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H O T Ă R Â R E A   Nr. _5___ 
din 29.01.2020 

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 39 /30.10.2019 privind aprobarea 
studiului de fezabilitate  și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de 
fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor  aferente proiectului „Sistem 

de management integrat al deșeurilor în județul Galați” 
 
________________________________________________________________________  
 Initiator: Boţ Iulian, primarul comunei Liesti, judetul Galati; 
Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului :                   985   /   28.01.2020  

 
 
 Consiliul Local al comunei Liesti , judetul Galati, intrunit in sedinta ordinară in data de 

29.01.2020; 
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, cu nr.985/ 28 .01.2020; 
Având în vedere raportul de specialitate  nr. 1012 / 29.01.2020; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate …1-5………..; 
Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Codul apel POIM/6/3/1/Reducerea 

numărului de depozite neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a 
deșeurilor în România din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 
– 2020, Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management 
eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 – Reducerea numărului depozitelor neconforme 
și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România;  

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 
şiconţinutul-cadru al documentaţiilortehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţiifinanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 291 alin (1) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. b), d) și e), alin. (3) lit. d)  din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. (3),lit. d) și lit. f) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;; 
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Art.I  Se modifică și se înlocuiește Anexa 1 din Hotărârea nr. 39 /30.10.2019  a 
Consiliului Local al comunei Liești  ,privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații 
și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Galați”, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.II   Se modifică și se înlocuiește Anexa 2 - Planul anual de evoluţie a tarifelor si 

taxei speciale a serviciului de salubrizare,din Hotărârea nr. 39 /30.10.2019  a Consiliului 
Local al comunei Liești privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor 
aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, conform 
anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.III   Se modifică și se înlocuiește Anexa III - Planul anual de evoluţie a tarifelor si 

taxelor, aferentă Anexei 3 din Hotărârea nr. 39 /30.10.2019  a Consiliului Local al comunei 
Liești privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați 
din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului 
„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, conform anexei  3 – III, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.IV   Se completează Hotărârea nr. 39 /30.10.2019  a Consiliului Local al comunei 

Liești privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați 
din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului 
„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, după cum urmează: 

După art. 3 se introduce un articol nou 31, care va avea următorul cuprins: 
„Art.31.   Se aprobă Actul de Atribuire Cadru pentru proiectul „Sistem de management 

integrat al deșeurilor în județul Galați”, conform Anexei 4, parte integrantă la hotărâre.” 
 
Art. V.   Art. 7 din Hotărârea nr. 39 /30.10.2019  a Consiliului Local al comunei Liești 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din 
Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem 
de management integrat al deșeurilor în județul Galați” se completează şi va avea următorul 
cuprins: 

„Art.7Se împuternicește domnul Iulian BOȚ, primar, având calitatea de reprezentant 
al unităţii administrativ teritoriale în Adunarea Generală aAsociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ECOSERV Galați, să voteze în conformitate cu prevederile art. 1, 2, 3 şi 31 
din prezenta hotărâre în Adunarea Generală a Asociaţiei”. 

 
Art. VI Prezenta hotărâre se va comunica Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

ECOSERV Galați. 
 

 
 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează,    
          TECUȚĂ COSTEL                                                                                   
      _______________________________________________   SECRETAR GENERAL, 
                        

          AVĂDĂNEI VASILE 
 

                                                                                             __________________________ 
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