
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  miercuri, 29.09.2021, 0RA 16,00,  în sala de ședințe a C.L. 

Liești ,   ȘI ONLINE. 
 

Se propune pe ordinea de zi: 

I.PROIECTE  DE HOTĂRÂRI  privind:  

1.rectificarea bugetului local * se postează după depunerea devizelor investițiilor 

2. desemnarea unor  reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din consiliile  de 

administrație şi  C.E.A.C. ale școlilor cu personalitate juridică din comuna Liești 

3. acordarea de înlesniri la plată a majorărilor de întârziere datorate bugetului local al 

comunei Liești  de către persoanele fizice şi persoanele juridice 

4. transmiterea  în folosinţă cu titlu gratuit către  DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ 

ROMANIA SA- Filiala Galați GALAŢI a terenului proprietate publică a comunei Liești, in 

suprafață totală de 2,88 mp, teren  necesar în vederea realizării lucrării  “  racordare la rețeaua 

electrică a locului de consum  permanent Exploatație agricolă(Grajduri)-DINISOFT DIB, comuna 

Liești, sat Liești, jud. Galați, “ 

5. aprobarea  indicatorilor tehnico- economici actualizați ai investitiei  ”MODERNIZARE 

STRAZI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI”, investiție realizată prin P.N.D.L.  II 

II. INTERPELĂRI, CERERI 

Notă : ordinea de zi poate suferi moficări funcție de urgentele identificate ulterior 

 

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 27.09.2021, ora. 11,00, 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, 27.09.2021, ora. 13,00.  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.    

-Data și intervalul orar în care se comunică votul pe proiectele de hotărâri este: miercuri, 29.09.2021, 

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 



 

                                             

  

PROIECT DE H O T Ă R Â R E  

                                                 

privind  desemnarea unor  reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte 

din consiliile  de administrație şi  C.E.A.C. ale școlilor cu personalitate juridică 

din comuna Liești 

______________________________________________________________ 

            Inițiator:  Boţ Iulian,  primarul comunei Liești 

            Nr. de înregistrare si data depunerii proiectului:     8586/21.09.2021       

 

              Consiliul local al comunei Liești, convocat in ședința ordinara din  

29.09.2021; 

                Având in vedere Referatul de aprobare  al inițiatorului cu nr. 

8586/21.09.2021      ; 

       Având in vedere raportul întocmit de compartimentul de resort din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Liești cu nr.  8589/21.09.2021      

;                   

    Având in vedere prevederile art. 96 alin(1) și  (2) lit. ”b” din Legea nr. 

1 / 2011, Legea Educației Naționale;   

    Având in vedere prevederile art. 4 al O.M.E.N nr. 4.619 /2014 , pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar cu modificările 

ulterioare; 

              Având in vedere prevederile art.11, alin.(4), lit. “e” al OUG nr. 75 / 

2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările si completările 

ulterioare; 

   Având in vedere prevederile art. 129,alin. (7),lit. “a” pct.1, si a art.  139 alin.   

(3) lit. “h ”  și lit. “i”,  a art.  196 lit. “a”  din O.U.G.  nr.  57/2019  privind  

Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

  

     

 

                                         H O T A R A S T E: 

 
              Art. 1.  Se desemnează  reprezentanții  Consiliului Local , pentru a 

face parte din consiliile  de administrație ale școlilor cu personalitate juridică 

din comuna Liești, conform Anexei nr.1. 
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 Art.  2.   Se desemnează  reprezentanții  Consiliului Local , pentru a 

face parte din C.E.A.C  ale școlilor cu personalitate juridică din comuna Liești, 

conform Anexei nr. 2. 

 

              Art.  3.  Domnul secretar va comunica prezenta celor in drept. 

 

                            

 

                INIȚIATOR,       

                          PRIMAR,                                                                                       

                        IULIAN  BOȚ    Avizează,   

  

                                                                            SECRETAR GENERAL, 

                         

 __________________________  

     AVĂDĂNEI VASILE 
 

 __________________________ 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 ANEXA  nr. 1    LA H.C.L. NR.  _____/29.09.2021 

 

 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA  SCOLII CU 

PERSONALITATE  JURICA 

NUMELE SI PRENUMELE PERSOANEI 

CARE REPREZINTA CONSILIUL LOCAL 

IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL 

SCOLII 

1. Scoala gimnazială nr. 1 Liești  

1.. 

2.. 

 

2. Scoala gimnazială nr. 2 Liești  

1.. 

2.. 

 

3. Scoala gimnazială “Sf. Nicolae” 

Liești 

 

1.. 

2.. 

 

 

 

 

 

 

 
                                   ANEXA nr.2   LA H.C.L. NR.  _____ /29.09.2021 

 

 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA  SCOLII CU 

PERSONALITATE  JURICA 

NUMELE SI PRENUMELE PERSOANEI 

CARE REPREZINTA CONSILIUL LOCAL 

IN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ŞI 

ASIGURAREA CALITĂŢII 

1. Scoala gimnazială nr. 1 Liești  

. 

2. Scoala gimnazială nr. 2 Liești  

. 

3. Scoala gimnazială “Sf. Nicolae” 

Liești 

 

. 

 

                  
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

.  
 
           
                                   REFERAT DE APROBARE  

privind  desemnarea unor  reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face 

parte din consiliile  de administrație şi CEAC  ale școlilor cu personalitate 

juridică din comuna Liești 

 

 

 

          In temeiul art. 96 alin(1) si (2) lit ”b” din Legea nr. 1 /2011, Legea 

Educației Naționale, Consiliul local este îndreptățit să desemneze câte un 

reprezentant in fiecare dintre consiliile de administrație ale școlilor cu 

personalitate juridică din localitate.  

 

          Alte competențe legale: OMECTS nr. 5619/19.11.2011, O.M.E.N 

nr. 4.619 /2014. 

 

                     Având in vedere temeiurile legale  si competențele invocate in 

preambulul proiectului de hotărâre,  propun spre dezbatere si aprobare 

desemnarea unor  reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din 

consiliile  de administrație ale școlilor cu personalitate juridică din comuna 

Liești.   

                                       

 

 

                                                             Primar 

                                                        BOT  IULIAN 
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                                          R A P O R T    DE    SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind  desemnarea unor  reprezentanți ai 

Consiliului Local pentru a face parte din consiliile  de administrație  si 

CEAC ale școlilor cu personalitate juridică din comuna Liești 

 

 

                 Proiectul  de  hotărâre  permite încadrarea în drept a stării de fapt 

prezentată de iniţiator, în expunerea de motive. 

                Școlile cu personalitate juridică din comuna Liești ne solicită la 

începutul fiecărui an școlar,desemnarea unor  reprezentanți ai Consiliului Local 

pentru a face parte din consiliile  de administrație  si CEAC. In acest an, 

proiectul de hotărâre s-a promovat după constituirea noului consiliu. 

                 Inițiatorul a invocat corecte temeiurile legale si competentele 

consiliului local in raport cu proiectul de hotărâre prezentat. 

                 In anii anteriori, au fost nominalizați funcționari publici din aparatul 

de specialitate al primarului.  

               Consiliul local poate opta să-și desemneze reprezentanți din cadrul 

consiliului, sens în care pot face  propuneri in plen.  Se vor avea in vedere 

prevederile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, care, prin excepție, 

permit calitatea de membru in Consiliul de administrație al școlilor, dar , după 

cum s-a dovedit în practica ANI, nu exonerează de riscul unui conflict de 

interese invocat sau constatat ulterior.   Trebuie menționat că nu este 

remunerată calitatea de membru in C.A ale școlilor. 

 In situația când se vor înregistra mai multe propuneri pentru fiecare 

dintre consiliile de administrație  si CEAC ale școlilor, desemnarea se va face 

prin vot secret. 

 

 

 

                                          Insp. Superior, 

                                             Zamfir Stănica 
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NR. 8589/21.09.2021       



 

 

 

 

 PROIECT DE  HOTĂRÂRE  

 
privind: transmiterea  în folosinţă cu titlu gratuit către  DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ 

ROMANIA SA- Filiala Galați GALAŢI a terenului proprietate publică a comunei Liești, in 

suprafață totală de 2,88 mp, teren  necesar în vederea realizării lucrării  “  racordare la rețeaua 

electrică a locului de consum  permanent Exploatație agricolă(Grajduri)-DINISOFT DIB, comuna 

Liești, sat Liești, jud. Galați, “ 

 
 

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:       8587/21.09.2021 

 
 
Consiliul Local al comunei Lieşti,întrunit în şedinţă ordinară din data de    29.09.2021;  
Având în vedere: 
- referatul de aprobare  al iniţiatorului înregistrat cu nr. 8587/21.09.2021; 
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Consiliului 

Local Liești, cu nr. 8590/21.09.2021; 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. ...... a Consiliului Local Lieşti;  
Având în vedere adresa nr. 181490 /13.08.2021 a S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE 

MUNTENIA NORD S.A.-SDEE GALAŢI și documentația anexată, inregistrate la Primaria Liești sub 
nr. 7600/G/20.08.2021; 

- Anexa nr. 4-Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Liesti, pct. 37 din  
H.G. nr. 678/2011, prin care se face dovada proprietății; 

- prevederile art. 12, alin. din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale; 
- prevederile art.129, alin.(2), lit. „c” şi „d” , alin. (6), lit. “a” , art. 297, alin. (1), lit. „d”, art. 349 

din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art.139 alin.3 lit.”a” coroborat cu art.5 lit.”cc” , art. 196, alin. (1), lit. a) 

din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  
emite prezenta; 

H O T Ă R Â R E: 
Art.1. (1)Se aproba transmiterea  în folosință cu titlu gratuit către  DISTRIBUȚIE ENERGIE 

ELECTRICĂ ROMANIA SA- Filiala Galați GALAŢI a terenului proprietate publică a comunei Liești, in 
suprafață totală de 2,88 mp, teren  necesar în vederea realizării lucrării  “  racordare la rețeaua electrică a 
locului de consum  permanent Exploatație agricolă(Grajduri) -DINISOFT DIB, comuna Liești, sat Liești, 
jud. Galați, “. 

          (2) Terenul se identifică conform Anexei care este parte integrantă la prezenta hotărâre. 
 Art.2. Drepturile decurgând din prevederile alin (1)  al prezentei hotărâri se exercită pe durata 

funcționării capacității energetice. 
Art.3. Se împuterniceşte  domnul Boţ Iulian, primarul comunei Liești, cu ducerea la îndeplinire, 

prin compartimentul de specialitate,  a hotărârii. 
Art.3. Secretarul general al comune Liești va asigura comunicare prezentei  celor in drept. 

 
INITIATOR,  

PRIMAR 

 BOȚ IULIAN  
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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre al  Consiliului Local  Lieşti privind: privind: transmiterea  

în folosință cu titlu gratuit către  DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ 

ROMANIA SA- Filiala Galați GALAŢI a terenului proprietate publică a comunei 

Liești, in suprafață totală de 2,88 mp, teren  necesar în vederea realizării lucrării  “  

racordare la rețeaua electrică a locului de consum  permanent Exploatație 

agricolă(Grajduri)-DINISOFT DIB, comuna Liești, sat Liești, jud. Galați, “ 

 
 
 
 
 
 Prin adresa nr. 181490 /13.08.2021 a S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA 

NORD S.A.-SDEE GALAŢI și documentația anexată, înregistrată la Primăria Liești sub nr. 
7600/G/20.08.2021, ni se solicită transmiterea  în folosință cu titlu gratuit a terenului proprietate publică 
a comunei Liești, in suprafață totală de 2,88 mp, teren  necesar în vederea realizării lucrării  “  “  racordare 
la rețeaua electrică a locului de consum  permanent Exploatație agricolă(Grajduri)-DINISOFT DIB, 
comuna Liești, sat Liești, jud. Galați, “. Terenul este necesar pentru fundațiile a doi stâlpi pentru 
alimentarea cu energie electrică 

Temeiul legal de reglementare specială  al cererii îl constituire prevederile art. 12 din Legea nr. 

123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale. 

Exercitarea drepturilor de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenului care urmează a fi afectat 

de capacitatea energetică, se va face pe durata existenței acesteia. 

Exercitarea drepturilor de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenurilor care urmează a fi 

afectate de capacitatea energetică se face după încheierea convenției-cadru prevăzută de lege, în termen 

de 30 de zile de la data adoptării proiectului de hotărâre. 

 

 

Faţă  de  cele  prezentate,  supunem  spre  aprobare  şedinţei în  plen  a 

Consiliului Local Liești, proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

 

PRIMAR, 

     BOŢ IULIAN 
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PROIECT DE HOTARARE 

privind acordarea de înlesniri la plată a majorărilor de întârziere datorate 

bugetului local al comunei Liești  de către persoanele fizice și persoanele 

juridice  

 
___________________________________________________________________________  

 Inițiator: Boţ Iulian, primarul comunei Liești, județul Galați; 

Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului :   7529 din  17.08 .2021 

 

  

 Consiliul Local al comunei Liești , județul Galați, întrunit in ședința ordinară in data 

de xx.09.2021; 

În scopul stimulării încasării veniturilor la bugetul local comunei Liești  pentru anul 

2021; 

       Având in vedere : 

-Referatul de aprobare al inițiatorului înregistrat la nr. 7529 din  17.08 .2021; 

-Raportul de specialitate al Serviciului financiar-contabil înregistrat la nr. 7530/17.08 .2021; 

- prevederile art. 9 pct.3 Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la15 

noiembrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

-  prevederile art. 185, alin. 1 lit. b) și alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

Procedură Fiscală, cu modificări și completări ulterioare; 

-  raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Liești; 

- art. 129,alin. (1), alin. (2), lit. “b”, alin.(4),lit. “a”, “c” și “f”, alin.(7), lit. “p”, și a art.  139 

alin. (3) lit. “e ”  și lit. “g”, din O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul Administrativ 

 

In temeiul art.  196 lit. “a”  din O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul Administrativ, cu 

modificări și completări ulterioare; 

 

 

    H O  T  Ă  R  Ă  Ș  T  E: 
 

Art.1. Se acordă scutirea de 100 % de la plata creanțelor bugetare accesorii, respectiv 

majorărilor de întârziere prevăzute la art.2 din prezenta, contribuabililor persoane fizice și  

persoane juridice, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:  

a)   au achitat integral  de la intrarea în vigoare a prezentei până la data de 31.12.2021,  toate 

obligațiile fiscale principale restante constând în  impozite și taxe locale, chirii, redevențe, 

amenzi contravenționale și alte obligații la bugetul local aferente anilor precedenți; 

b)   au  achitat  integral  de  la  intrarea  în  vigoare  a  prezentei  pâna  la  data  de 31.12.2021 

, debitele  aferente anului fiscal 2021; 
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c)   au achitat integral de la intrarea în vigoare a prezentei sumele reprezentând amenzi 

exigibile, de orice fel, cu excepția celor contestate pentru care, potrivit legii, executarea 

actului prin care s-a aplicat amenda este suspendată; 

d) depun certificatul fiscal eliberat de UAT Liești prin care se confirma îndeplinirea 

condițiilor prevăzute la lit. a),b),c) 

Art.2.   În categoria creanțelor bugetare accesorii, majorări de întârziere,   sunt 

cuprinse: 

a)    majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a impozitelor și a taxelor, a 

redevențelor si chiriilor cuvenite bugetului local al comunei Liești, a altor obligații la bugetul 

local calculate până la data plății integrale a debitelor; 

b)    majorările de întârziere stabilite prin acte de inspecție fiscală încheiate de către 

inspectorii fiscali, pentru impozite și taxe , redevențe si chirii, alte obligații la bugetul local 

datorate bugetului local al comunei Liești, calculate până la data plății integrale a debitelor; 

Art.3.  Pentru a beneficia de scutirea la plata, contribuabilii persoane fizice  și 

persoane juridice vor depune, până la data de 31.12.2021 inclusiv, o cerere motivată, la  

registratura Primăriei Liești. La cerere se vor anexa documentele din care să rezulte 

îndeplinirea condițiilor cumulative prevăzute la art.1 . 

Art.4.   Soluționarea cererilor se face cu respectarea procedurii prevăzută in Anexa 

care este parte integrantă la prezenta hotărâre   

Art.5.  Prezenta hotărâre se aplică în perioada 10.10.2021 –31.12.2021  pentru 

primirea cererilor si a actelor doveditoare si  01.01.2022 -01.02.2022, pentru soluționare. 

Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică celor în drept prin grija secretarului general al 

comunei Liești . 

 

 

 

 
    Inițiator, 

 

 PRIMAR, 

 

 Iulian  BOȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Anexa la HCL nr...........  

 

 

PROCEDURA  
 

privind   acordarea  scutirii   de   la   plata   majorărilor   de   întârziere   și 

penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, 

redevențe și chirii   datorate bugetului local de către persoanele fizice si juridice de 

pe raza administrativ- teritorială a Comunei Liești. 

 
 
 
 

1.  Categorii de contribuabili  beneficiari ai scutirilor: 

 
 

1.  Durata de  aplicare 

Prezenta hotărâre se aplică în perioada se aplică în perioada 10.10.2021 –31.12.2021  

pentru primirea cererilor si a actelor doveditoare si  01.01.2022 - 01.02.2022, pentru 

soluționare. 
. 

2.  Beneficiarii și bugetul estimat :  

(1) hotărârea se aplica  persoanelor fizice si juridice care, la data intrării în vigoare a 

prezentei proceduri, datorează majorări/ penalități de întârziere bugetului local al comunei 

Liești  pentru  neachitarea  impozitelor  și  taxelor  locale,  chiriilor  și  redevențelor, calculate 

în limita termenului de prescripție prevăzut de actele normative în vigoare 

(2)  Numărul estimat  de  beneficiari  este  de  cca.      __2.051__  de  persoane fizice si 

juridice  plătitoare de impozite și taxe locale, chirii și redevențe. 

       (3) Valoare totală estimată a scutirii care poate  fi acordată în temeiul acestei hotărâri 

pe întreaga durată de aplicare a acesteia este de    801.552  lei . 

  (4) Valoare totală a sumelor ce pot fi încasate la bugetul local  în temeiul acestei 

hotărâri pe întreaga durată de aplicare a acesteia este de   1.975.253   lei . 

   3.  Condiții de eligibilitate a cererilor 
(1) Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta hotărâre, sunt cele prevăzute de Codul de 

hotărâre fiscală,  în  cuprinsul  art.  125  alin.  (1)  și  alin.  (2)  lit.  d),  respectiv  scutiri  de 

majorări/penalități de întârziere reprezentând obligații bugetare. 

(2) Scutirea se aplică  majorărilor/penalităților aferente obligațiilor principale anterioare și 

cele  ale anului 2021, stinse până la data de 31.12.2021. 

(3) Pot beneficia de scutirile prevăzute în prezenta hotărâre persoanele fizice si juridice care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a)   au achitat integral  de la intrarea în vigoare a prezentei până la data de 31.12.2021, 

obligațiile fiscale principale  restante constând în impozite, taxe, chirii si redevențe, datorate 

bugetului local al comunei Liești , aferente anilor precedenți; 

b)   au  achitat  integral  de  la  intrarea  în  vigoare  a  prezentei  până  la  data  de 

31.12.2021   debitele aferente anului fiscal 2021; 

c)   au achitat integral de la intrarea în vigoare a prezentei sumele reprezentând amenzi 

exigibile, de orice fel, cu excepția celor contestate pentru care, potrivit legii, executarea 

actului prin care s-a aplicat amenda este suspendată. 

  d) depun până la data de 31.12.2021cerere pentru a beneficia de aceste facilități, 

însoțită de documentele doveditoare ale îndeplinirii cumulative a condițiilor prevăzute la art. 1 

al HCL nr......... din 29.09.2021, respectiv ordine de plată, chitanțe, note de compensare, etc.; 



 

 

(4) Dacă contribuabilul are mai multe tipuri de obligații la bugetul local al comunei Liești și  

face  plata  integrală  numai  pentru  un  anumit  impozit,  taxă, chirie,  redevență, prezenta 

hotărâre de scutire de la plată se va aplica, în mod corespunzător, numai pentru 

majorările/penalitățile de întârziere, aferente respectivului impozit local/taxă locală, chirie 

sau redevență. 

 
 4.  Modalitatea de implementare a procedurii 

(1) Pentru a beneficia de scutire, solicitanții vor depune la registratura  , până la data de 
31.12.2019 inclusiv, o cerere temeinic justificată. 

(2)Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul 

majorărilor/penalităților de întârziere aferente impozitului , taxei, chiriei, redevenței 

achitate integral, în condițiile prezentei proceduri. 

(3)Cererea privind scutirea de la plata majorărilor/penalităților de întârziere aferente 

impozitelor, taxelor locale, chiriilor și redevențelor va fi analizată în termen de 30 zile de la 

data înregistrării de către compartimentul  de specialitate impozite și taxe locale. În urma 

analizei efectuate, se va întocmi un referat de către serviciul de specialitate, care va fi  

supus spre aprobare Primarului comunei Liești, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri 

prin hotărâre a Consiliului Local. În baza referatului de acordare/neacordare, se va emite de 

către compartimentul  impozite și taxe,  Dispoziția  privind acordarea/neacordarea facilității. 

(4) Operarea efectivă a facilităților acordate se va efectua în baza referatului aprobat de 

către Primarul  comunei Liești  și  a  deciziei  de  calcul  a  majorărilor/penalităților de 

întârziere aferente impozitelor și taxelor, datorate bugetului local al comunei Liești pentru 

care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta hotărâre, d u p ă  care   vor fi 

scăzute din evidențele fiscale, despre acest lucru fiind înștiințat contribuabilul care a depus 

cererea. Compartimentul  impozite și taxe locale verifică:  îndeplinirea condiției privind 

achitarea integrală, la data solicitării, a impozitelor și taxelor locale, chiriilor și redevențelor 

datorate bugetului local al comunei Liești, pentru care se solicită scutirea, precum și  

respectarea oricărei alte prevederi a prezentei proceduri.  

(5)Daca contribuabilul are mai multe tipuri de obligații la bugetul local al comunei Liești si 

face plata integrala numai pentru un anumit impozit, taxa, chirie, redevența,  scutirea de 

plata se va aplica in mod corespunzător, numai pentru majorările / penalitățile de întârziere 

aferente respectivului impozit / taxa  locala, chirie sau redevența.   

(6) În cazul în care contribuabilul  nu este eligibil raportat la condițiile prezentei proceduri, 

serviciul de specialitate îi comunică în scris acest lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

      

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind   aprobarea  scutirii   de   la   plata   majorărilor   de   

întârziere   și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe 

locale, redevențe și chirii   datorate bugetului local de către persoanele fizice si juridice 

de pe raza administrativ- teritorială a Comunei Liești. 

 

 

 Gradul de colectare a creanțelor bugetare locale  este întotdeauna afectat de 

majorările de întârziere aplicate contribuabililor care din motive mai mult sau mai puțin 

obiective  , nu își  achita in termen obligațiile către bugetul local.   
 Una dintre modalitățile dovedite ca fiind eficiente in mărirea gradului de 

colectare , este si scutirea de la plata majorărilor de întârziere si  a penalităților aferente 
obligațiilor bugetare. Starea economica generala  justifică de asemenea măsura propusa. 
Necesitatea și oportunitatea  este amplificată de actual context pandemic cu impact negativ 
semnificativ asupra nivelului veniturilor populației. 

 

 In același timp, e necesar  sa se respecte principiile  nediscriminării si a 

egalității de tratament , atât în cazul persoanelor juridice angajate în activități comerciale, cât 

și in cazul  persoanelor fizice. 

 Scutirea de plată a majorărilor de întârziere și a penalităților  încurajează plata 

obligațiilor financiare restante din anul anterior cât și plata obligațiilor de bază pe anul 2021. 

In acest mod se scutesc eforturile financiare aferente executării silite  și se creează un climat 

de colaborare între contribuabili și administrația locală 

 Impactul măsurii poate fi semnificativ amplificat  daca aceasta este cunoscuta 

de contribuabil, in acest sens urmând a fi utilizate toate mijloacele de publicitate existente: 

afișarea la sediul instituției , la avizierele publice, in mas-media, pe pagina de internet a  

Primăriei Liești, informare in cadrul evenimentelor publice. Același raționament justifică 

promovarea proiectului de hotărâre in luna septembrie, pentru a se asigura timp suficient 

popularizării  hotărârii li informării contribuabililor. 

 Fata de proiectul de hotărâre înaintat spre aprobare, consiliul urmează a analiza 

si hotărî. 

 

 

 

  Primar, 

  BOȚ IULIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind   aprobarea  scutirii   de   la   plata   majorărilor   de   întârziere   și 

penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, 

redevențe și chirii   datorate bugetului local de către persoanele fizice si juridice de 

pe raza administrativ- teritorială a Comunei Liești. 

 
 

Hotărârea se aplica  persoanelor fizice si juridice care, la data intrării în vigoare a 

prezentei proceduri, datorează majorări/penalități de întârziere bugetului local al comunei 

Liești  pentru  neachitarea  impozitelor  și  taxelor  locale,  chiriilor  și  redevențelor, 

calculate în limita termenului de prescripție prevăzut de actele normative în vigoare .. 

 
Scopul adoptării hotărârii este reprezentat de atragerea de venituri cu celeritate la 

bugetul local, precum și de respectarea principiului egalității de tratament, respectiv 
stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor și mijloacelor de acordare a facilităților 
fiscale, atât în cazul persoanelor juridice angajate în activități comerciale, cât și al persoanelor 
fizice. Articolele 1-4 reglementează condițiile si procedura  de acordare a scutirii la plata a 
majorărilor de întârziere  . 

 
Necesitatea și oportunitatea  este amplificată de actual context pandemic cu impact 

negativ semnificativ asupra nivelului veniturilor populației. 
 

Prezenta hotărâre se aplică în perioada se aplică în perioada 10.10.2021 –31.12.2021  

pentru primirea cererilor si a actelor doveditoare si  01.01.2022 -01.02.2022, pentru 

soluționare. 
 

Beneficiarii și bugetul estimat: 
-Numărul estimat  de  beneficiari  este  de  cca.      __2.051__  de  persoane fizice si 

juridice  plătitoare de impozite și taxe locale, chirii și redevențe. 

       - Valoare totală estimată a scutirii care poate  fi acordată în temeiul acestei hotărâri pe 

întreaga durată de aplicare a acesteia este de    801.552  lei . 

  - Valoare totală a sumelor ce pot fi încasate la bugetul local  în temeiul acestei hotărâri 

pe întreaga durată de aplicare a acesteia este de   1.975.253   lei . 

 

Condițiile de eligibilitate a cererilor și modalitatea de implementare a Procedurii  se 

regăsesc in Anexa la Proiectul de hotărâre. 

 

 

 

 Insp.  

 Mitu Lucica 
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             PROIECT DE   H O T A R A R E    
PRIVIND: aprobarea  indicatorilor tehnico- economici actualizați ai investitiei  

”MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI”, investiție 

realizată prin P.N.D.L.  II 

________________________________________________________________ 

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

Numar de inregistrare si data depunerii :                           8706/G/23.09.2021 

  

Consiliul local al comunei Liesti, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara in 
data de 29.09.2021;  

 
Având in vedere : 
-Referatul de aprobare a inițiatorului: domnul BOȚ IULIAN, primar al 

comunei Liești înregistrată cu nr. 8706/G/ 23.09.2021;  
- Referatul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Liești, inregistrat la nr. 8705/G/ 
23.09.2021;  

- avizul comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului local al comunei 
Liești; 

- prevederile art.1, alin.(1) și (2), lit. b), art. 2, alin. (10) și (12) din 
Ordonanța nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal 
bugetare, 
 - prevederile adresei Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației nr. 104487/01.09.2021 privind modul de implementare al Ordonanței 
nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare; 
 - prevederile art. 44 din Lgea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile contractului de finanțare nr. 1460/04.10.2017 încheiat între 
MDRAP și U.A.T. comuna Liești; 
 - prevederile Actului adițional nr. 3482/23.11.2020 încheiat între MLPDA și 
U.A.T. comuna Liești; 

- prevederile HCL nr . 49  din 28.09.2017  , privind aprobarea implementării 

investitiei  ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI”; 

- prevederile art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 În temeiul art. 129, alin (2), lit. b), alin. (4), lit. d), g), , art. 196, alin.(1), lit. a) 

și art. 197 din OUG nr. 57/2019, privind codul administrative, cu modificările 

ulterioare, emite prezenta : 
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    H O T A R A R E: 

 

Art.1.(1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției  
”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI”, investiție 
realizată prin P.N.D.L. II, conform Devizului general actualizat (Anexa 1), 
astfel: 
 (2) Valoarea totală indexată a  contractului : 6,134,042.78 lei cu TVA 

 (3) Valoarea devizului actualizat al investiției : 6,477,341.69 lei cu TVA din 

care 343,298.91 lei  reprezintă cofinanțare din bugetul local. 

 

Art.2. Prin prezenta hotarâre se abrogă prevederile Hotărârii nr.   26   /21.06.2019, 

 

Art.3. Cu aducerea la indeplinire prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul comunei Liesti, judetul Galati; 

Art.4. (1) Cu publicitatea și comunicarea către cei în drept a prezentei hotărâri, se 

însărcinează secretarul general al comunei Liești. 

 

 INIȚIATOR, 

 PRIMAR, 

 IULIAN BOȚ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Nr. 8706/G/23.09.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare  privind :  aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati 

pentru obiectivul MODERNIZARE STRĂZI  ÎN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL 

GALAȚI, investiție realizată prin P.N.D.L.  II 

 

  

Având in vedere  că la nivelul U.A.T. comuna Liești s-a semnat contractual de 

lucrari nr. 3167/G/04.04.2018 privind realizarea obiectivului MODERNIZARE STRAZI 

ÎN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI,  contract care este în derulare, autoritatile 

contractante au obligatia de a ajusta prețul contractului de achizitie publică prin  încheierea 

de  acte adiționale în conformitate cu prevederile art.1, alin.(1) și (2), lit. b),  din Ordonanța 

nr. 15/2021 privind reglementarea  unor măsuri fiscal - bugetare, prin care contractele 

aflate în derulare la data intrării în viogoare a prezentei ordonanţe, se ajustează, în 

condiţiile prezentei ordonanţe, prin actualizarea preţurilor aferente materialelor, prin 

aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a 

costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat preţul contractelor și se aplică 

contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale de lucrări încheiate în condițiile 

Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de durata de 

execuţie a acestora şi în cuprinsul cărora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire 

la preţ, potrivit prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Astfel, valoarea materialelor rest de executat cu TVA este de 627,705.08 lei la care 

se aplica raportul de indexare rezultă o valoare actualizată creștere material cu TVA de 

794,064.08 lei, valoarea totală a indexării fiind de 166,359.00 lei cu TVA. 

Având în vedere cele mentionate mai sus contractul de lucrări pentru obiectivul 

MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI se va majora 

conform prevederilor Ordonanței nr.15/2021 cu suma de 139,797.48 lei fara TVA, la care 

se va adauga TVA in valoare de  26,561.52 lei, valoarea totala indexată fiind de 

166,359.00 lei cu TVA. 

Astfel, se majorarează contractul de lucrari pentru obiectivul MODERNIZARE 

STRAZI ÎN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI dupa cum urmeaza: 

- Valoare intială contract 5,967,683.78 lei cu TVA, 

- Total valoare de indexat 166,359.00 lei cu TVA,  

- Valoare totala contract dupa indexare 6,134,042.78 lei cuTVA, 

Total deviz actualizat 6,477,341.69 lei cu TVA, din care  cofinantare Buget Local 

343,298.91 lei cu TVA. 

            Drept pentru care supun atenției și votului dumneavoastră prezentul proiect de 

hotarare . 

                                

 

Primar, 

 

                Iulian BOȚ    
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Nr.8705/G/23.09.2021 
 

REFERAT DE SPECIALITATE 

 la proiectul de hotarare privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizati in conformitate cu prevederile Ordonanței nr.15/2021 pentru obiectivul  

MODERNIZARE STRĂZI  ÎN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI 

 

 

 

 Având în vedere prevederile art.1, alin.(1) și (2), lit. b),  din Ordonanța nr. 15/2021 

privind reglementarea  unor măsuri fiscal - bugetare, prin care contractele aflate în derulare 

la data intrării în viogoare a prezentei ordonanţe, se ajustează, în condiţiile prezentei 

ordonanţe, prin actualizarea preţurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient 

de ajustare, pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a costului materialelor pe 

baza căruia s-a fundamentat preţul contractelor și se aplică contractelor de achiziţie 

publică/contractelor sectoriale de lucrări încheiate în condițiile Legii nr. 98/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare, indiferent de durata de execuţie a acestora şi în 

cuprinsul cărora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preţ, potrivit 

prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Având în vedere  că la nivelul U.A.T. comuna Liești s-a semnat contractual de 

lucrări nr. 3167/G/04.04.2018 privind realizarea obiectivului MODERNIZARE STRAZI 

ÎN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI. contract care este în derulare, autoritatile 

contractante au obligatia de a ajusta pretul contractului de achizitie publica prin  incheierea 

de  acte aditionale. 

În cele expuse mai sus vine în ajutor prevederile adresei Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației nr. 104487/01.09.2021 privind modul de implementare 

al Ordonanței nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare. 

Astfel, valoarea materialelor rest de executat cu TVA este de 627,705.08 lei la care 

se aplica raportul de indexare de unde rezultă o valoare actualizată creștere materiale cu 

TVA de 794,064.08 lei, valoarea totală a indexării fiind de 166,359.00 lei cu TVA. 

Având în vedere cele menționate mai sus contractul de lucrări pentru obiectivul 

MODERNIZARE STRAZI ÎN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI se va majora 

conform prevederilor Ordonanței nr.15/2021 cu suma de 139,797.48 lei fara TVA, la care 

se va adauga TVA in valoare de  26,561.52 lei, valoarea totala indexata fiind de 

166,359.00 lei cu TVA. 

Față de cele menționate mai sus propun spre aprobare proiectul de hotarare asa cum 

este formulat si majorarea contractului de lucrari pentru obiectivul MODERNIZARE 

STRAZI ÎN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI dupa cum urmeaza: 

- Valoare intiala contract 5,967,683.78 lei cu TVA, 

- Total valoare de indexat 166,359.00 lei cu TVA,  

- Valoare totala contract dupa indexare 6,134,042.78 lei cuTVA, 

Total deviz actualizat 6,477,341.69 lei cu TVA, din care  cofinantare Buget Local 

343,298.91 lei cu TVA. 

 

 

Consilier achiziții, 

NECULA ADRIAN 
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OBIECTIVUL; ilMODERNIZARE 
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