
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI 

INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA 

 
 

D-lui /d-nei consilier local 
……………………………………………………………………… 
 

 

• INVITAŢIE 

In temeiul Dispoziției nr. 156 din 22.06.2021 a primarului comunei Liești, sunteți invitat(ă)  

să participați la ședința  extraordinară a   CL Liești, convocată de îndată, ce va avea loc  miercuri, 

23.06.2021, 0RA 18,00,  în sala de ședințe a C.L. Liești ,   ȘI ONLINE. 
 

Se propune pe ordinea de zi : 

 

I.-depunerea jurământului de către dl. Gurău Ionuț, supleant pe lista consilierilor locali a 

PNL, filiala județeană Galați, comuna Liești, validat prin  Încheierea din 8 iunie 2021 a Judecătoriei 

Liești  

II.-PROIECTE  DE HOTĂRÂRI  privind: 

1. modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 46/07.10.2020 privind aprobarea proiectului 

şi a cheltuielilor legate de proiectul: "Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu 

echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte 

echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in 

Comuna Liești, Județul Galați” 

2. acceptarea  ofertelor  făcute de d-nii  Maricel  SCARLAT și Valentin SUSANU privind 

cedarea unor procente din capitalul social deținut la Clubul Sportiv SPORTING  Liești 

 

 

Consilierii care din motive obiective nu pot participa fizic la ședință , pot opta pentru 

participarea on-line și vor respecta procedura următoare: 

  - Vor comunica până în data de 23.06.2021, ora. 14,00, numărul de telefon sau adresa de mail la 

care își vor exprima votul pe ordinea de zi, și proiectele de hotărâre, in situația când acestea sunt 

diferite de cele comunicate anterior. 

 -Președinți comisiilor de specialitate vor comunica prin SMS/telefonic avizul favorabil/ 

nefavorabil împreuna cu eventualele propuneri de amendamente la proiectul de hotărâre până cel 

mai târziu miercuri, 23.06.2021, ora. 11,00.  Rapoartele de avizare se vor semna înaintea  ședinței 

de plen. 

-Ordinea de zi  si procesul se votează si se comunica in primele 10 min. ale ședinței,  în același mod 

ca si proiectele de hotărâri.    

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

23.06.2021, orele 18,00-18,30.  Voturile comunicate ulterior acestui interval orar nu sunt  

înregistrate. 

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

18,00-18,20, 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 

Minuta cu rezultatul votului se comunică de către secretarul general după  încheierea 

ședinței, prin SMS și /sau pe grupul Whatsapp  Liesti -consiliul local. 

 

 

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

 

Primar, 

 Iulian BOȚ 



 
 
 
 

 

 

 

          PROIECT DE HOTĂRÂRE   
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 46/07.10.2020 privind aprobarea 

proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul: "Dotarea unităților de învățământ 

preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție 

medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a 

preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in Comuna Liești, Județul Galați” 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Iniţiator : Primarul Comunei Liești, judeţul  Galaţi; 

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului:          5841/22.06.2021 

______________________________________________________________________ 
Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit in ședința extraordinara, in data de 

23.06.2021 ; 

  Analizând: 

- referatul de aprobare nr. 5841/22.06.2021 al primarului Comunei Liești 

- raportul nr. 5842/ 07.06.2021 al  domnului Necula Adrian, consilier achiziții al UAT  

Liești; 

- avizul comisiilor  de specialitate nr................... 

- Ghidul de finanțare - Condiții specifice de accesarea fondurilor în consolidarea 

capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza 

Covid-19 și solicitarea de clarificări înregistrată la Primăria comunei Liești sub nr. 5830/G din 

22.06.2021; 

- HCL nr. 46/07.10.2020 privind aprobarea implementării proiectului "Dotarea 

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip 

măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum si alte echipamente de acest tip, necesare 

pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in Comuna Liești, Județul Galați "; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

- prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizională in administrația 

publica; 

- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative; 

- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) alin. (7) lit. a) din Legea nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

În temeiul art. 139 alin. (1) si 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  

 

                                   H O T Ă R Ă R Â R E :  
 
 

Art. 1. Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 07.10.2020, privind aprobarea 
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proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul "Dotarea unităților de învățământ preuniversitar 

de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  

precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului 

SARS-Cov-2 in Comuna Liești, Județul Galați”, se modifică după cum urmează: 

Art. 2, se modifică şi va avea următorul conţinut: 

’’Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului: "Dotarea unităților de învățământ 

preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, 

dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea 

corona virusului SARS-Cov-2 in Comuna Liești, Județul Galați”, în cuantum de 716.824,72lei 

(inclusiv TVA), respectiv valoarea totală eligibilă a proiectului în in cuantum de 716.824,72 

lei.” 

Art. 3 se modifică şi va avea următorul conținut: 

“ Art. 3. Se aproba indicatorii tehnico economici conform tabelului și a devizului, 

atașat in cuantum de 602.373,71lei la care se adaugă TVA în valoare de 114.451,01 lei,, 

 

INDICATORI DE REALIZARE IMEDIATĂ 

ID INDICATORI DE REALIZARE Unitate 

măsură 

2S130 Entități publice dotate/sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare 

cauzate de SARS –Cov-2.  

 

3 

1. Școala Gimnazială nr. 1 Liești  

2. Școala Gimnazială nr. 2 Liești  

3. Școala Gimnazială  Sfântul Nicolae Liești  

 

 

INDICATORII DE REALIZARE POIM 

ID INDICATORI DE REALIZARE Unitate măsură 

2S132 Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor 

de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei 

sanitare. Indicatorul este unul calitativ 

  Înainte de 

intervenția POIM: 

NU 

2S132 Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor 

de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei 

sanitare. Indicatorul este unul calitativ 

  Ulterior 

intervenției POIM: 

DA 

 

 

UNITĂȚI FIZICE 

Nr. 

crt. 

Descriere Unitate de măsură Cantitate 

1. Măști chirurgicale de protecție buc 96.690,00 

2. Mânuși de protecție perechi 1.760,00 

3. Dispensere automate săpun lichid buc 16 

4. Covoraș mare dezinfectant buc 9 

5. Săpun lichid antibacterian litri 483,45 

6. Clor dezinfectant litri 2.706,00 

7. Dezinfectant pentru suprafețe litri 4.015,00 

8. Lampa dezinfectare aer si suprafete buc 73 

 

 

 

Art. 4 se modifică şi va avea următorul conținut: 

„Art.4. Persoana desemnată ca reprezentant legal al Comunei Liești in relația cu 

AMPOIM pe toată perioada derulării proiectului cu titlu "Dotarea unităților de învățământ 



 
 
 
 
preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, 

dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea 

corona virusului SARS-Cov-2 in Comuna Liești, Județul Galați”, este doamna Dumanovschi 

Marilena-Laura, în calitate de consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului Comunei Liești.” 

 
Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 46 din 07.10.2020,  

rămân nemodificate. 

 

Art. III. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL nr. 25 din 

08.06.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. din 46 din 07.10.2020 privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: "Dotarea unităților de învățământ 

preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, 

dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea 

corona virusului SARS-Cov-2 in Comuna Liești, Județul Galați” 

 

 

 

 

 

                   INIȚIATOR,   

 

                                PRIMAR, 

 

     Iulian BOȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

RAPORT APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local  nr. 

46/07.10.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: 

"Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție 

medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente 

de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in 

Comuna Liești, Județul Galați” 

 

Având în vedere că în luna octombrie 2020 s-a depus proiectul pentru accesarea de fonduri 

europene nerambursabile pe platforma MySMIS2014 și modificarea cerințelor Ghidului 

solicitantului privind accesarea fondurilor conform Axa Prioritară 9 “Protejarea sănătății 

populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, ulterior datei limită de depunere a 

solicitărilor de finanțare, constatând prevederile  solicitării de clarificări din 18.06.2021 a 

Autorității de management, și a modificării în data de 10.06.2021 a Ghidului solicitantului, se 

impun anumite modificări la documentele depuse inițial. 

În acest sens este necesar remodificarea art. 2,3 și 4 din HCL nr. 46 din 07.10.2020 care 

vor avea următorul cuprins: 

’’Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului: "Dotarea unităților de învățământ 

preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, 

dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea 

corona virusului SARS-Cov-2 in Comuna Liești, Județul Galați”, în cuantum de 716.824,72lei 

(inclusiv TVA), respectiv valoarea totală eligibilă a proiectului în in cuantum de 716.824,72 

lei.” 

Art. 3. Se aproba indicatorii tehnico economici conform tabelului și a devizului, atașat 

in cuantum de 602.373,71lei la care se adaugă TVA în valoare de 114.451,01 lei,, 

Art.4. Persoana desemnată ca reprezentant legal al Comunei Liești in relația cu 

AMPOIM pe toată perioada derulării proiectului cu titlu "Dotarea unităților de învățământ 

preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, 

dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea 

corona virusului SARS-Cov-2 in Comuna Liești, Județul Galați”, este doamna Dumanovschi 

Marilena-Laura, în calitate de consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului Comunei Liești.” 
Celelalte prevederi din ale Hotărârii Consiliului Local nr. 46 din 07.10.2020,  rămân 

nemodificate. 

La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL nr. 25 din 08.06.2021 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. din 46 din 07.10.2020 privind aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: "Dotarea unităților de învățământ 

preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, 

dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea 

corona virusului SARS-Cov-2 in Comuna Liești, Județul Galați” 
  Luând in considerare ca cele prezentate sunt necesare, oportune si legale, propunem 

spre dezbatere si aprobare prezentul proiect de hotărâre, Consiliului Local al Comunei Liești. 
 
 
 

PRIMAR 
Boț Iulian 
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Nr.5841/G/22.06.2021 



 
 
 
 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local  nr. 

46/07.10.2020 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul: 

"Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție 

medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente 

de acest tip, necesare entru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in 

Comuna Liești, Județul Galați” 

 

Având în vedere Referatul de aprobare al domnului Primar Boț Iulian prin care se arată 

necesitatea și oportunitatea remodificării art. 2,3 și 4 din HCL nr. 46/07.10.2020, 

Ținând cont de modificarea Ghidului Solicitantului privind accesarea fondurilor 

europene nerambursabile conform Axa Prioritară 9 “Protejarea sănătății populației în 

contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, prin prioritatea de investiții 9a “Investiții în 

infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și 

local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea 

socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și 

trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul Specific 

9.1 “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” la data de 10.06.2021 

,ulterior depunerii proiectului, 

Reținând considerentele din Solicitarea de clarificări a Autorității de management din 

18.06.2021, 

Se impun remodificarea art. 2,3 și 4 din HCL nr. 46/07.10.2020 cu următorul cuprins: 

’’Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului: "Dotarea unităților de învățământ 

preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, 

dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea 

corona virusului SARS-Cov-2 in Comuna Liești, Județul Galați”, în cuantum de 716.824,72lei 

(inclusiv TVA), respectiv valoarea totală eligibilă a proiectului în in cuantum de 716.824,72 

lei.” 

Art. 3. Se aproba indicatorii tehnico economici conform tabelului și a devizului,atașat 

in cuantum de 602.373,71lei la care se adaugă TVA în valoare de 114.451,01 lei,, 

Art.4. Persoana desemnată ca reprezentant legal al Comunei Liești in relația cu 

AMPOIM pe toată perioada derulării proiectului cu titlu "Dotarea unităților de învățământ 

preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, 

dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea 

corona virusului SARS-Cov-2 in Comuna Liești, Județul Galați”, este doamna Dumanovschi 

Marilena-Laura, în calitate de consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului Comunei Liești.” 
Celelalte prevederi din ale Hotararii Consiliului Local nr. 46 din 07.10.2020,  rămân 

nemodificate. 

La data adoptării prezentei hotărîri se abrogă prevederile HCL nr. 25 din 08.06.2021 

pentru modificarea Horărârii Consiliului Local nr. din 46 din 07.10.2020 privind aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: "Dotarea unităților de învățământ 

preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, 

dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea 

corona virusului SARS-Cov-2 in Comuna Liești, Județul Galați” 

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentata de prevederile 
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Nr.5842/G/22.06.2021 



 
 
 
 
urmatoarelor acte normative: 

- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
- Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Luand in considerare ca cele prezentate sunt necesare, oportune si legale, propunem spre 

dezbatere si aprobare prezentul proiect de hotarare, Consiliului Local al Comunei Liești. 
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Apel: POIM/881/9/1/Consolidarea capacil6tii de geslionare a crizeisanitare COVID-19

Autoritatea de l\,4anagement pentru Programul Operalona Infrastructure N,4are

Proiect: cad SMIS 143293 - "Datarea uniElilar de inveqma preuniversitar de stat cu echipamente
de proleclie medical1 de tip mdsti de proteclie nedicald, dezinfectanti, precum Sialte echipamente de
acesttip, necesare pentru a preveni rdspendirea coronaviusului SARS-C17-2 in Comuna Liesti,

Solicitarea de clarificare 2
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Apel: POIM/881/9/1/Consolidarea capaciEtii de gestionare a crizeisanitare COVID-l9

Autortatea de l\,4anagement penlru Programul Operational lnfrastructur6 l\,4are

Praiect: cod 5^,415 143293 - "Dolarea unitdflor de invdtdmant preuniversitar de stat cu echipamente
de protectie medical4 de tip mditide protectie medicald, dezinfectanti, precum Sialte echipamente de
acest tip, necesarc penttu a preveni rdspendirea corcnaviusului SARS-C1y-2 in Comuna Liesti,

Program Operational lnfrastructurd Mare

Solicitarea de clarificare 2
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          PROIECT DE HOTĂRÂRE   
privind acceptarea  ofertelor  făcute de d-nii  Maricel  SCARLAT și Valentin 

SUSANU privind cedarea unor procente din capitalul social deținut la Clubul 

Sportiv SPORTING  Liești 

 

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti 

Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului:                                           5666/G/ 11.06.2021                                         

   

            Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit în ședința extraordinară din data de  23.06.2021;  

  Având in vedere : 

- Referatul  de  aprobare  înregistrat  sub  nr.  5666/G/ 11.06.2021  întocmit de Primarul comunei 

Liești, in calitate de inițiator al proiectului de hotărâre; 

- Raportul  de specialitate  întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Liești, cu  nr.     5876 /G/22.06.2021; 

-  Calitatea Consiliului local Liești de membru asociat al Clubului Sportiv SPORTING Liești, 

aprobată prin HCL nr. 15/31.08.2012 de  aprobare a  contractului de asociere dintre Clubul Sportiv 

„ SPORTING LIEŞTI”  si  Consiliul local Liești, jud. Galaţi și confirmată prin Încheierea nr. 

235/13.06.2013 a Judecătoriei Liești; 

-art. 3 al HCL nr. 11/19.02.2015, prin care se stabilește reprezentantul Consiliului local Liești in 

Adunarea generală  a Clubului Sportiv SPORTING Liești; 

- Hotărârea   nr. 102 din 17.05.2021  a   Adunării Generale a Clubului Sportiv SPORTING Liești; 

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  nr.           ;  

 In baza prevederilor: 

- art. 1011, alin.(1) , art. 1901, alin. (4) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare. 

- art. 20, lit. a), art.21, , alin.(20, lit. f), art. 33, alin.(10 și alin. (2), art. 55(1), lit. d)  ale O.G. nr. 26 

2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; 

 In temeiul prevederilor art. 76, art. 129, alin. (3), lit. d), alin.(7), lit. f), alin. (9) lit. a), alin. 

(14) art. 139,alin.(3) art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta  

 

H O T Ă R Â R E  : 
 

Art. 1.   Se acceptă oferta d-lui  Maricel SCARLAT prin care se cedează cu titlu gratuit  un 

procent de 45 % din capitalul social al  Clubului Sportiv  SPORTING  Liești, în favoarea 

Consiliului local Liești, membru asociat. 

 

Art. 2.  Se acceptă oferta d-lui  Valentin SUSANU prin care se cedează cu titlu gratuit un procent 

de 20 % din capitalul social al  Clubului Sportiv  SPORTING  Liești, în favoarea Consiliului local 

Liești, membru asociat. 
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Art. 3. (1) Ofertele materializate in Hotărârea nr. 102 din 17.05.2021  a  Adunării Generale a 

Clubului Sportiv  SPORTING  Liești   sunt asimilate actelor de donație. 

           (2) Cheltuielile aferente încheierii și  autentificării actului vor fi suportate de către  UAT 

Comuna Liești, județul Galați; 

Art. 4. (1)  In urma acceptării ofertelor menționate la art. 1 si art. 2 al prezentei Hotărâri, părțile 

sociale ale Clubului Sportiv  SPORTING  Liești vor fi deținute procentual astfel: 

- Consiliul local Liești    - 90% 

- Gorie Fănel           -   5% 

- Matei Dorinel               -   5%   

       (2)  Președinte al Clubului Sportiv  SPORTING  Liești va fi dl. Matei Dorinel. 

 

Art. 5.   Se mandatează primarul comunei, domnul Iulian BOȚ să semneze actul autentic de 

acceptare  și ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri. 

 

Art. 6.   Prezenta hotărâre se va comunica celor în drept de către secretarul general al comunei. 

 

 

 

 

                   INIȚIATOR,   

 

                                PRIMAR, 

 

     Iulian BOȚ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
REFERAT  DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind acceptarea  ofertelor  făcute de d-nii  Maricel  

SCARLAT și Valentin SUSANU privind cedarea unor procente din capitalul social 

deținut la Clubul Sportiv SPORTING  Liești 
 
 

In data de 18.05.2021, sub  nr. 4907 , s-a înregistrat oferta domnului Maricel SCARLAT  

de cedare gratuită a unui număr de 50 acțiuni  ale Clubului Sportiv SPORTING Liesti, supusă 

discuției consiliului local în ședința din 19.05.2021. 

La aceeași dată sub  nr. 4906, s-a înregistrat domnului Valentin SUSANU  de cedare 

gratuită a unui număr de  25 acțiuni  ale Clubului Sportiv SPORTING Liesti. 

Cererile au fost supuse discuției consiliului local în ședința din 19.05.2021. 

Consiliul local si-a dat acordul de principiu, aspect consemnat in Procesul verbal încheiat 

in ședința din 19.05.2021, urmând a se întocmi proiect de hotărâre pentru următoarea ședință. 

 Întrucât prin această modalitate se reducea numărul de asociați sub  cel minim stabilit 

prin lege (3) și clubul sportiv nu mai putea funcționa , s-a căutat o altă soluție. 

 Prin Hotararea nr. 102 din 17.05.2021   a  Adunarii generale a Clubului Sportiv 

SPORTING Liesti, se ia act de cererile d-lui M. Scarlat, prin care se cedează 45% din capitalul 

social  și  a d-lui Susanu Valentin, prin care se cedează 20% din capitalul social către membrul 

asociat Consiliul local Liesti.  Hotărărea a fost dată cu participarea reprezentantul Consiliului 

local Liești in Adunarea generală  a Clubului Sportiv SPORTING Liești , stabilit prin art. 3 al 

HCL nr. 11/19.02.2015, care a respectat poziția consiliului local exprimată in ședință și 

consemnată în procesul verbal. 

 Ofertele și Hotărârea clubului sportiv , fiind făcute cu titlu gratuit, le asimilăm  

donației.   

Prin prezentul proiect de hotărâre, consiliul local confirmă poziția reprezentantului 

său în Adunarea  generală și accepta oferta  materializată  în Hotărârea   nr. 102 din 17.05.2021  

a   Adunării Generale a Clubului Sportiv SPORTING Liești, în urmând a se întocmi act 

autentic și a se proceda la înscrierea modificărilor de statut  la Judecătoria Liești. 

 

In temeiul celor prezentate , supun spre aprobare consiliului local, prezentul proiect de hotătâre. 

 

 

 PRIMAR,  

 Iulian BOȚ  

. 
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                                    RAPORT DE SPECIALITATE   

La proiectul de hotărâre privind acceptarea  ofertelor  făcute de d-nii  Maricel  

SCARLAT și Valentin SUSANU privind cedarea unor procente din capitalul social 

deținut la Clubul Sportiv SPORTING  Liești 

, 
 

 Proiectul  de hotărâre este întocmit cu respectarea dispozițiilor legale în materie. 
   Se propune  acceptarea  ofertelor  făcute de d-nii  Maricel  SCARLAT și Valentin SUSANU 
privind cedarea unor procente din capitalul social deținut la Clubul Sportiv SPORTING  Liești .  

In preambulul proiectului de hotărâre și în referatul de aprobare, inițiativa este motivată în fapt 
și în drept .  

 Consiliului local Liești are calitatea de membru asociat al Clubului Sportiv SPORTING Liești, prin 
HCL nr. 15/31.08.2012 de  aprobare a  contractului de asociere dintre Clubul Sportiv „ SPORTING LIEȘTI”  si  
Consiliul local Liești, jud. Galați ,hotărâre finalizată  prin Încheierea nr. 235/13.06.2013 a Judecătoriei Liești; 

In data de 18.05.2021, sub  nr. 4907 , s-a înregistrat oferta  domnului Maricel SCARLAT  de cedare 
gratuită a unui număr de 50 acțiuni  ale Clubului Sportiv SPORTING Liesti, supusă discuției consiliului local 
în ședința din 19.05.2021. 

La aceeași dată sub  nr. 4906, s-a înregistrat domnului Valentin SUSANU  de cedare gratuită a 
unui număr de  25 acțiuni  ale Clubului Sportiv SPORTING Liesti. 

Cererile au fost supuse discuției consiliului local în ședința din 19.05.2021, care și-a dat acordul 
de principiu, urmând a se întocmi proiect de hotărâre pentru următoarea ședință. 

Prin Hotararea nr. 102 din 17.05.2021   a  Adunarii generale a Clubului Sportiv SPORTING Liesti, 
inregistrată la Primăria Liești  sub nr. 5478/G/04.06.2021, se ia act de cererea d-lui M. Scarlat, și raportat 
la reducea numărul de asociați sub  cel minim stabilit prin lege (3) și riscul clubului  sportiv de nu mai putea 
funcționa , s-a găsit  soluția  prin care se cedează 45% din capitalul social  către Consiliul local și 5% către  
dl. Gorie Fănel. 

Pe aceleași considerente,  dl. Susanu Valentin cedează 20% din capitalul social către membrul 
asociat Consiliul local Liesti și 5% către dl. Matei Dorinel. 

Consiliul urmează a avea în vedere Hotararea nr. 102 din 17.05.2021  a Adunării generale a 
Clubului Sportiv SPORTING Liesti. 

Din bilantul  contabil depus, cu index încărcare ANAF 252305458 din 11.05.2021 și , Certificatul 
de Atestare Fiscală nr. 3294457 rezultă faptul că clubul sportiv nu are datorii, astfel că preluarea procentelor 
majoritare din capitalul social nu grevează cu sarcini suplimentare.      

    In temeiul competențelor invocate în preambulu proiectului de hotărâre,  Consiliului local 
ca în ședință, să analizeze și să aprobe prezentul proiect de hotărâre.  

 

           Sef serviciu  

             Financiar-contabil,                                                             
                                                                            Plescan Nicoleta                                                        

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nr : 5876 /G/22.06.2021 



PR!MAITIA COMUNEI L

( cluBUL sPoRTrv,,sPoRTrNG Lrngrr"
COMUNA LIE$TI, JUDETUL GALATI, CUI: 30891119

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A CLUBULUI SPORTIV
,,SPORTING LlESTI,, cu sediul in COM. LlEST|, JUD. GALATI.

", 
lo{, ,lL ,o( JeJ/

Noi, ADUNAREA GENERALA a CLUBULUI SPORTIV ,,SPORTING
LIESTI,, cu sediul in COM. LIESTI, JUD. GALATI, in temeiul prevederilor actelor
constitutive si ale Legilor nr.3IlI990 privind societatile comerciale si nr. 6912000 a

Educatiei Fizice si Sportului, intruniti in adunare generala la sediul com Liesti, Jud
Galati in data de mai sus, cu unanimitate de voturi,

HOTARAM:

ART 1. Se ia act de cererea domnului Scarlat Maricel prin care cedeaza,din totalul
deSO% din capitalul social detinut in cadrul Clubului Sportiv ,,SPORTING LIESTI,,
cu sediul in com. Liesti, jud. Galati, numitilor:

1. GORIE FANEL un procent de 5% din capitalul social, si

2. Consiliului Local al Primariei Liesti un procenl de 45% din capitalul social

ART 2. Se ia act de cererea domnului Susanu Valentin prin care cedeaza,dintotalul
de25% din capitalulsocia! detinut in cadrul Clubului Sportiv ,,SPORTING LIESTI,,
cu sediul incom. Liesti, jud. Galati, numitilor:

t. MATEI DORINEL un procent de 5% din capitalul social, si

2. Consiliului Local al Primariei Liesti un procent de 20 % din capitalul social

MEMBzuI ADUNARII GENERALE
SCARLAT MARICEL
SUSANU VALENTIN
CONSILruL LOCAL AL COMUNEI LIESTI

(

prin reprezentant PAVELINA GHEONEA

"^" ll o(, Jp&l
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