
 

 

H O T A R Â R E A  Nr._24____ 

Din 08.06.2021 
referitor la modificarea art. 1 din HCL nr. 47/07.10.2020 privind aprobarea infiintarii Unitatii de 

Management a Proiectului (UIP) "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, Judetul Galați" 

 

           Consiliul local Liești, întrunit în ședință extraordinară, convocată de îndata, azi, 

08.06.2021; 

     Avand in vedere: 

- referatul de aprobare nr. 5494/07.06.2021 al primarului comunei Liești, județul Galați; 

- raportul de specialitate nr. 5496/07.06.2021 al domnului Necula Adrian, consilier achiziții în 

cadrul UAT comuna Liești; 

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

coronavirusului SARS-Cov-2 in Comuna Liești, Judetul Galați "; 

           - HCL nr. 47/07.10.2020 privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management a Proiectului (UIP) 

"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, Judetul Galați " 

- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) alin. (7) lit. a), c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 

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

normative; 

- avizul comisiei pentru activitati economico-financiare, agricultura, protectia mediului si turism 

- avizul comisiei pentru amenajare teritoriu si urbanism, juridica si de disciplina, munca si 

protectie sociala. 

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  
 
 

HOTĂRÂRE: 

Art. I. Se modifica art. 1 din HCL nr. 47/07.10.2020 privind aprobarea infiintarii Unitatii de 

Management a Proiectului (UIP) "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, Judetul 

Galați", astfel: 

,,Art. 1. Se aproba infiintarea Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP) pentru proiectul cu 

tema  "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, Judetul Galați” în 

vederea implementarii proiectului finantat prin fonduri europene din FEDR prin Programul Operational 

Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 “Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 

cauzate de COVID-19”, prin prioritatea de investiții 9a “Investiții în infrastructurile sanitare și sociale 
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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” 

 

Art. II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 47/07.10.2020 privind aprobarea infiintarii Unitatii de 

Management a Proiectului (UIP) "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, Judetul 

Galați" rămân neschimbate. 

Art. III. Prezenta hotărâre se comunica Instituției Prefectului Galați în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Primarului comunei Liești, iar un exemplar se va afișa la sediul administrativ 

și pe adresa de internet proprie.  

 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează 

         SECRETAR GENERAL 

               Gheorghe Panaite Vasile AVADANEI 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


