimentul de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Liești; 

- Avizul comisiilor  de specialitate nr....................; 

În conformitate cu : 

- prevederile art. 485, alin. (1) - alin. (5), art. 621 precum  şi prevederile art. 11, alin.(4) lit. 

e) şi alin.(6), art. 12, alin.(5) din Anexa nr.  6 - Metodologia pentru  realizarea  procesului  de  

evaluare  a  performanţelor  profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru 

activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de 

evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior  datei  de  1  

ianuarie  2020  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul administrativ; 

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (14) şi art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 

5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 197, alin. (1) şi alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 

 

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E: 

    

Art.1. În vederea constituirii prin dispoziţia primarului a comisiei de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale secretarului general al comunei Liești, consiliul local 

nominalizează doi consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori, după cum urmează: 

dl…………………………………,  

dl. ………………………………..,  

             Art.2.  Evaluarea anuală a  performanţelor profesionale individuale ale secretarului 

general al comunei Liești va fi efectuată de către comisia stabilită prin dispoziţia primarului 

comunei Liești, fără a fi necesară contrasemnarea acesteia. 

Art.3.  Primarul comunei Liești, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4.  Aducerea  la cunoștință publică și comunicarea către cei în drept se asigură prin 

grija secretarului general al comunei Liești. 

                             

                                             
           Inițiator, 

PRIMAR, 

IULIAN BOȚ 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

                                                P r o i e c t   d e   HOTĂRÂRE nr. 4  
                                                     Din_______.03.2021                                                 



 

 

 

 

 

 

                                                   REFERAT  DE  APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Liești a doi 

consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a  

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Liești 

 
Având în vedere prevederile art.485, alin. (1) - alin. (5), art. 621 precum şi prevederile art. 11, 

alin.(4) lit. e) şi alin.(6), art. 12, alin.(5) din Anexa nr.  6 - Metodologia pentru realizarea procesului de 

evaluare   a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea 

desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii 

funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, a obligaţiei legale instituită în sarcina Consiliului Local de a propune  

doi consilieri locali  pentru  a face parte din comisia de evaluarea performanţelor profesionale individuale 

ale secretarului general unităţii administrativ-teritoriale, anual se realizează evaluarea performanțelor 

profesionale  individuale  ale  funcţionarilor  publici,  care  se  face  de  către membri comisiei de evaluare, 

denumiţi evaluatori . 

Comisia de evaluare formată din primar şi cei doi consilieri locali nominalizaţi de către consiliul 

local se va constitui prin dispoziţia primarului, pe baza propunerilor/nominalizării consiliului local. Pentru 

asigurarea obiectivității, consider oportun ca în respectarea principiilor generale de constituire a comisiilor, 

primele partide cu pondere in consiliu, PNL și PSD să își propună cîte un reprezentant în comisie. 

Procesul   de   evaluare   a   performanţelor   profesionale   individuale   ale secretarului general al 

unitâţii administrativ-teritoriale , reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale 

ale funcţionarului public, prin  compararea  gradului  şi  a  modului  de  îndeplinire  a     obiectivelor 

individuale şi a criteriilor de performanţă conform atribuțiilor stabilite prin lege, cu rezultatele obţinute în 

mod efectiv de către funcţionarul public. 

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici cuprinde următoarele 

elemente: 

a) evaluarea gradului şi a modului de atingere a obiectivelor individuale; 

b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă. 

Temeiul juridic al proiectului de hotărâre iniţiat îl consituie: 

-  prevederile art. 1 din Anexa nr. 6 - Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare   a performanţelor 

profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 

ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor publici 

debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie  2020  din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

Pentru evaluare se vor avea în vedere   criteriile de performanţă prevăzute la art. 29, lit.b) din Anexa 

nr. 6 - Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare   a performanţelor profesionale individuale ale 

funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru 

realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică 

ulterior datei de 1  ianuarie 2020 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi obiectivele 

individuale şi indicatorii de performanţă, în conformitate cu prevederile art. 16 din aceeaşi metodologie. 

În baza considerentelor expuse mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre pe care îl prezint 

spre dezbatere şi aprobare. 

 

 

                                                      P R I M A R, 

 

 IULIAN BOȚ 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

P R I M A R 

 

 

 

NR.       1998 /24.02.2021 



 

 

 

 

                                           

 

R A P O R T  DE S P E C I A L I T A T E 

la proiectul de hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Liești a doi 

consilieri locali care vor avea calitatea de evaluator în cadrul comisiei de evaluare a  

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Liești 
 
 
 

Analizând proiectul de hotărâre privind propunerea de evaluare a performanțelor  profesionale  

individuale  ale  secretarului  general  al comunei Liești   am   constatat   că   a   fost   întocmit   cu   

respectarea prevederilor legale. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului 

general al municipiului   se face cu respectarea prevederilor din Anexa nr.6 - Metodologia pentru 

realizarea procesului de evaluare   a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici 

aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea 

procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei 

de 1 ianuarie 2020 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative. 

Proiectul de hotărâre inițiat răspunde: 

-   prevederilor art. 485 precum   şi   cu prevederile din Anexa nr.   6 - Metodologia  pentru  

realizarea  procesului  de  evaluare    a  performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor 

publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată  începând  cu  1  ianuarie  2020,  precum  şi  pentru  

realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia 

publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Potrivit art. 485, alin. (5 ) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, calitatea de 

evaluator este exercitată de către o comisie de evaluare formată din  primar, şi 2 consilieri locali desemnaţi 

în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local. 

Din acest motiv se propune nominalizarea de către consiliul local al comunei Liești a doi 

consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a  performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al comunei Liești,prin hotărâre. 

Comisia  de  evaluare  formată  din  primar  şi  2  consilieri  locali  se constituie prin dispoziţia 

primarului, pe baza propunerilor/nominalizărilor consiliului.local. 

Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu prevederile art.136   din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, avizez favorabil proiectul de hotărâre privind nominalizarea de către 

consiliul local al comunei Liești a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluator    în cadrul 

comisiei de evaluare a  performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Liești 

și propun adoptarea lui în forma prezentată de inițiator. 

 

 

 Secretar general, 

  Vasile Avadanei 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

SECRETAR GENERAL 

 

 

 

NR.    1999 /24.02.2021 



_____________Carte Funciară Nr. 102548 Comuna/Oraș/Municipiu: Liesti
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Nr cadastral Suprafața (mp)* Observații / Referințe
102548 587 S REAL M-587,35 MP.NORD:8-9-l-2-3-4 GARD BETON + FIER;EST:4-5 NEIMPREJMUIT; 

SUD:5-6 NEIMPREJMUIT;VEST;6-7-8 GARD TABLA

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr 
Crt

Categorie 
folosință

Intra 
vilan

Suprafața
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observații / Referințe

1 curți 
construcții

DA 587 7 102 - în cartea funciara pe hârtie 587,35mp.

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct 
început

Punct 
sfârșit

Lungime segment
<•• (m)

1 2 1.725
2 3 0.402
3 4 10.55
4 5 22.731
5 6 15.656
6 7 37.624

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro
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Formular versiunea 1.1

epay.ancpi.ro


_____________Carte Funciară Nr. 107395 Comuna/Oraș/Municipiu: Liesti
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Nr cadastral Suprafața (mp)* Observații / Referințe
107395 15.866 imobil inscris in CF sporadic 102092;

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr 
Crt

Categorie 
folosință

Intra 
vilan

Suprafața
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observații / Referințe

1 neproductiv NU 15.866 28/1 135-137 - COASTA ZOOTEHNIE-LOT3

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct 
începu 

t
X/Y Punct 

sfârșit X/Y
Lungime 
segment 

<« (m)
1 697.092,716

459.538,371
2 697.101,298

459.557,909
21.34

2 697.101,298
459.557,909

3 697.016,487
459.579,705

87.567

3 697.016,487
459.579,705

4 697.013,221
459.568,978

11.213

4 697.013,221
459.568,978

5 696.977,423
459.475,51

100.089

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ro
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