
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, 28.10.2021, 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. aprobarea numărului de posturilor pentru asistenții personali  ai persoanelor cu handicap grav 

pentru anul 2022 

2. aprobarea regulamentului privind concesionarea unor terenuri din domeniul public și privat al 

comunei Liești 

3.  aprobare ORGANIGRAMA SI STAT DE  FUNCȚII 

4. înfiinţarea şi organizarea serviciului    “CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL 

SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat 

în subordinea Consiliului Local al comunei LIEŞTI, judeţul GALAŢI  

 

*5. aprobarea  indicatorilor tehnico- economici actualizați ai investitiei  ”Construire alee pietonala in 

comuna Liești, zona Padure H. Conachi ”, investiție ce se va realiza prin finantare de la bugetul local* se 

postează după depunerea documentatiei tehnice si a devizelor investiției 

II. INTERPELĂRI, CERERI 

Notă : ordinea de zi poate suferi modificări 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 27.10.2021, 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, 27.10.2021, 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, 28.10.2021, 

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 

*6. aprobarea  indicatorilor tehnico- economici actualizați ai investitiei  ”MODERNIZARE PRIN 

ASFALTARE A STRAZILOR IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI”, investiție ce se va realiza prin 

programul “Anghel Saligny” * se postează după depunerea documentatiei tehnice si a devizelor investiției 

*7. aprobarea Studiului de Fezabilitate al investitiei „PARC FOTOVOLTAIC CU CAPACITATEA 

DE 100 KWH IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI”* * se postează după nominalizarea 

documentatiei ca SF si asumarea de proiectant 



 

 

PROIECT  DE  H O T Ă R Â R E   

____________ 
Privind: aprobarea numărului de posturilor pentru asistenții personali  

ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022 

 

__________________________________________________________________________ 

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

Numar de inregistrare si data depunerii :                              /G/    .10.2021 

  

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

28.10.2021; 

           Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de posturilor pentru 

asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;          

       Având in vedere referatul de aprobare al iniţiatorului înregistrată cu nr. _______________ si 

raportul de specialitate al Compartimentului Resurse umane – Audit public Intern înregistrată la nr. 

_______________; 

   Având în vedere prevederile: 

a) art. 40, alin. (1) şi art. 44 din Legea nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea  drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) art. 6 alin. (1) și alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor 

metodologice  privind condițiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al 

persoanei cu  handicap, cu modificările şi completările ulterioare;   

c) Hotărâre nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

d) prevederile art. 129  alin. (2) lit. a) şi lit. d),  alin. (7) , pct. 12) şi 14), art. 212, alin. (2) și 

alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; art.45 alin. (1) şi alin. (2), lit. a); 

 

În temeiul art. 196 alin.(1)  lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificările ulterioare, emite prezenta : 

 

 

    H O T A R A R E: 
 

 Art.1  Se aprobă pentru anul 2022 un număr de 45 posturi de asistenți personali ai persoanelor 

cu handicap grav, încadraţi cu contract de muncă, pe raza comunei Liești. 

 Art.2 Primarul comunei Liești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 

compartimentele de specialitate. 

 

    

INITIATOR, 

                                 PRIMAR 

IULIAN BOȚ 

                                                         

                       

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA LIEȘTI 

P R I M A R 

 

 

 

         

Comuna  Liești, nr. 269, județul Galați, CP807180, 

Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

 e-mail:p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com 
www.primaria-liesti.ro 



 

REFERAT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 

2022 pentru comuna Lieşti, judeţul Galaţi  

 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, republicată privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, în baza evaluării sociopsihomedicale, persoana cu handicap grav 

are dreptul la un asistent personal angajat cu contract individual de muncă în cadrul primăriei localităţii 

de domiciliu sau de reşedinţă a acesteia. 

 Autoritatea locală are în evidenţă asistenţi personali încadrați cu contract individual de muncă 

pe perioadă determinată şi nedeterminată în funcţie de certificatul de încadrare în grad de handicap, 

eliberat de Comisiile de evaluare de specialitate. Aceştia supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire 

copilului sau adultului cu handicap grav pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, 

respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap. 

 Potrivit art. 6 (2) din Hotărârea Guvernului României nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal, anual, 

Consiliul Local aprobă numărul asistenţilor personali. 

 În prezent, în evidențele noastre, figurează 38 de asistenți personali încadraţi cu contract 

individual de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată care primesc un salariu de bază potrivit -  

art. 38, alin. 4 din LEGEA CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice; - art. 34, alin. (1) și art. 36 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 114 

din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor 

măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

- HOTĂRÂRE nr. 4 din 13 ianuarie 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată – 2300 lei, începând cu 01.01.2021. 

Faţă de cele menţionate, propunem pentru anul 2022 aprobarea a 45 de posturi de asistenţi 

personali ai persoanelor cu handicap grav încadraţi cu contract individual de muncă, pe raza comunei 

Lieşti, deoarece există  certificate de încadrare în gradul de handicap grav – cu asistent personal, iar în 

decursul anului 2022 există posibilitate să apară alte cazuri.   

 Angajările din anul 2022 vor depinde de sumele repartizate instituției noastre din sumele 

defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, 

municipiilor și sectoarelor municipiului București.  

 

Compartiment Resurse Umane, 

Consilier, superior 

Laura Dumanovschi 

 

Compartiment Contabilitate-Salarizare, 

Inspector, superior 

Zamfir Stănica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA LIEȘTI 

P R I M A R 

 

 

 

 

Nr:________________________ 
         

Comuna  Liești, nr. 269, județul Galați, CP807180, 

Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

 e-mail:p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com 
www.primaria-liesti.ro 



 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav  

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2001, pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului 

personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, anual, la propunerea 

primarului, consiliul local va aproba numărul asistenţilor personali. 

Potrivit legii, de asemenea, art. 44 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,  prevede că, autorităţile administraţiei publice locale 

au obligaţia de a angaja şi salariza asistentul personal, în condiţiile legii şi de a asigura şi garanta plata 

indemnizaţiei lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat 

pentru acesta. 

Având în vedere cele expuse mai sus, propun spre aprobarea Consiliului Local  Liești, Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu 

handicap pentru anul 2022 şi adoptarea unei hotărâri în acest sens. 

 

 

 
PRIMAR 

BOȚ IULIAN 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA LIEȘTI 

P R I M A R 

 

 

 

 

Nr:_____________________ 
       Comuna  Liești, nr. 269, județul Galați, CP807180, 

Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

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

www.primaria-liesti.ro 
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Județul Galați 

Comuna Liești 

PRIMAR 

 

 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea regulamentului privind concesionarea unor terenuri din domeniul public și privat al 

comunei Liești 

 

 

Consiliul Local al comunei Liești, județul Galați; 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. ................../ 15.09.2021; 

- Referatul de aprobare, înregistrat sub nr. 8439/ 15.09.2021; 

- Dispozițiile art. 84 alin. 4 și 5 din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. (c), coroborat cu alin. 6 lit. (a) și (b), art. 139 alin. 3 

lit. (g) și 196 alin. 1 lit. (a) din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019; 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind concesionarea unor terenuri din domeniul public și privat al 

comunei Liești prevăzut în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului comunei Liești, prin 

Serviciul de specialitate. 

Art. 4. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare.. 

Art. 5. Cu comunicarea și publicitatea prezentei hotărâri se însărcinează secretarul general al comunei 

Liești. 

 

Inițiator,  

 PRIMAR, 

 

 Iulian BOȚ 

  



 

Anexa 1 la HCL .............................. 

REGULAMENT PRIVIND CONCESIONAREA UNOR TERENURI DIN DOMENIUL 

PUBLIC ȘI PRIVAT AL COMUNEI LIEȘTI 

Cap. I. Dispoziții generale 

Art.l. (1) Prezentul Regulament stabilește în concret procedura administrativă prealabilă încheierii 

contractelor de concesiune în privința terenurilor din domeniul public și privat al comunei  Liești. 

(2) Scopul prezentului regulament îl constituie asigurarea încheierii contractelor de concesiune a 

bunurilor proprietate publică și privată a comunei  Liești în condiții de eficiență economică și socială. 

(3) Principiile care stau la baza încheierii contractelor concesiune sunt: 

a) transparența - punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea 

procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică și privată a comunei ; 

b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de 

atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate public și privată a comunei ; 

c) proporționalitatea - orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară și corespunzătoare 

naturii contractului; 

d) nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a acelorași reguli, indiferent de naționalitatea 

participanților la procedura de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate public și privată a 

comunei , potrivit condițiilor prevăzute în acordurile și convențiile la care România este parte; 

e) libera concurență - asigurarea de către autoritatea publică a condițiilor pentru ca orice participant la 

procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni concesionar în condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor 

internaționale la care România este parte. 

(4) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică, denumit în continuare contract de 

concesiune, este acel contract încheiat în formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, 

transmite, pe o perioadă determinată, unei persoane, denumite concesionar, care acționează pe riscul și 

răspunderea sa. dreptul și obligația de exploatare a unui bun proprietate publică sau privată în schimbul unei 

sume de bani denumită redevență. 

(5) Dispozițiile prezentului regulament nu se aplică contractelor reglementate de dispozițiile legale 

privind achizițiile publice, achizițiile publice sectoriale sau contractelor de concesiune de lucrări sau servicii. 

Art. 2. Pot constitui obiectul contractelor de concesiune următoarele categorii de terenuri din proprietatea 

comunei : 

1. Domeniul Public 

a) - terenuri libere solicitate de persoane fizice sau juridice în vederea edificării numai de construcții sau de 

obiective de uz și/sau de interes public, cu respectarea documentațiilor de urbanism aprobate potrivit legii. 

b) - terenuri aparținând domeniului public în vederea edificării de către persoanele fizice sau juridice de drept 

privat, numai a construcțiilor cu caracter provizoriu, autorizate în condițiile legii, pe amplasamente stabilite în 

baza reglementărilor documentațiilor urbanistice aprobate. 

Art. 3 Prin excepție de la prevederile art. 2 lit. a), se pot concesiona terenuri din domeniul public destinate 

construirii, în cazul existenței a unuia dintre următoarele situații: 

> pentru realizarea de obiective de utilitate publică sau de binefacere, cu caracter social, fără scop 

lucrativ, altele decât cele care se realizează de către colectivitățile locale pe terenurile acestora; 

> pentru realizarea de locuințe de către Agenția Națională pentru Locuințe, potrivit legii; 

> pentru realizarea de locuințe pentru tineri până la împlinirea vârstei de 35 de ani; 



 

> pentru strămutarea gospodăriilor afectate de dezastre, potrivit legii; 

> pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia; 

> pentru lucrări de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, cu avizul 

comun al Ministerului Culturii și Cultelor și al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și 

Turismului, atunci când terenul se află în zona de protecție a acestora. 

2. Domeniul Privat 

a) - terenuri neocupate de construcții solicitate de persoane fizice sau juridice în vederea edificării de 

construcții sau de obiective de uz și/sau de interes privat, cu respectarea documentațiilor de urbanism 

aprobate potrivit legii. 

b) - terenuri ocupate de construcții edificate, în condițiile legii. înainte de reglementarea concesionării prin 

legi speciale, cu sau fără existența unor contracte de folosință a terenurilor și care aparțin altor persoane; 

c) terenuri pentru realizarea de locuințe de către Agenția Națională pentru Locuințe, potrivit legii; 

d) - terenurile pentru realizarea de locuințe pentru tineri până la împlinirea vârstei de 35 de ani și care au înstrăinat 

construcția indiferent de stadiul fizic de realizare al acesteia; 

e) - terenuri pentru strămutarea gospodăriilor afectate de dezastre, potrivit legii; 

f) - terenuri pentru extinderea construcțiilor amplasate pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau a 

concesionarului, după caz, sau cu acordul acestuia; 

g) - terenuri pentru lucrări de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, 

cu avizul comun al Ministerului Culturii și Cultelor și al Ministerului Transporturilor. Construcțiilor și 

Turismului, atunci când terenul se află în zona de protecție a acestora. 

h) - terenuri pe care sunt edificate construcții de către beneficiarii Legii nr. 15/2003 și înstrăinate ulterior de 

către aceștia. 

i) - în alte cazuri prevăzute de lege. 

Cap. II. Proceduri prealabile încheierii contractelor de concesiune 

Art. 3.(1) In situația înstrăinării prin acte între vii sau pentru cauză de moarte a construcțiilor edificate pe 

terenuri ce fac obiectul unor contracte de concesiune, noul proprietar al construcțiilor va solicita. în scris, în 

termen de 30 de zile de la dobândirea construcției, primarului Comunei  Liești , concesionarea terenului aferent 

construcției, solicitare care va fi însoțită de următoarele înscrisuri: 

> BI/CI pentru persoanele fizice/certificat de înmatriculare/certificat constatator valabil pentru persoanele 

juridice - fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul; 

> titlul de proprietate asupra construcției (contract de vânzare-cumpărare, certificat moștenitor, contract 

de donație, proces verbal de adjudecare la licitație, hotărâre judecătorească, autorizație de construire și 

Procesul verbal de recepție a construcției emis în condițiile legii sau alte înscrisuri doveditoare ale 

proprietății conform dispozițiilor legale în materie) - fotocopie certificată pentru conformitate cu 

originalul; 

> contractul de concesiune a terenului pe care este edificată construcția înstrăinată, după caz - fotocopie 

certificată pentru conformitate cu originalul; 

> plan de delimitare a bunului imobil în coordonate Stereo 1970 privitoare la terenul vizat pentru 

concesionare - fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul; 

> certificat fiscal eliberat de Direcția Impozite si Taxe Locale – Liești din care să rezulte că titularul 

dreptului de proprietate al construcției nu are datorii față de bugetul local - în original; 

(2) In situația terenurilor libere solicitate în vederea construirii, persoanele interesate vor înainta în scris 

Primarului comunei  Liești o cerere prin care manifestă intenția de a construi, cu precizarea datelor de 



 

identificare ale terenului în cauză, anexând următoarele: 

> BI/CI pentru persoanele fizice /certificat de înmatriculare/certificat constatator valabil pentru persoanele 

juridice - fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul; 

> plan de delimitare a bunului imobil în coordonate Stereo 1970 privitoare la terenul vizat pentru 

concesionare - fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul; 

> certificat fiscal eliberat de Direcția Impozite și Taxe Locale – Liești din care să rezulte că solicitantul nu 

are datorii față de bugetul local - în original; 

> proiect cu privire la modalitatea de realizare a obiectivului pe terenul concesionat argumentat din punct 

de vedere economic, social și de mediu. 

(3) In situația terenurilor ocupate de construcții edificate, în condițiile legii, înainte de reglementarea 

concesiunii - modalitate de exploatare a dreptului de proprietate publică și privată - fără existența unor contracte 

de folosință a terenurilor, persoanele interesate vor solicita Primarului comunei  Liești concesionarea terenului 

aferent, solicitare care va fi însoțită de următoarele înscrisuri: 

> BI/CI pentru persoanele fizice/certificat de înmatriculare/certificat constatator valabil pentru persoanele 

juridice - fotocopie certificată pentru conformitate: 

> titlul de proprietate asupra construcției (contract de vânzare-cumpărare. certificat moștenitor, contract 

de donație, proces verbal de adjudecare la licitație, hotărâre judecătorească, autorizație de construire și 

Procesul verbal de recepție a construcției emis în condițiile legii sau alte înscrisuri doveditoare ale 

proprietății conform dispozițiilor legale în materie) - fotocopie certificată pentru conformitate cu 

originalul; 

> plan de delimitare a bunului imobil în coordonate Stereo 1970 privitoare la terenul vizat pentru 

concesionare - fotocopie conformă cu originalul; 

> certificat fiscal eliberat de Direcția Impozite si Taxe Locale – Liești din care să rezulte că titularul 

dreptului de proprietate al construcției nu are datorii față de bugetul local - în original; 

Cap. III. Proceduri de atribuire 

Art, 4 (1) Procedura de atribuire a contractelor de concesiune este licitația deschisă, procedură prin care orice 

persoana fizică sau juridică interesată are dreptul de a depune o ofertă. 

(2) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei secțiuni, concedentul are obligația de a 

asigura protejarea acelor informații care îi sunt comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidențial. 

în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea informațiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale 

respectivelor persoane, inclusiv în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona prin 

atribuire directă, cu plata taxei de redevență stabilită potrivit unui raport de evaluare aprobat de către consiliul 

local în următoarele situații: 

a) pentru realizarea de obiective de utilitate publică sau de binefacere, cu caracter social, tară scop lucrativ, 

altele decât cele care se realizează de către colectivitățile locale pe terenurile acestora: 

b) pentru realizarea de locuințe de către Agenția Națională pentru Locuințe, potrivit legii; 

c) pentru realizarea de locuințe pentru tineri până la împlinirea vârstei de 35 de ani; 

d) pentru strămutarea gospodăriilor afectate de dezastre, potrivit legii: 

e) pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau a concesionarului, după 

caz. sau cu acordul acestuia; 

f) pentru lucrări de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice definite potrivit legii, cu 

avizul conform al Ministerului Culturii și Cultelor, pe baza documentațiilor de urbanism avizate potrivit legii. 

g) companiilor naționale, societăților naționale sau societăților aflate în subordinea. sub autoritatea sau în 

coordonarea consiliului local, care au fost înființate prin reorganizarea regiilor autonome și care au ca obiect 

principal de activitate gestionarea. întreținerea, repararea și dezvoltarea respectivelor bunuri, dar numai până la 

finalizarea privatizării acestora; 

h) proprietarilor construcțiilor edificate, în condițiile legii, înainte de reglementarea concesionării prin legi 

speciale, cu sau fără existența unor contracte de folosință a terenurilor respective; 



 

i) proprietarilor construcțiilor dobândite de la beneficiarii Legii nr. 15/2003 și înstrăinate ulterior de către 

aceștia; 

j) în alte cazuri prevăzute de lege; 

(4) în cazurile prevăzute la alin. (3) nu este necesară întocmirea studiului de oportunitate. 

(5) în cazul atribuirii directe nu se întocmește caietul de sarcini. 

Art, 5 Terenurile libere solicitate în vederea concesionării precum și terenurile ocupate de construcții 

edificate, în condițiile legii, aparținând domeniului public sau privat al Comunei Liești, solicitate a fi 

concesionate, se vor atribui prin aplicarea procedurii licitației publice, aprobată prin hotărâre a Consiliului 

Local, ocazie cu care se aprobă și studiul de oportunitate, caietul de sarcini, și raportul privind evaluarea 

prețului concesiunii, cu respectarea, după caz. a prevederilor documentațiilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului, aprobate potrivit legii. 

Art, 6- Declanșarea procedurii de licitație 

(1) Concesionarea are loc la inițiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri însușite de acesta. 

(2) Orice persoană interesată poate înainta concedentului o propunere de concesionare. 

(3) Propunerea de concesionare prevăzută la alin. (2) se face în scris, cuprinde datele de identificare a 

persoanei interesate, manifestarea fermă și serioasă a intenției de concesionare, obiectul concesiunii, planul de 

afaceri și trebuie să fie fundamentată din punct de vedere economic, financiar, social și de mediu. 

Art. 7 - Studiul de oportunitate 

(1) Inițiativa concesionării trebuie să aibă la bază efectuarea unui studiu de oportunitate care să cuprindă. 

în principal, următoarele elemente: 

a) descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat; 

b) motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică realizarea concesiunii; 

c) nivelul minim al redevenței; 

d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică și 

justificarea alegerii procedurii; 

e) durata estimată a concesiunii; 

f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare; 

g) avizul obligatoriu al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și al Statului 

Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului național de apărare, după 

caz; 

h) avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, în cazul în care obiectul 

concesiunii îl constituie bunuri situate în interiorul unei arii naturale protejate, respectiv al autorității teritoriale 

pentru protecția mediului competente, în cazul în care aria naturală protejată nu are structură de 

administrare/custode. 

(2) Concedentul. este obligat ca, în termen de 30 de zile de la însușirea propunerii de concesionare 

formulate de persoana interesată, să procedeze la întocmirea studiului de oportunitate. 

(3) în măsura în care, după întocmirea studiului de oportunitate, se constată că exploatarea bunului ce va 

face obiectul concesionării implică în mod necesar și executarea unor lucrări și/sau prestarea unor servicii, 

concedentul are obligația ca, în funcție de scopul urmărit și de activitățile desfășurate, să califice natura 

contractului potrivit legislației privind achizițiile publice sau concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, 

după caz. în acest scop, concedentul poate solicita punctul de vedere al autorității competente în domeniu. 

(4) Studiul de oportunitate se aprobă de către concedent, hotărâre a consiliului local. 

(5 Concesionarea se aprobă, pe baza studiului de oportunitate prin hotărâre a consiliului local. 

(6) în baza studiului de oportunitate aprobat, concedentul elaborează caietul de sarcini al concesiunii. 

Art.8 - Caietul de sarcini 

(1) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: 

a) informații generale privind obiectul concesiunii; 

b) condiții generale ale concesiunii; 

c) condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele; 

d) clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică. 

(2) Elementele prevăzute la alin. (1) lit. a) includ cel puțin următoarele: 

a) descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat; 

b) destinația bunurilor ce fac obiectul concesiunii; 



 

c) condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu 

urmărite de către concedent privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul concesiunii. 

(3) Elementele prevăzute la alin. (1) lit. b) includ cel puțin următoarele: 

a) regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de concesionar în derularea concesiunii; 

b) obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare; 

c) obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate și permanență: 

d) interdicția subconcesionării bunului concesionat; 

e) condițiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata concesiunii; 

f) durata concesiunii; 

g) redevența minimă și modul de calcul al acesteia; 

h) natura și cuantumul garanțiilor solicitate de concedent; 

i) condițiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii, cum sunt: protejarea secretului 

de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, condiții privind folosirea și conservarea 

patrimoniului sau cele privind protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național, după caz, 

protecția mediului, protecția muncii, condiții impuse de acordurile și convențiile internaționale la care România 

este parte. 

Art.9 (1) Concedentul are obligația de a preciza în cadrul documentației de atribuire orice cerință, criteriu, 

regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu 

privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. 

(2) Concedentul are dreptul de a impune în cadrul documentației de atribuire. în măsura în care acestea sunt 

compatibile cu obiectul contractului, condiții speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmărește 

obținerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile. 

(3) Persoana interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a 

contractului de concesiune de bunuri proprietate public sau privată. 

(4) Concedentul are obligația să asigure obținerea documentației de atribuire de către persoana interesată, 

care înaintează o solicitare în acest sens. 

(5) Concedentul are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalități de obținere a documentației 

de atribuire de către persoanele interesate: 

a) asigurarea accesului direct, nerestricționat și deplin, prin mijloace electronice, la conținutul 

documentației de atribuire: 

b) punerea la dispoziția persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din 

documentația de atribuire, pe suport hârtie și/sau pe suport magnetic. 

(6) în cazul prevăzut la alin. (5) lit. b), concedentul are dreptul de a stabili un preț pentru obținerea 

documentației de atribuire, cu condiția ca acest preț să nu depășească suma de 100 de lei, la care se poate 

adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia. 

(7) Toate sistemele informatice și aplicațiile informatice utilizate trebuie să respecte legislația națională în 

vigoare privind interoperabilitatea electronică și cea privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a 

rețelelor și sistemelor informatice. 

Art.10 (1) Documentația de atribuire trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: 

a) informații generale privind concedentul. precum: numele/denumirea, codul numeric personal/codul de 

identificare fiscală/altă formă de înregistrare, adresa ,sediul, datele de contact, persoana de contact; 

b) instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare; 

c) caietul de sarcini; 

d) instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor; 

e) informații detaliate și complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câștigătoare, 

precum și ponderea lor; 

f) instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; 

g) informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii; 

h) natura și cuantumul garanției. 

Art. 11 - Anunțul de licitație 

(1) Licitația se inițiază prin publicarea unui anunț de licitație de către concedent în Monitorul Oficial al 

României, Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, pe pagina sa de 

internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicații electronice. 

(2) Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei secțiuni referitoare la perioadele minime care trebuie 



 

asigurate între data transmiterii spre publicare a anunțurilor de licitație și data-limită pentru depunerea ofertelor, 

concedentul are obligația de a stabili perioada respectivă în funcție de complexitatea contractului de concesiune 

de bunuri proprietate publică și de cerințele specifice. 

(3) în situația în care ofertele nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentului sau după consultarea 

la fața locului a unor documente suplimentare pe care se bazează documentele concesiunii, perioada stabilită de 

concedent pentru depunerea ofertelor este mai mare decât perioada minimă prevăzută de prezenta secțiune 

pentru procedura de licitație utilizată și este stabilită astfel încât operatorii economici interesați să aibă 

posibilitatea reală și efectivă de a obține toate informațiile necesare pentru pregătirea corespunzătoare a 

ofertelor. Concedentul va organiza sesiunile de vizitare a amplasamentului sau de consultare la fața locului a 

documentelor suplimentare, separat pentru fiecare operator economic interesat. 

(4) Anunțul de licitație se întocmește după aprobarea documentației de atribuire de către concedent și 

trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: 

a) informații generale privind concedentul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele 

de contact, persoana de contact; 

b) informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care 

urmează să fie concesionat; 

c) informații privind documentația de atribuire: modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate 

pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire; denumirea și datele de contact ale 

serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația 

de atribuire; costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire, unde este cazul; data-limită 

pentru solicitarea clarificărilor; 

d) informații 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 și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor; 

f) instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței; 

g) data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate. în vederea publicării. 

(5) Anunțul de licitație se trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data- limită 

pentru depunerea ofertelor. 

(6) Persoana interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire. 

(7) în cazul prevăzut la art. 312 alin. (8) lit. b) concedentul are obligația de a pune documentația de atribuire 

la dispoziția persoanei interesate cât mai repede posibil. într-o perioadă care nu trebuie să depășească 5 zile 

lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia. 

(8) Persoana interesată are obligația de a depune diligențele necesare, astfel încât respectarea de către 

concedent a perioadei prevăzute la alin. (7) să nu conducă la situația în care documentația de atribuire să fie 

pusă la dispoziția sa cu mai puțin de 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor. 

(9) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. 

(10) Concedentul are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare 

solicitată. într-o perioadă care nu trebuie să depășească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. 

(11) Concedentul are obligația de a transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate 

persoanele interesate care au obținut, în condițiile prezentei secțiuni, documentația de atribuire, luând măsuri 

pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. 

(12) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (10), concedentul are obligația de a transmite răspunsul la orice 

clarificare cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor. 

(13) în cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel concedentul în 

imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (12), acesta din urmă are obligația de a răspunde la 

solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face 

posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data- limită de depunere a ofertelor. 

(14) Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost 

depuse cel puțin două oferte valabile. 

(15) în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, 

concedentul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație, cu respectarea procedurii 

prevăzute la alin. (1 )-(l 3). 

(16) în cazul organizării unei noi licitații potrivit alin. (15), procedura este valabilă în situația în care a fost 

depusă cel puțin o ofertă valabilă. 

Art. 12 - Reguli privind oferta 

(1) Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. 



 

(2) Ofertele se redactează în limba română. 

(3) Ofertele se depun la sediul concedentului sau la locul precizat în anunțul de licitație, în două plicuri 

sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează de concedent. în ordinea primirii lor, în registrul 

Oferte, precizându-se data și ora. 

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

trebui să conțină: 

a) o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de ofertant, tară îngroșări, 

ștersături sau modificări; 

b) acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, conform solicitărilor concedentului: 

c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 

(5) Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă. se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum 

și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 

(6) Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către concedent și prevăzut în anunțul de 

licitație. Fiecare exemplar al ofertei 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 conținutului, pe toată perioada de valabilitate 

stabilită de concedent. 

(9) Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data-limită pentru depunere, 

stabilite în anunțul procedurii. 

(10) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate. 

(11) Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru 

depunere se returnează nedeschisă. 

(12) Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, 

concedentul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată. 

Art. 13 - Garanția 

Pentru a putea participa la procedura licitației ofertanții vor depune o garanție de participare în sumă egală 

cu valoarea redevenței stabilite prin raportul de evaluare pentru o perioada de 6 luni dar nu mai mult 

echivalentul în lei a sumei de 700 euro. 

Art. 14 - Comisia de evaluare 

(1) Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către o comisie de evaluare, compusă dintr-un număr impar 

de membri, care nu poate fi mai mic de 5. 

(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant. 

(3) Membrii comisiei de evaluare sunt: 

a) reprezentanți ai consiliilor locale și ai structurilor teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare 

Fiscală și ai Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, numiți în acest scop; 

b) reprezentanți ai Direcțiilor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

(4) Componența comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum și supleanții lor se stabilesc și sunt numiți 

prin hotărâre a consiliului local. 

(5) Președintele comisiei de evaluare și secretarul acesteia sunt numiți de concedent dintre reprezentanții 

acestuia în comisie. 

(6) La ședințele comisiei de evaluare președintele acesteia poate invita personalități recunoscute pentru 

experiența și competența lor în domenii care prezintă relevanță din perspectiva concesionării bunului proprietate 

publică, aceștia neavând calitatea de membri. 

(7) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot. Persoanele prevăzute la alin. (6) 

beneficiază de un vot consultativ. 

(8) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor. 

(9) Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații trebuie să respecte regulile privind conflictul de 

interese. 

(10) Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații sunt obligați să dea o declarație de 

compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul-limită de depunere a 

ofertelor, care se va păstra alături de dosarul concesiunii. 

(11) In caz de incompatibilitate, președintele comisiei de evaluare sesizează de îndată concedentul despre 

existența stării de incompatibilitate și va propune înlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii supleanți. 

(12) Supleanții participă la ședințele comisiei de evaluare numai în situația în care membrii acesteia se află 

în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forței majore. 

(13) Atribuțiile comisiei de evaluare sunt: 



 

a) analizarea și selectarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în plicul exterior; 

b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise și comunicarea acesteia; 

c) analizarea și evaluarea ofertelor: 

d) întocmirea raportului de evaluare; 

e) întocmirea proceselor-verbale; 

f) desemnarea ofertei câștigătoare. 

(14) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor. 

(15) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentației dc atribuire și în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(16) Membrii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și 

documentelor cuprinse în ofertele analizate. 

Art. 15 - Criteriul de atribuire a contractelor de concesiune de bunuri proprietate public și privata 

Criteriile de atribuire a contractului de concesiune dc bunuri - terenuri și/sau clădiri - proprietate publică sunt : 

a) cel mai mare nivel al redevenței; 

b) capacitatea economică financiară a ofertanților; 

c) protecția mediului înconjurător ; 

d) condiții specifice impuse de natura bunului concesionat. 

ART. 16 - Determinarea ofertei câștigătoare 

(1) Concedentul are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriului/criteriilor de atribuire 

precizat în documentația de atribuire. 

(2) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, 

completări ale documentelor prezentate dc ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele 

solicitate. 

(3) Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare și se transmite de către concedent 

ofertanților în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare. 

(4) Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea 

acesteia. 

(5) Concedentul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine apariția unui 

avantaj în favoarea unui ofertant. 

(6) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în 

anunțul de licitație. 

(7) După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia dc evaluare elimină ofertele care nu 

conțin totalitatea documentelor prevăzute în caietul de sarcini. 

(8) Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor 

exterioare cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute în caietul de sarcini. 

(9) După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul- 

verbal în care se va preciza rezultatul analizei. 

(10) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la alin. (9) 

de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți. 

(11) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de 

sarcini al concesiunii. 

(12) în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul 

acesteia întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile 

de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire. Procesul-verbal se 

semnează de către toți membrii comisiei de evaluare. 

(13) în baza procesului-verbal care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (12). comisia de evaluare 

întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului. 

(14) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează, 

în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii. 

(15) Raportul prevăzut la alin. (13) se depune la dosarul concesiunii. 

(16) Comisia de evaluare stabilește oferta câștigătoare pe baza criteriului de atribuire stabilit la art. 

15, dintre ofertele admisibile. 

(17) în cazul în care există egalitate între ofertanți, departajarea acestora se va face prin licitație cu strigare. 

(18) Concedentul are obligația de a încheia contractul de concesiune de bunuri proprietate publică cu 

ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare. 

(19) Concedentul are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României. Partea a Vl-



 

a. un anunț de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică. în cel mult 20 de zile 

calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică 

prevăzute de prezenta secțiune. 

(20) Anunțul de atribuire trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: 

a) informații generale privind concedentul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele 

dc contact, persoana de contact: 

b) informații cu privire la repetarea procedurii de licitație, dacă e cazul: 

c) data publicării anunțului de licitație în Monitorul Oficial al României. Partea a Vl-a: 

d) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare: 

e) numărul ofertelor primite și al celor declarate valabile: 

f) denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare: 

g) durata contractului: 

h) nivelul redevenței; 

i) instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 

j) dala informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 

k) data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate. în vederea publicării. 

(21) Concedentul are obligația de a informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului 

de concesiune de bunuri proprietate publică. în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare 

de la emiterea acestora. 

(22) In cadrul comunicării prevăzute la alin. (23) concedentul are obligația de a informa ofertantul/ofertanții 

câștigător/câștigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate. 

(23) In cadrul comunicării prevăzute la alin. (23) concedentul are obligația dc a informa ofertanții care au 

fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei 

respective. 

(24) Concedentul poate să încheie contractul de concesiune de bunuri proprietate publică numai după 

împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la alin. (23). 

(25) în cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitație publică nu se depune nicio ofertă 

valabilă, concedentul anulează procedura de licitație. 

(26) Pentru cea de-a doua licitație va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru prima licitație. 

(27) Cea de-a doua licitație se organizează în aceleași condiții. 

Art. 17 - Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică sau 

privată 

(1) Concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri 

proprietate publică, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării 

procedurii de atribuire și anterior încheierii contractului. în situația în care se constată încălcări ale prevederilor 

legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului. 

(2) în sensul prevederilor alin. (1), procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt 

îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: 

a) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori 

sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 1; 

b) concedentul se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, iară ca acestea să conducă, la rândul 

lor. la încălcarea principiilor prevăzute la art. 1. 

(3) Concedentul are obligația de a comunica. în scris, tuturor participanților la procedura de atribuire, în cel 

mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea 

ofertelor, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare. 

Art, 18 - Reguli privind conflictul de interese 

(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire concedentul are obligația de a lua toate măsurile necesare 

pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței 

neloiale. 

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 

(3) Persoana care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul de a fi ofertant, dar numai 

în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să defavorizeze 

concurența. 

(4) Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi 

ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire. 



 

(5) Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane: 

a) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al Il-lea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică: 

b) soț/soție. rudă sau afin până la gradul al Il-lea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de 

administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice, terți 

susținători sau subcontractanți propuși; 

c) persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți. 

terți susținători sau subcontractanți propuși sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de 

conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți. terți susținători sau subcontractanți propuși; 

d) membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare al ofertantului 

și/sau acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție. rudă sau afin până la gradul al Il-lea 

inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante. 

(6) Nu pot fi nominalizate de către ofertant pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție. rudă 

sau afin până la gradul al H-lea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în 

cadrul entității contractante. 

Art, 19 - încheierea contractului de concesiune de bunuri proprietate public sau privată 

(1) Contractul de concesiune de bunuri proprietate public sau privată se încheie în formă scrisă, sub 

sancțiunea nulității, numai după expirarea a cel puțin 20 de zile de la data comunicării anunțului de atribuire. 

(2) Predarea-primirea bunului se face pe bază de proces-verbal. 

(3) După încheierea contractului, dreptul de concesiune asupra terenurilor se transmite în caz de succesiune 

sau de înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost constituit în aceleași condiții. 

Art.20 - Neîncheierea contractului 

(1) Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de concesiune de bunuri proprietate 

publică poate atrage după sine plata daunelor-interese. 

(2) In cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului, procedura de atribuire se 

anulează, iar concedentul reia procedura, în condițiile legii, studiul de oportunitate păstrându-și valabilitatea. 

(3) Daunele-interese prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află 

sediul concedentului. la cererea părții interesate, dacă părțile nu stabilesc altfel. 

(4) în cazul în care concedentul nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător din cauza 

faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa 

contractul, concedentul are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care 

aceasta este admisibilă. 

(5) în cazul în care, în situația prevăzută la alin. (4), nu există o ofertă clasată pe locul doi admisibilă, se 

aplică prevederile alin. (2). 

Art. 21 - Redevența 

(1) Prețul minim de pornire pentru concesionare va fi stabilit de Consiliul Local - Liești, prin hotărâre, pe 

baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat ANEVAR și nu poate fi mai mic decât valoarea 

de inventar a ternului, raportată proporțional la durata maximă de 49 ani a concesiunii  . 

Ex. de calcul:    pentru durata concesiunii de 25 ani  , prețul de pornire  va fi de min. 51,02% din valoarea 

de inventar sau, după caz, din  valoarea propusă prin Raportul de evaluare . ( Pretul min de pornire =  prețul 

propus x 25ani / 49 ani x100) 

(2) Redevența anuală este calculată prin împărțirea valorii/prețului concesiunii rezultată din Raportul de 

evaluare (în cazul concesiunii directe ) sau în urma licitației, la numărul de ani ce reprezintă durata de 

recuperare a valorii concesiunii. Durata de recuperare va fi de regulă de 5 ani, dar nu poate fi mai mare de 25 

ani. 

(3) Dispozițiile alin. 1 se aplică în mod corespunzător și în cazurile prevăzute la art. 2. 

(4) Valoarea redevenței se actualizează anual cu rata inflației. 

(5) Contravaloarea serviciilor evaluatorului va fi suportată de către concesionar, distinct de valoarea 

redevenței pe care acesta o datorează. 

(6) Redevența obținută și stabilită în contractul de concesiune se va face venit la bugetul local. 

Cap. IV. Evidența concesionărilor 



 

Art. 22 - Dosarul concesiunii 

(1) In scopul ținerii evidenței documentelor și informațiilor cu privire la desfășurarea procedurilor de 

concesionare și la derularea contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, concedentul întocmește și 

păstrează două registre: 

a) registrul Oferte, care cuprinde date și informații referitoare la derularea procedurilor prealabile încheierii 

contractului de concesiune de bunuri proprietate publică: se precizează cel puțin datele și informațiile referitoare 

la propunerile de concesionare, studiul de oportunitate, la oferte, la procedura de atribuire aplicată; 

b) registrul Contracte, care cuprinde date și informații referitoare la executarea contractului de concesiune 

dc bunuri proprietate publică; se precizează cel puțin datele și informațiile referitoare la obiectul, durata 

contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, termenele dc plată a redevenței. obligațiile de mediu. 

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) se întocmesc și se păstrează la sediul concedentului. 

(3) Concedentul are obligația de a întocmi dosarul concesiunii pentru fiecare contract atribuit. 

(4) Dosarul concesiunii se păstrează de către concedent atât timp cât contractul de concesiune de bunuri 

proprietate publică produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data încheierii contractului respectiv. 

(5) Dosarul concesiunii trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: 

a) studiul de oportunitate al concesiunii; 

b) hotărârea de aprobare a concesiunii; 

c) anunțurile prevăzute de prezenta secțiune referitoare la procedura de atribuire a contractului de 

concesiune de bunuri proprietate publică și dovada transmiterii acestora spre publicare: 

d) documentația de atribuire; 

e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire; 

f) denumirea/numele ofertantului /ofertanților a/ale cărui/ căror ofertă/oferte a/au fost declarată/declarate 

câștigătoare și motivele care au stal la baza acestei decizii; 

g) justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul: 

h) contractul de concesiune de bunuri proprietate publică semnat. 

(6) Dosarul concesiunii are caracter de document public. 

(7) Accesul persoanelor la aceste informații se realizează în conformitate cu termenele și procedurile 

prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi 

restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate 

intelectuală, potrivit legii. 

A rt. 23 - Exercitarea controlului 

(1) Persoana care consideră că un contract a fost calificat drept contract de concesiune de bunuri 

proprietate publică cu nerespectarea legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii poate 

solicita punctul de vedere al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. 

(2) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice realizează verificarea concesiunilor de bunuri 

proprietate publică de interes local, urmărind în special respectarea dispozițiilor referitoare la: 

a) aplicarea hotărârii de concesionarei 

b) publicitatea; 

c) documentația de atribuire; 

d) aplicarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate public sau privată; 

e) dosarul concesiunii; 

f) îndeplinirea obligațiilor contractuale de către concedent și concesionar. 

Art.24 - Soluționarea litigiilor 

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea. încheierea, executarea, modificarea și încetarea 

contractului de concesiune de bunuri proprietate publică sau privată, precum și a celor privind acordarea de 

despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legislației privind contenciosul administrativ sau a dreptului 

comun, după caz. 

Cap. IX. Dispoziții finale 

Art. 25. Orice situație referitoare la necesitatea constituirii/ modificării dreptului de concesiune, 

neprevăzută de prezentul Regulament, urmează a fi reglementată prin Hotărâre a Consiliului Local. 



 

Art. 26. Pentru participarea la procedura licitației, ofertanții vor achita următoarele taxe: 

a) 100 lei cu titlu de taxă de participare; 

b) 100 lei contravaloarea comunicării caietului de sarcini 

Art. 27. Direcția Patrimoniu va asigura la încheierea contractelor de concesiune cu respectarea întocmai a 

dispozițiilor prezentului regulament având în vedere modelul de contract arătat mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACT DE CONCESIUNE 

Cap. I Părțile Contractante: 

1.1. Comuna Liești, cu sediul in , str. Anghel Saligny, nr. 169, jud. Galați. C.l.F.   3264562, 

 Cod Iban: …………………………………. deschis la Trezoreria Galați, reprezentată prin Primar in 

calitate de concedent, pe de o parte și 



 

1.2. Dl./Dna./ S.C ................................................... S.R.L., domiciliul/ cu sediul în  ......................................  ..  

str ........................................ , nr ......... , județul  .................... , CNP/CUI/ Nr. de înregistrare în registrul 

comerțului, în calitate de concesionar, pe de altă parte; 

Având în vedere: 

> HCL nr......................................................pentru aprobarea regulamentului privind concesionarea unor 

bunuri din domeniul public sau privat; 

> HCL nr. ..........................................................  pentru aprobarea concesiunii , raportului de evaluare, a 

studiului de oportunitate  și a caietului de sarcini pentru imobilul identificat prin CF nr............................ 

> Raportul nr ........ / ........................................... al comisiei de evaluare a ofertelor; 

părțile au decis să încheie prezentul Contract de concesiune, denumit in continuare “CONTRACTUL", cu 

aplicarea următoarelor clauze: 

Cap.II. Obiectul contractului de concesiune 

An. 1 (1) Obiectul contractului de concesiune il constituie exploatarea terenului, în suprafață de....m\ situat 

în Liești, str ................................................................................................... nr .........., identificat prin CF 

nr ..............................  

(2) Obiectivele concedentului sunt: 

a)  ....................................................................... ; 
b)  ....................................................................... ; 

c)  ....................................................................... ; 

d)  .................................................................. etc. 

(3) în derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza 

următoarele categorii de bunuri: 

a) bunurile de retur: .................................................... ; 

b) bunurile proprii: .......................................................  

Cap. III. Termenul 

Art. 2. - (1) Durata concesiunii este de  ...........................................  ani, începând de la data de 

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

(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit, prin acordul părților, pentru o perioadă care împreună 

cu perioada inițială nu poate depăși 49 de ani. 

Cap. IV. Redevența 

Art. 3 (1)Redevența anuală este calculată prin împărțirea valorii concesiunii rezultată din Raportul de 

evaluare sau în urma licitației, la numărul de ani ce reprezintă durata de recuperare a valorii concesiunii. Durata 

de recuperare nu poate fi mai mare de 25 ani. 

(2)Redevența este de ............................ lei /an, echivalentul a ......... Euro/an (1 Euro= ..... lei la cursul de 

schimb BNR din data de  ............................. ), conform raportului de evaluare aprobat prin  art.... al HCL  

nr........../....... ............  

Art.4 (1) Plata redevenței, prevăzută la art. 3, se poate face la casieria din cadrul Primăriei Liești sau prin 

Ordin de plată la Trezoreria Galați, în contul …………………………, semestrial, în două tranșe egale, prima 

până la data de 30 Martie, iar cea de-a doua până la data de 30 Septembrie a anului în curs, dar nu mai târziu de 

această dată, în lei având în vedere cursul BNR leu = euro în momentul efectuării plății. 

(2) Pentru neachitarea sumelor datorate la termenele scadente se percep penalități de întârziere în 

cuantum de 0,3% pentru fiecare zi de întârziere, penalitățile neputând depăși cuantumul sumei datorate. 

Cap. V Drepturile părților 

A) Drepturile concesionarului 

An. 5. (1) Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa. bunurile 



 

proprietate publică ce fac obiectul contractului de concesiune. 

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, 

potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de concesiune. 

B) Drepturile concedentului 

Art. 6. (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligațiilor 

asumate de concesionar. 

(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea scrisă prealabilă, respectiv cu 2 zile, a concesionarului 

și în următoarele condiții: 

(3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de 

concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local. 

Cap.VI. Obligațiile părților 

A) Obligațiile concesionarului 

Art. 7 (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de 

permanență a bunurilor proprietate publică ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către 

concedent. 

(2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct și pe riscul său bunurile care fac obiectul 

concesiunii. 

(3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii. 

(4) Concesionarul este obligat să plătească redevența în integralitate și la termenele scadente prevăzute la 

art.4. 

(5) Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor proprietate publică 

(protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, 

protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.). 

(6) La încetarea contractului dc concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să restituie 

concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini. 

(7) In termen de cel mult 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul 

este obligat să depună, cu titlu de garanție.o sumă de ......... lei, reprezentând o cotă-parte din suma datorată 

concedentului cu titlu de redevență pentru primul an de activitate. 

(8) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiții stabilite de concedent, în 

mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea 

acestuia. 

B) Obligațiile concedentului 

Art. 8. (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din 

prezentul contract de concesiune. 

(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune. în afară de 

cazurile prevăzute expres de lege. 

(3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă 

atingere drepturilor concesionarului. 

A 

Cap.VII. încetarea contractului de concesiune 

Art. 9(1) Prezentul contract dc concesiune încetează în următoare situații: 

a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune; 

b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, 

cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia. în caz de dezacord fiind competentă instanța de 

judecată; 

c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, 

cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; 

d) prin reziliere. în situația neplății redevenței și a penalităților aferente la termenele scadente, după caz. 

dacă acestea din urmă au fost depășite cu mai mult de un 6 luni de la scadență. Rezilierea  



 

contractului atrage obligația concesionarului de a aduce terenul la starea inițială, într-un termen rezonabil, 

cheltuielile de dezafectare fiind sarcina exclusivă a acestuia. Nepredarea amplasamentului liber de orice sarcină 

în termenul pentru care a fost notificat cu privire la reziliere atrage plata de daune interese în cuantum egal cu 

redevența stabilită în contract și dă dreptul concedentului să declanșeze procedurile necesare eliberării terenului, 

inclusiv a desființării construcțiilor edificate. 

e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a 

concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri: 

f) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor și condițiilor 

reglementate de lege. 

Cap.VIIl. Răspunderea contractuală 

Art. 10 Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de 

concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă. 

Cap.lX. Litigii 

Art 11 (1) Soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune 

se realizează pe cale amiabilă. 

(2) în situația în care părțile nu se înțeleg pe cale amiabilă, se vor adresa instanței judecătorești competente 

material și teritorial. 

Cap. X Definiții 

Art. 12 (1) Prin forță majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare 

externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, 

absolut invincibilă și absolut imprevizibilă. 

(2) Prin caz fortuit se înțelege acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea prejudiciului 

și care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore. 

Cap. X Notificări 

Art. 13 în sensul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte va fi 

considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la 

adresa părților menționată în Cap. 1 din contract. 

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Concedent, Concesionar, 

Primar - ...........................  

Secretar - .............................  

Director economic- ...............................  

Director Direcția Patrimoniu-..............................  
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Anexa nr. 2 la HCL nr..  .......... 53 .....  

Regulament privind vânzarea terenurilor si/sau a construcțiilor aparținând domeniului privat 

al Comunei Liești ( Statului Român) 

Cap. I. Dispoziții generale 

Art.l. (1) Prezentul Regulament stabilește în concret procedura administrativă prealabilă vânzării 

terenurilor și /sau construcțiilor din domeniul privat al comunei Liești, în conformitate cu prevederile art. 1 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

(2) Scopul prezentului regulament îl constituie asigurarea încheierii contractelor de vânzare a 

bunurilor proprietate privată a comunei Liești în condiții de eficiență economică și socială. 

(3) Principiile care stau la baza încheierii contractelor vânzare sunt: 

a) transparența - punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea 

procedurii pentru atribuirea contractului de vânzare de bunuri proprietate privată a comunei ; 

b) tratamentul egal - aplicarea. într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de 

atribuire a contractului de vânzare de bunuri proprietate privată a comunei ; 

c) proporționalitatea - orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară și corespunzătoare 

naturii contractului; 

d) nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a acelorași reguli, indiferent de naționalitatea 

participanților la procedura de atribuire a contractului de vânzare de bunuri proprietate privată a comunei , 

potrivit condițiilor prevăzute în acordurile și convențiile la care România este parte; 

e) libera concurență - asigurarea de către autoritatea publică a condițiilor pentru ca orice participant la 

procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni proprietar în condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor 

internaționale la care România este parte. 

(4) Contractul de vânzare cumpărare de bunuri proprietate privată a comunei , denumit în continuare 

contract de vânzare, este acel contract încheiat în formă autentică prin care o autoritate publică, denumită 

vânzător, transmite dreptul de proprietate asupra unui bun din domeniul privat, unei persoane, denumite 

cumpărător, în schimbul unei sume de bani denumită preț. 

Cap. II Vânzarea terenurilor si/sau construcțiilor din domeniul privat al comunei Liești 

Art. 2(1) Terenurile și/sau construcțiile din domeniul privat al comunei  Liești se pot vinde prin aplicarea 

procedurii licitației publice, cu excepția cazurilor în care prin lege se prevede altfel. 

(2) Stabilirea oportunității vânzării bunurilor din domeniul privat al unităților administrativ- 

teritoriale și organizarea licitației publice se realizează în baza unei hotărâri a consiliului local adoptată în acest 

sens la inițiativa Direcției Patrimoniu . 

(3) Vânzarea prin licitație publică a terenurilor și/sau construcțiilor aparținând unităților 

administrativ-teritoriale se aprobă prin hotărâre a consiliului local al comunei Liești, transferul dreptului de 

proprietate având loc la momentul încheierii în formă autentică a contractului de vânzare cumpărare. 

(4) Contravaloarea serviciilor de evaluare precum și cheltuielile ocazionate de transferul dreptului 

de proprietate vor fi suportate de cumpărător. 

Art. 3(1) Prețul minim de vânzare, aprobat prin hotărâre a consiliului local va reprezenta prețul de piață 

determinat prin raport de evaluare întocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați, în condițiile 

legii, și selectați prin licitație publică. 
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(2) Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii prețului prevăzut în raportul de evaluare 

revine exclusiv evaluatorului care a întocmit respectivul raport de evaluare. 

Art. 4 Garanția de participare la licitație reprezintă 5% din prețul contractului de vânzare, fără TVA. 

Art. 5 Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal în termen de maximum 30 de zile de la data 

încasării prețului. 

Cap. Ill Procedura Licitației 

Art. 6(1) Licitația se inițiază prin publicarea unui anunț de licitație de către concedent în Monitorul 

Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, pe 

pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicații electronice. 

(2) Inițiativa licitației poate fi declanșată din oficiu sau la inițiativa oricărei persoane care solicită 

cumpărarea imobilului teren. 

(3) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei secțiuni, proprietarul are obligația de a 

asigura protejarea acelor informații care îi sunt comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidențial, 

în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea informațiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale 

respectivelor persoane, inclusiv în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. 

(4) Concedentul are obligația de a preciza în cadrul documentației de atribuire orice cerință, 

criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită 

cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. 

Art. 7(1) Documentația de atribuire trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: 

a) informații generale privind cumpărătorul, precum: numele/denumirea. codul numeric personal/codul de 

identificare fiscală/altă formă de înregistrare, adresa/sediul, datele de contact, persoana de contact; 

b) instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de licitație; 

c) caietul de sarcini; 

d) instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor; 

e) informații detaliate și complete privind criteriile / criteriul de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei 

câștigătoare, precum și ponderea lor; 

f) instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; 

g) informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii. 

(2) în cazul în care proprietarul solicită garanții, acesta trebuie să precizeze în documentația de 

atribuire natura și cuantumul lor. 

Art. 8(1) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: 

a) informații generale privind obiectul vânzării; 

b) condiții generale ale vânzării; 

c) condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele; 

(2) Elementele prevăzute la alin. (1) lit. a) includ cel puțin următoarele: 

a)descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut; 

b)destinația bunurilor ce fac obiectul vânzării; 

Art. 9 (l)Anunțul de licitație se întocmește după aprobarea documentației de atribuire de către autoritatea 

contractantă și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: 

a) informații generale privind proprietarul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 

datele de contact, persoana de contact; 
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b) informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea 

bunului care urmează să fie vândut; 

c) informații privind documentația de atribuire: modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 

interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire; denumirea și datele de contact ale 

serviciului/compartimentului din cadrul proprietarului de la care se poate obține un exemplar din documentația 

de atribuire; costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației, dacă este cazul; data-limită pentru 

solicitarea clarificărilor; 

d) informații 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 și locul la care se va desfășură ședința publică de deschidere a ofertelor; 

f) instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii și termenele pentru sesizarea instanței; 

g) data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării. 

(2) Anunțul de licitație se trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de 

data-limită pentru depunerea ofertelor. 

(3) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire. 

(4) Proprietarul are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalități de obținere a 

documentației de atribuire de către persoanele interesate: 

a) asigurarea accesului direct, nerestricționat și deplin, prin mijloace electronice, la conținutul 

documentației de atribuire; 

b) punerea la dispoziția persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din 

documentația de atribuire, pe suport hârtie și/sau pe suport magnetic. 

(5) în cazul prevăzut la alin. (4) lit. b) autoritatea contractantă are dreptul de a stabili un preț 

pentru obținerea documentației de atribuire, cu condiția ca acest preț să nu depășească costul multiplicării 

documentației, la care se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia. 

(6) Proprietarul are obligația să asigure obținerea documentației de atribuire de către persoana 

interesată, care înaintează o solicitare în acest sens. 

(7) în cazul prevăzut la alin. (4) lit.. b) autoritatea contractantă are obligația de a pune 

documentația de atribuire la dispoziția persoanei interesate cât mai repede posibil. într-o perioadă care nu 

trebuie să depășească 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia. 

(8) Persoana interesată are obligația de a depune diligențele necesare, astfel încât respectarea de 

către autoritatea contractantă a perioadei prevăzute la alin. (7) să nu conducă la situația în care documentația de 

atribuire să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea 

ofertelor. 

(9) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. 

(10) Proprietarul are obligația de a răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice 

clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de 

solicitări. 

(11 )Proprietarul are obligația de a transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către 

toate persoanele interesate care au obținut, în condițiile prezentei secțiuni, documentația de atribuire, luând 

măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. 

(12) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (10). autoritatea contractantă are obligația de a 

transmite răspunsul la orice clarificare cu ccl puțin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea 

ofertelor. 

(13) în cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel 

proprietarul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (12), acesta din urmă are totuși obligația 

de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea 

răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data-limită de depunere a 

ofertelor. 

(14) Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de 

licitație au fost depuse cel puțin două oferte valabile. 

Iu* Art. 10 (1) Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de 

atribuire. 

(2) Ofertele se redactează în limba română. 

(3) Ofertele se depun la locul precizat în anunțul de licitație, în două plicuri sigilate, unul exterior 

și unul interior, care se înregistrează de autoritatea contractantă. în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, 
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precizându-se data și ora. 

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

trebui să conțină: 

a) o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de ofertant, fără 

îngroșări. ștersături sau modificări; 

b) acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, conform solicitărilor autorității 

contractante; 

c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 

(5) Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă. se înscriu numele sau denumirea 

ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 

(6) Oferta va fi depusă într-un singur exemplar și 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 conținutului, pe toată perioada de 

valabilitate stabilită de proprietar. 

(9) Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data-limită pentru 

depunere, stabilite în anunțul de licitație. 

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

interesate. 

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

datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 

(12) Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea 

acestora, proprietarul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată. 

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

alin. (15) de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți. 

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

caietul de sarcini al licitației. 

(15) In urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, 

secretarul acesteia întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu 

îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. 

Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare. 

(16) în baza procesului-verbal care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (15), comisia de 

evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante. 

(17) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, proprietarul 

informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele 

excluderii. 

(18) în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte 

valabile, proprietarul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație, cu respectarea 

procedurii prevăzute la alin. (1)-(13). 

(19) Dacă în cadrul celei de-a doua proceduri de licitație nu a fost depusă decât o singură ofertă 

valabilă, vânzarea imobilului teren si/sau construcție se face către acesta cu condiția ca prețul oferit să fie mai 

mare sau egal cu prețul de pornire a licitației. 

Art. 11 La nivelul autorității publice contractante se organizează o comisie de evaluare, componența 

acesteia fiind aprobată hotărâre de consiliu local, care adoptă decizii în mod autonom și numai pe baza 

criteriilor de selecție prevăzute în instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea licitației. 

Ir** Art. 12 (1) Are dreptul de a participa la licitație orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care 

îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

a) a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare; 

b) a depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în 

documentația de atribuire. în termenele prevăzute în documentația de atribuire; 

c) are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a laxelor și a contribuțiilor către 

bugetul consolidat al statului și către bugetul local; 

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

(2) Nu are dreptul să participe la licitație persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație 

publică anterioară privind bunurile comunei  în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, 

din culpă proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective 

drept câștigătoare la licitație. 
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Art. 13 Criteriile de atribuire a contractului de închiriere este cel mai mare nivel al prețului. I«e Art. 

14 (1) Proprietarul are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în 

documentația de atribuire. 

(2) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, proprietarul are dreptul de a solicita clarificări 

și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu 

cerințele solicitate. 

(3) Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare și se transmite de către 

autoritatea contractantă ofertanților în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare. 

(4) Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea proprietarului în termen de 3 zile lucrătoare de la 

primirea acesteia. 

(5) Proprietarul nu are dreptul ca, prin clarificările ori completările solicitate, să determine 

apariția unui avantaj în favoarea unui ofertant. 

(6) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, 

prevăzută în anunțul de licitație. 

(7) După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare elimină 

ofertele care nu respectă prevederile art. 14. 

(8) în cazul în care există oferte egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora 

se va face prin procedura licitației cu strigare. 

(9) Proprietarul are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, 

Partea a Vl-a. un anunț de atribuire a contractului, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea 

procedurii de atribuire. 

(10 )Anunțul de atribuire trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: 

a) informații generale privind proprietarul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 

datele de contact, persoana de contact; 

b) data publicării anunțului de licitație în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a; 

c) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare; 

d) numărul ofertelor primite și al celor declarate valabile; 

e) denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare; 

f) prețul oferit 

g) instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței; 

h) data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare; 

i) data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, în vederea publicării. 

(11) Proprietarul poate să încheie contractul numai după împlinirea unui termen de 20 de zile 

calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la alin. (9). 

fu.Art. 15(1) Proprietarul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de vânzare în 

situația în care se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de licitație sau fac 

imposibilă încheierea contractului. 

(2)în sensul prevederilor alin. (1), procedura de licitație se consideră afectată în cazul în care 

sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: 

a) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de licitație se constată 

erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 1 alin.3; 

b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să 

conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 1 alin.3.  ... 

(3)  (3)încălcarea prevederilor prezentei secțiuni privind atribuirea contractului poate atrage 

anularea procedurii, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 

(4) Proprietarul are obligația de a comunica, în scris, tuturor participanților la procedura de 

licitație, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat 

prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare. 

Itv Art. 16 (1) Contractul de vânzare cumpărare se încheie în formă autentică, sub sancțiunea nulității. 

(2) Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal în termen de maximum 30 de zile de 

la data încheierii contractului de vânzare cumpărare. 

 (3) Neîncheierea contractului într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data împlinirii 

termenului prevăzut la art. 16 alin. (11) poate atrage plata daunelor-interese de către partea în culpă. 

(4) Daunele-interese prevăzute la alin. (3) se stabilesc de către instanța competentă în a cărui 

rază teritorială se află sediul proprietarului, la cererea părții interesate, dacă părțile nu stabilesc altfel. 
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(5) în cazul în care proprietarul nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător 

din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a 

executa contractul, acesta are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care 

aceasta este admisibilă. 

(6) în cazul în care, în situația prevăzută la alin. (5), nu există o ofertă clasată pe locul doi 

admisibilă, se reia procedura. 

Cap. IV Vânzarea terenurilor și/sau a construcțiilor prin atribuire directă 

Art. 17(1) Prin excepție de la dispozițiile art.2 alin. 1: 

a) terenurile pe care sunt edificate construcții autorizate în condițiile legii, proprietatea privată altor 

persoane fizice sau juridice, de bună credință, se pot vinde cu respectarea unui drept de preemțiune în 

favoarea acestora; 

b) construcțiile închiriate care nu intră sub incidența Legii nr. 112/1995 și care nu fac parte din cadrul 

locuințelor sociale, se pot vinde cu respectarea unui drept de preemțiune în favoarea chiriașilor. 

(2) Proprietarii construcțiilor prevăzute la alin. (1) lit. a sau chiriașii locuințelor arătate la lit.b 

sunt notificați în termen de 15 zile asupra hotărârii consiliului local și își pot exprima opțiunea de cumpărare, 

raportat la prețul stabilit prin raportul de evaluare, în termen de 15 zile de la primirea notificării. 

(3) Prin legi speciale se pot institui alte excepții de la procedura licitației publice. 

Art. 18 (1) Persoanele care au solicitat cumpărarea terenurilor și sau construcțiilor pot achita prețul 

imobilului ce face obiectul vânzării fie dintr-o dată, fie în rate egale pe parcursul a unui termen de maximum 5 

ani. 

(2) în situația în care proprietarii construcțiilor și/sau concesionarii terenului optează pentru plata 

prețului în rate, aceștia trebuie să achite un avans de minimum 15%, restul de preț urmând a fi achitat în rate 

egale lunare la care se adaugă dobânda de referință a BNR. 

(3) în cazul în care se optează pentru achitarea prețului în rate se constitui un drept de ipotecț  în 

favoarea comunei  cu o valoare egală cu suma rămasă de achitat. 

 

 

 

 

 

  



 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 Nr. … Din ……………… 

 
Privind: privind aprobarea organigramei și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Liești și serviciile subordonate, fără personalitate juridică 

 

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

             Nr. si data depuneri proiectului de hotărâre :                                 

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

……………..; 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a inițiatorului înregistrata la nr. ………………………..; 

- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse Umane-Audit Public Intern din cadrul 

Primăriei Liești înregistrat la nr. …………………..; 

- Avizul comisiei de specialitate; 

- HCL nr. 47/28.11.2019 privind aprobarea organigramei și statelor de funcții pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Liești și serviciile subordonate, fără personalitate juridică; 

- HCL nr. 13/15.04.2021 privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local Liești nr. 47/28.11.2019 privind 

aprobarea organigramei și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Liești 

și serviciilor subordonate, fără personalitate juridică; 

- prevederile art. 370 alin.(2) lit. b), art. 391- 393, art.405, art.409 alin.(1) și alin.(3) lit. b)   din OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. III din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Anexa la Ordinul Prefectului Județului Galați nr. 127/05.04.2021 privind revizuirea pe anul 2021 a 

numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților / subdiviziunilor administrativ – 

teritoriale, cu excepția celor din cadrul capitolului bugetar „Învățământ” finanțat din bugetele locale, 

precum și capitolelor bugetare „Sănătate”, „Asigurări și asistență socială” și „Servicii publice de interes 

local sau județean, specializate”, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea 

consiliilor locale sau consiliului județean , după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale 

unităților administrativ – teritoriale respective, așa cum sunt definite la art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea 

serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, indiferent de sursa de finanțare; 

În temeiul art. 5 pct. g), art.129 alin.(1), alin.(2) lit. a), alin.(3) lit. c), art.136, art.139 alin.(1) și 

alin.(5) lit. a) si ale art.196, alin.(1), lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta, 
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HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1 - Art.  1.  Se  aprobă  organigrama  și  statele  de  funcții pentru aparatul de specialitate şi 

serviciile publice subordonate fără personalitate juridică, conform anexelor nr. I - IV, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 22/17.05.2018, HCL nr. 

47/28.11.2019 și HCL nr. 13/15.04.2021. 

Art. 3. Primarul comunei Liești, județul Galați prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităților şi persoanelor interesate prin grija 

secretarului comunei.  
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Subsemnatul Boț Iulian – primarul comunei Liești, în urma adoptării de către Consiliul 

Local al comunei Liești a  HCL nr. 47/28.11.2019 privind aprobarea organigramei și statelor de 

funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Liești și serviciile subordonate, fără 

personalitate juridică și HCL nr. 13/15.04.2021 privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local Liești 

nr. 47/28.11.2019 privind aprobarea organigramei și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate 

al primarului comunei Liești și serviciilor subordonate, fără personalitate juridică, constat că se impune 

modificarea acestei hotărâri pe baza considerentelor pe care le expun în cele ce urmează. 
În urma unei analize a activităților specifice aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Liești,  s-a constatat că există anumite deficiențe la Compartimentul Registrul Agricol, din cauza 
volumului mare de lucrări, raportat la numărul funcționarilor publici care își desfășoară activitatea în 

prezent. 

Acest compartiment are un volum mare de activitate, atât în ceea ce privește evidențele curente 

(completare Registre Agricole format scris și electronic, evidențe contracte de arendă, modificări roluri, 

etc)  cât și în ceea ce privește activitatea de relații cu publicul, doar adeverințele și certificatele 

eliberate cetățenilor fiind  peste 3000, anual. Din această cauză,  s-a constatat  că activitatea de 

completare a registrelor Agricole în format scris și electronic înregistrează restanțe și necesită 

canalizarea de resurse umane către îndeplinirea acestui obiectiv. 

Activitatea de completare a registrelor agricole, este una permanentă și nu se poate face de către 

persoane neautorizate.  În conformitate cu  prevederile  OG nr. 28/2009   privind registrul  agricol, 

cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu HGR nr. 985/2019 privind registrul agricol 

pentru perioada 2020 – 2024 și normele de aplicare a acesteia, atribuțiile de înscriere a datelor în 

registrul agricol, sarcina completării, ținerii la zi a registrului agricol atât pe suport hârtie, cât și în 

format electronic, precum și a centralizării și transmiterii datelor către Registrul agricol național (RAN), 

sunt îndeplinite de către funcționari publici din cadrul Compartimentului Registrul Agricol. 
Astfel,  propun  suplimentarea  numărului  de  posturi  la  Compartimentul Registrul Agricol,  

prin mutarea a două funcții publice vacante, respectiv funcția de inspector, clasa I, grad profesional superior 

din Compartiment Autorizări, Urbanism, Evidenta Funciară și Patrimoniu și  a funcției de referent, clasa III, 

grad profesional debutat din Compartiment Impozite și Taxe Locale, precum și transformarea  acesteia din 

urmă în funcția publică de referent, clasa III, grad profesional superior, în vederea ocupării acestora prin 

concurs de recrutare.  

De asemenea, funcția contractuală vacantă de muncitor calificat, treapta I, Compartiment 

Gospodărire Comunală se  transformă în funcția contractuală vacant de muncitor necalificat, treapta I. 

O altă propunere vizează desființarea celor 5 funcții  din cadrul Compartimentului Achiziții 

Publice - Proiecte Dezvoltare, respectiv funcțiile contractuale vacante de  inspector de specialitate, 

debutant, inspector de specialitate, gradul II, inspector de specialitate, gradul I, referent, gradul I și  

referent, gradul IA – funcții înființare pentru implementarea proiectul  „VECTORI - Valorificare 

Educațională Continuă prin Tehnici Orientate spre Revitalizarea Învățământului” în cadrul Program 

Operațional Capital Uman 2014 – 2020, perioada 10.04.2018 – 02.11.2021. 

Modificările propuse prin acest proiect vizează organizarea activităților și îndeplinirea 

corespunzătoare a atribuțiilor în fiecare structură a aparatului de specialitate și serviciilor publice fără 

personalitate juridică, în conformitate cu legislația specifică actualizată, cu respectarea normării posturilor  
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Nr................................. 

funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Liești și  

serviciile subordonate, fără personalitate juridică  

 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statelor de 



 

pentru comuna Liești în anul 2021, comunicată de Instituția Prefectului – județul Galați, prin adresa 

nr. 3551/06.04.2021. 

Propunerile efectuate sunt în concordanta cu prevederile art. 11 alin. 5 din Legea – cadru privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice  nr. 153 / 2017, iar modificările efectuate prin prezenta 

transformare nu influențează numărul de posturi existente stabilit în organigrama aparatului de 

specialitate.  

Față de cele prezentate, vă rog să hotărâți. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții pentru 

aparatul de specialitate al primarului comunei Liești și serviciile subordonate, fără 

personalitate juridică 
 

Subsemnata  Dumanovschi Marilena Laura,  Compartiment  Resurse  Umane  - Audit Public 

Intern, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statelor de funcții pentru 

aparatul de specialitate al primarului comunei Liești și serviciile subordonate, fără personalitate 

juridică, inițiat de primarul comunei Liești, consider oportună și necesară adoptarea acestui proiect de 

hotărâre de către Consiliul Local al comunei Liești, pe baza următoarelor considerente: 
Necesitate și oportunitate: 
Așa  cum  rezultă  din  referatul  de  aprobare  al  inițiatorului,  necesitatea  adoptării  prezentului 

proiect de hotărâre este justificată de necesitatea ocupării unor posturi din structura organizatorică, în 

vederea îndeplinirii obiectivelor specifice, cum este cazul Compartimentului Registrul Agricol, care are 

un volum foarte mare de activitate și în prezent este subdimensionat. 

În cadrul Compartimentului Gospodărire Comunală se propune transformare unei funcții 

contractuale vacante într-o funcție de nivel inferior deoarece în urma concursului de recrutare organizat 

nu s-a prezentat nici un candidat, fiind o funcție care necesita vechime și calificare profesională. 

 În data de 10.04.2018 a fost semnat contratul de finanțare nr. 24032/10.04.2018 pentru proiectul  

„VECTORI - Valorificare Educațională Continuă prin Tehnici Orientate spre Revitalizarea 

Învățământului” în cadrul Program Operațional Capital Uman 2014 – 2020, iar pentru implementarea 

acestuia a fost suplimentată organigrama cu cinci posturi prin HCL nr. 22/17.05.2018. Având în vedere 

că în data de 02.11.2021 proiectul VECTORI se finalizează, este necesară desființarea acestor posturi 

contractuale vacante, respectiv posturile de inspector de specialitate, debutant, inspector de specialitate, 

gradul II, inspector de specialitate, gradul I, referent, gradul I și  referent, gradul IA din Compartimentul 

Achiziții Publice - Proiecte Dezvoltare. 

Prin aceste modificări nu se depășește numărul maxim de posturi prevăzut în Ordinul 

Prefectului Județului Galați nr. 127/05.04.2021 privind revizuirea pe anul 2021 a numărul maxim de 

posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților / subdiviziunilor administrativ – teritoriale, cu excepția 

celor din cadrul capitolului bugetar „Învățământ” finanțat din bugetele locale, precum și capitolelor 

bugetare „Sănătate”, „Asigurări și asistență socială” și „Servicii publice de interes local sau județean, 

specializate”, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau 

consiliului județean, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ – 

teritoriale respective, așa cum sunt definite la art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de 

utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sursa 

de finanțare, dar se asigură resursa umană necesară atingerii obiectivelor instituționale. 

Numărul  total  al  funcțiilor  publice  de  conducere  se  încadrează  în procentul de 12% din 

numărul total al posturilor aprobate, conform art. 391, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

Toate posturile ocupate cu personal contractual din cadrul compartimentelor de specialitate nu 

implică exercitarea prerogativelor de putere publică dintre cele prevăzute la art. 370, alin. (2) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Prin  art.  407   din   OUG  57 I 2019   este stabilita    procedura  de stabilire   a   funcțiilor publice,   

în cazul de față fiind vorba  de  hotărâre   a  consiliului  local. 
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Conform prevederilor art. 409 din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

si completările ulterioare, se va comunica Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în termen de 10 



 

zile lucrătoare de la dispunerea măsurii prin act administrativ, orice modificare intervenită în situația 

funcționarilor publici și a funcțiilor publice. 

Corespunzător prevederilor art. 129 alin (1), alin (2) lit. a și alin. (3) lit. c din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare, potrivit căruia consiliul local are 

iniţiativă şi hotărăşte, în condițiile legii, în toate problemele de interes local date în competența sa 

asigurând printre altele, la propunerea primarului, înființarea, organizarea şi statul de funcții ale 

aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul 

de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înființarea, reorganizarea sau desființarea de 

societăţi de interes local şi statul de funcții al acestora. 

Precizăm că modificările propuse prin prezenta hotărâre nu influențează numărul total de posturi 

existente stabilit în organigrama aparatului de specialitate, ci doar calitatea unei funcții publice. 

Legalitate: 
- prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit. a), alin.(3) lit. c), art.136, art.139 alin.(1) și alin.(5) lit. a) si 

ale art.196, alin.(1), lit. a), art.370 alin.(2) lit. b), art.391- 393, art.405, art.409 alin.(1) și alin.(3) lit. 

b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. III din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificările si 

completările ulterioare; 
- Ordinul Prefectului Județului Galați nr. 127/05.04.2021 privind revizuirea pe anul 2021 a numărul 

maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților / subdiviziunilor administrativ – teritoriale, cu 

excepția celor din cadrul capitolului bugetar „Învățământ” finanțat din bugetele locale, precum și 

capitolelor bugetare „Sănătate”, „Asigurări și asistență socială” și „Servicii publice de interes local sau 

județean, specializate”, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale 

sau consiliului județean , după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ 

– teritoriale respective, așa cum sunt definite la art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor comunitare 

de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sursa 

de finanțare, din județul Galați. 

 
Fata  de  aceste   considerente,   propun   aprobarea   prezentului    proiect   de  hotărâre. 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE-AUDIT PUBLIC INTERN 

Consilier, grad profesional superior 

Laura Marilena Dumanovschi 
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ORGANIGRAMĂ  
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR 
GENERAL 

- 1 - 

SERVICIUL 
FINANCIAR 
CONTABIL 

- 1 -  
 

VECEPRIMAR 
- 1 - 

COMP. ACHIZITII 

PUBLICE,  PROIECTE 

DEZVOLTARE  

- 2  -   

CONSILIER 

PERSONAL PRIMAR 

- 1 - 

SERVICIUL 
VOLUNTAR 

PENTRU SITUATII 
DE URGENȚĂ DE 

TIPUL V1 
- 1 - 

- 21 voluntari -  
COMP. RESURSE 
UMANE ȘI AUDIT 
PUBLIC INTERN 

 - 2 -  

SPCLEP LIESTI                                
(la nivel  

compartiment) 
- 3 - 

COMP. 
REGISTRUL 
AGRICOL    

- 6 -   

COMP.             
EVIDENTA PERSOANE 

- 2 - 

COMP.                   
STARE CIVILA 

- 1 - 

COMP. 
PROTECȚIE 

CIVILĂ, 
SECURITATE 
MUNCII ȘI 
PROTECȚIA 
MEDIULUI 

- 1 - 

COMP. 
GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ 

- 12 - 

COMP. 
REGISTRATUR
Ă RELATII CU 

PUBLICUL, 
ARHIVA   

- 1 -    

SERVICIUL 
PUBLIC LOCAL 
DE ASISTENTA 

SOCIALA               
(la nivel  

compartiment) 
- 4 - 

COMP. 
IMPOZITE SI 
TAXE LOCALE 

- 2 - 

COMP. 
CULTURĂ 

- 1 - 
 

COMP. 
AUTORIZĂRI,  
URBANISM, 
EVIDENTA 

FUNCIARA SI 
PATRIMONIU  

- 1 -                                             

COMP. 
CONTABILITATE 
– SALARIZARE 

- 5 - 
- 5 -  

SERVICIUL 
PUBLIC 

LOCAL DE 
SALUBRIZARE 

- 7 -  

COMP. JURIDIC  
- 1 -  

NUMĂR POSTURI EXCEPTATE 
conform art. III, alin. 2 din OUG 
63/2010:  
- asistenți personali ai persoanelor 
cu handicap grav -  40 posturi 
- mediatori sanitari – 2 posturi 
 

-   



Inalt 

functio

nar 

public

de 

conducer

e

de executie

de 

cond

ucere

de executie

1. BOȚ IULIAN DEMNITAR primar

2. PANAITE GHEORGHE DEMNITAR viceprimar

3 AVĂDANEI VASILE SECRETAR 
secretar 

general 
I II S

4 VACANT Consilier I S

5 OLARU COSTINA referent III asistent M

6 PLEȘCAN NICOLETA

şef 

servici

u

S

7 POPA AURA consilier I asistent S

8
HODOROGEA MIOARA 

MARINELA
inspector I superior S

9 ZAMFIR STĂNICA inspector I superior S

FUNCȚIONARI PUBLICI DE CONDUCERE ȘI EXECUȚIE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ LIEȘTI

JUDEȚUL GALAȚI

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

STATUL  DE  FUNCTII
AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI LIEȘTI, JUD. GALAȚI ȘI INSTITUȚII 

SUBORDONATE FĂRĂ  PERSONALITATE JURIDICĂ

DEMNITARI

COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ, RELAȚII CU PUBLICUL, ARHIVĂ

SERVICIUL  FINANCIAR - CONTABIL

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE-SALARIZARE

CONSILIER PERSONAL PRIMAR

Gradul 

profesional

Nivelul 

studiilor

Functia contractuala

Treapta 

profesionala

/grad

Nivelul 

studiilor
OBSERVATII

NR. 

CRT

.

Numele, prenumele/ VACANT, 

temporar VACANT dupa caz
STRUCTURA

FUNCTIA DE 

DEMNITATE 

PUBLICA

Functia publica

Clasa



10
MITU LUCICA 

MĂNDIȚA
inspector I superior S

11 VACANT inspector I asistent S

12 NECULA OANA NELY inspector I principal S

13 SOLTAN TEODORA referent III principal M

14
DUMANOVSCHI 

MARILENA LAURA
consilier I superior S

15 VACANT auditor I principal S

16
LUPEA ANIŞOARA 

ALINA

consilier 

juridic
I asistent S

17 NECULA ADRIAN

consilier 

achiziiții 

publice

I superior S

18 ENACHI ANDA EMILIA consilier I asistent S

19 BUJOR IONICA inspector I asistent S

20 BLĂNARU VALERICA inspector I superior S

21 BORȘAN MARICICA inspector I superior S

22
SUSANU VIOLETA 

FĂNICA
referent II M

23 VACANT referent III superior M

24 VACANT inspector I superior S

25
MIHALACHE 

MARICELA
inspector I superior S

COMPARTIMENTUL  RESURSE UMANE ȘI AUDIT PUBLIC INTERN

COMPARTIMENTUL  JURIDIC

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE - PROIECTE DEZVOLTARE

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENTA SOCIALA  (serviciu subordonat fără personalitate juridica, constituit la nivel de compartiment)

COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL

COMPARTIMENTUL  IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE



26 CHIRIAC ECATERINA inspector I superior S

27
LUPOAIE GABI 

FLORENTINA
referent III asistent M

28
PLESCAN VIORICA 

FĂNUŢA
referent I M

29 GAȚU ION inspector I superior S

30 NEACȘU IONICA referent I M

31 BĂNICĂ PETRUȚ referent III principal

32 SAVA ALEC Şofer I G

33 MĂRCUŢĂ MIHAI
muncitor 

calificat
III G

34 CIOBOTARU RODICA îngrijitor G

35 MITU DUMITRU
muncitor 

calificat
I G

36
HODOROGEA 

MARICEL

muncitor 

necalificat
I G

37 PETICĂ FĂNEL
muncitor 

calificat
IV G

38 ZAMFIR IONEL
muncitor 

necalificat
I G

39 ZANFIR CRISTINA îngrijitor G

40 CĂLIN NIŢU
muncitor 

calificat
IV G

41 POPA COSTICĂ
muncitor 

necalificat
I G

42 PURICE IONEL
muncitor 

necalificat
I G

COMPARTIMENTUL CULTURĂ

COMPARTIMENTUL  PROTECȚIE CIVILĂ, SECURITATE MUNCII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

COMPARTIMENTUL  AUTORIZĂRI, URBANISM, EVIDENTA FUNCIARA SI PATRIMONIU 

COMPARTIMENTUL GOSPODĂRIRE COMUNALĂ



43 VACANT
muncitor 

necalificat
I G

44 VACANT
Administrat

or
II M

45 PANAITE DOINEL Şofer II G

46 HAHUI IONEL Şofer I G

47 DĂNĂILĂ GELU
muncitor 

necalificat
I G

48 HAHUE VASILE
muncitor 

necalificat
I G

49 GROSU NELU
muncitor 

necalificat
I G

50
COMAN IORDACHE 

IONUŢ

muncitor 

necalificat
I G

Ocupate Vacante 

Tempor

ar 

vacant

Total Ocupate Vacante Total

24 4 0 28 37 1 40

0 0 0 0 1 1 2

2 0 0 2

19 4 0 23

3 0 0 3

20 3 0 23

1 0 0 1

2 0 0 2

47 7 0 54

Șef Serviciu Situații Urgență

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE SALUBRIZARE (serviciu subordonat fără personalitate juridica, constituit la nivel de birou)

Nr. funcții demnitar

    Funcţia                                                     Număr 

posturi aparat  propriu     

NUMAR POSTURI 

EXCEPTATE coform art. 

III, alin. 2 din OUG 

Nr. total de funcţii publice
ASISTENȚI PERSONALI 

AI PERSOANELOR CU 

Nr. total de înalţi funcţionari publici MEDIATORI SANITARI

Nr. total de funcţii din instituţie

Nr. total de funcţii publice de 

conducere

Nr. total de funcţii publice de execuţie

Nr. total de funcţii SPCLEP

Nr. total de funcţii contractuale de 

execuţie



Inalt 

functio

nar 

public

de conducere de executie de conducere de executie

1
BORŞAN 

IONICA
Inspector I superior S

2

BULGARU 

CRISTINA 

ADRIANA

Inspector I asistent S

3
GEMINE 

MARICICA
Inspector I superior S

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

COMPARTIMENT EVIDENŢA PERSOANELOR

Treapta 

profesionala/gr

ad

Nivel

ul 

studii

lor

Functia contractuala

OBSERV

ATII

Numele, 

prenumele/VACANT, 

temporar VACANT 

dupa caz

NR. 

CRT.
STRUCTURA

FUNCTIA DE 

DEMNITATE 

PUBLICA

Nivelul 

studiilor

Functia publica

Clasa
Gradul 

profesional

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

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ PERSOANE LIEȘTI (serviciu subordonat fara 

personalitate juridica, constituit la nivel de compartiment)

JUDEȚUL GALAȚI

STAT  DE  FUNCȚII

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ LIEȘTI



Inalt 

functi

onar 

public

de 

conduce

re

de 

executie
de conducere de executie

1.
MITU IONEL 

MELUȚU

Șef Serviciu 

Vlountar pentru 

Situații de 

Urgență

2 VACANT

Șef 

Compartiment 

Prevenire

3 VACANT
Specialist 

prevenire

4 VACANT
Specialist 

prevenire

5 VACANT
Specialist 

prevenire

6 VACANT
Specialist 

prevenire

7 VACANT
Specialist 

prevenire

8 VACANT
Specialist 

prevenire

9 VACANT
Specialist 

prevenire

COMPARTIMENT PREVENIRE ( VOLUNTARI)

Numele, 

prenumele/VACANT, 

temporar VACANT 

dupa caz

Functia publica

Clas

a

Nivelul 

studiilor

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

LIEȘTI

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

STAT  DE  FUNCTII

Nivel

ul 

studi

ilor

OBSER

VATII

Gradul 

profesi

onal

NR. 

CRT.

Functia contractuala

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

STRUCTUR

A

JUDEȚUL GALAȚI

Treapta 

profesionala/g

rad

FUNCTI

A DE 

DEMNIT

ATE 

PUBLIC

A



10 VACANT
Specialist 

prevenire

11 VACANT
Specialist 

prevenire

12 VACANT
Șef Formație de 

intervenție

13 VACANT
Șef Echipă 

Specializată

14 VACANT
Servant 

pompieri

15 VACANT
Servant 

pompieri

16 VACANT
Servant 

pompieri

17 VACANT
Servant 

pompieri

18 VACANT
Șef Echipă 

Specializată

19 VACANT
Servant 

pompieri

20 VACANT
Servant 

pompieri

21 VACANT
Servant 

pompieri

22 VACANT
Servant 

pompieri

ECHIPĂ SPECIALIZATĂ ÎN DOMENIUL STINGERII INCENDIILOR (VOLUNTARI)

FORMAȚIE DE INTERVENȚIE (VOLUNTARI)

ECHIPĂ SPECIALIZATĂ ÎN ALARMARE-CĂUTARE-DEBLOCARE-SALVARE-EVACUARE POPULAȚIE-ACCIDENT CHIMIC  

(VOLUNTARI)
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Proiect de H O T A R Â R E  
privind înfiinţarea şi organizarea serviciului    “CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – 

SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate 

juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al comunei LIEŞTI, judeţul GALAŢI 

 

Inițiator: Iulian BOȚ, primar  ; 

           Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului:                                    _______     9124/04.10.2021.2021                 

 

 

Consiliul Local al comunei  Liești, jud. Galați, întrunit în ședința  ordinara din data de 

28.10.2021; 

- referatul de aprobare al primarului comunei LIEŞTI, în calitatea sa iniţiator, înregistrat sub nr. 

9124/04.10.2021; 

- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei LIEŞTI înregistrat sub nr. 9125/04.10.2021; 

- avizul comisiilor de specialitate .......................... a consiliului local LIEŞTI ;  

- prevederile art.1 alin.(2) lit.e) art.2 lit.g), art.3 alin.(1) şi alin.(4), art.28 alin.(2) lit.a) alin.4), 

alin.(6) şi alin.(7), din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 - prevederile art.8 alin.(1) şi art.17 alin.(1) din Legea 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art.5 lit.w), lit.cc) şi lit.kk), art.92 alin.(1) şi alin.(2) lit.a) şi lit.f), art.108 

lit.a) şi d), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a), lit.c) şi lit.d), alin.(3) lit.c), alin.(6) lit.a) şi lit.b) şi alin.(7) 

lit.n), art.130, art.139 alin.(1), alin.(3) lit.a), lit.g) şi lit.h), art.154 alin.(4) şi art.155 alin.(1) lit.d), 

alin.(5) lit.a) şi lit.e) şi alin.(8), art.287 lit.b), art.290, art.297 alin.(1) lit.a) şi lit.d), alin.(2), art.300 

alin.(1), art.362 alin.(2), art.580 alin.(4) şi  alin.(7), art.581 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

 -  prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Lieşti judeţul Galaţi, nr.29 din 

31.07.2019 privind reorganizarea Serviciului Public de Salubrizare din compartiment fără personalitate 

juridică, din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Lieşti, judeţul Galaţi, în serviciu 

public, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Lieşti, sub 

denumirea “Serviciul de Gospodărire Comunală Lieşti” cu activităţi de salubrizare şi iluminat public; 

 

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) şi a art. 139 alin.(1) şi alin. (3) lit.a) şi g) si art. 196 

alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adopta prezenta; 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

PRIMAR 

 

 

Comuna  Liești,Str. Anghel Saligny, nr. 269, județul Galați, CP807180, 

Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

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

www.primaria-liesti.ro 
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 HOTĂRÂRE: 
 

Art.1.  Art.1 (1)Se aprobă înfiinţarea serviciului “CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – 

SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, 

înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al Comunei LIEŞTI, judeţul GALAŢI. 

(2) “CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE” se organizează ca 

serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, este subiect juridic de drept fiscal, este titular al 

codului unic de înregistrare fiscală şi al conturilor deschise la unităţile teritoriale ale trezoreriei sau la 

unităţile bancare şi întocmeşte, în condiţiile legii, buget de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare 

anuale, are patrimoniu propriu. 

(3) “CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE” îşi va desfăşura 

activitatea în baza hotărârii de dare în administrare cu privire la furnizarea/prestarea serviciului public de 

salubrizare al comunei /activităţi ale acestuia şi operarea sistemului de utilităţi publice aferent 

acestuia/acestora. 

(4) “CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE” se organizează şi 

funcţionează pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare.  

(5) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetului serviciului “CONSILIUL LOCAL 

LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  

(6) Disponibilităţile provenite din fonduri externe nerambursabile sau din împrumuturi destinate 

cofinanţării acestora se administrează şi se utilizează potrivit acordurilor de finanţare încheiate. 

(7) “CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE” va avea ca principală 

sarcină furnizarea serviciului public de salubrizare/activităţi ale acestuia, conform cu hotărârea de dare în 

administrare a serviciului public/activităţi ale acestuia, serviciu public organizat pentru satisfacerea 

nevoilor comunităţii locale ale UAT comuna LIEŞTI, serviciu public cu formă de gestiune, gestiunea 

directă. 

(8) Se aprobă ca serviciul “CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE” să 

desfăşoare activităţile ce vor fi date în administrarea serviciului prin hotărârea de dare în administrare, 

activităţi ce aparţin serviciului public de salubrizare, aşa cum sunt ele prezentate la art.2 alin.(3) din 

Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, şi care îşi găsesc corespondent pentru societăţile comerciale, în următoarele coduri CAEN 

astfel: 

a) CAEN 3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase; 

b) CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri (transportul deşeurilor colectate – 

deşeurilor municipale şi de construcţie, cu excepţia deşeurilor toxice şi periculoase) 

c) CAEN 8129 – Alte activităţi de curăţenie. 

 (9) Serviciul “CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE” poate exercita 

şi orice alte activităţi industriale, comerciale, financiare, mobiliare, imobiliare sau de altă natură, dar 

numai din sfera furnizării serviciului public de salubrizare, care au legătură directă sau indirectă cu 

activităţile ce vor fi date în administrarea serviciului prin hotărârea de dare în administrare sau care pot 

facilita realizarea acestora. 

(10) Se aprobă numărul de personal al serviciului “CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – 

SERVICIUL SALUBRIZARE” în conformitate cu organigrama şi statul de funcţii prezentate în anexa 

nr.1 şi anexa nr.2 la prezenta hotărâre, parţi integrante din aceasta. 

(11) Organigrama şi Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei şi a 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes local din subordinea consiliului local al comunei LIEŞTI se 

modifică în mod corespunzător. 

(12) Se aprobă ca salarizarea personalului angajat al serviciului “CONSILIUL LOCAL LIEŞTI 

– SERVICIUL SALUBRIZARE” să fie făcută în conformitate cu normele în vigoare privind sistemul 

de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. 
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(13) Se aprobă ca până la data de 30.06.2022 să se realizeze, după caz, în conformitate cu 

prevederile legale, transfer de personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

LIEŞTI, către “CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE" şi/sau angajări de 

personal conform organigramei şi statelor de funcţii aprobate. 

(14) “CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE” va ţine o evidenţă 

separată a activităţilor desfăşurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare tip de activitate în parte, astfel 

încât activităţile sale să fie uşor de evaluat, monitorizat şi controlat 

Art.2 (1) Se aprobă ca sediul social/domiciliu fiscal al serviciului “CONSILIUL LOCAL 

LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE” să fie în Comuna Liești, Piața agroalimentară Liești, str. 

Vasile Alexandri, nr. 2. 

(2) Se aprobă încheierea contractului de folosinţă gratuită pentru sediul/domiciliul fiscal al 

serviciului “CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”, conform cu anexa nr.3 

la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

(3) Se aprobă ca pe toate actele emise de serviciu să se menţioneze: " CONSILIUL LOCAL 

LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE" 

Art.3 Se aprobă, ca până la data de 30.06.2022 să fie întocmit şi aprobat bugetul de venituri şi 

cheltuieli al serviciului “CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”. 

 Art.4 Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare a serviciului de salubrizare 

şi a cheltuielilor de investiţii pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea 

legislaţiei în vigoare privind finanţele publice locale, în ceea ce priveşte iniţierea, fundamentarea, 

promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a principiilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 

51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a următoarelor principii: 

a) recuperarea integrală de către operatori, prin tarife, taxe speciale sau, după caz, subvenţii de la 

bugetul local, a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea 

sistemelor de salubrizare; 

b) menţinerea echilibrului contractual. 

Art.5 (1) Atribuţiile conducătorului serviciului " CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL 

SALUBRIZARE", respectiv atribuţiile şefului de serviciu, se stabilesc de către primar prin fişa postului, 

aprobată de către Consiliul Local al comunei LIEŞTI. 

(2) Se aprobă modelul fişei postului conducătorului serviciului, respectiv şefului serviciului " 

CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE ", în conformitate cu anexa nr.4 la 

prezenta hotărâre, parte integranta din aceasta. 

(3) Numirea, sancţionarea, suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau de 

muncă, după caz, a conducătorului serviciului “CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL 

SALUBRIZARE” se face de către primar, prin dispoziţie, în condiţiile legii. 

(4) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul serviciului “CONSILIUL LOCAL 

LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE” se face de conducătorul acestuia, în condiţiile legii. 

(5) Atribuţiile personalului propriu de execuţie al serviciului " CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – 

SERVICIUL SALUBRIZARE" se stabilesc prin fişa postului aprobată de către conducătorul acestuia. 

(6) În exercitarea atribuţiilor, conducătorul serviciului „CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – 

SERVICIUL SALUBRIZARE” emite decizii precum şi orice alte acte necesare organizării, funcţionării 

şi desfăşurării activităţilor serviciului. 

(7) Se împuterniceşte Primarul comunei LIEŞTI, în limita competenţelor stabilite de lege privind 

coordonarea realizării serviciilor publice de interes local, să semneze contractul de folosinţă gratuită 

pentru sediul/domiciliul fiscal al serviciului „CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL 

SALUBRIZARE”, să emită orice alte acte necesare organizării, funcţionării şi desfăşurării activităţilor 

serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile legale. 
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        Art.6 (1) Se împuterniceste primarul comunei LIEŞTI sa desemneze prin dispoziţie 

persoana/persoanele care în numele Consiliului Local al comunei LIEŞTI şi pentru serviciul 

“CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”, să ne reprezinte în faţă tuturor 

instituţiilor publice, a persoanelor fizice şi/sau juridice, etc. şi să facă toate demersurile necesare pentru 

transfer de personal, pentru organizarea concursurilor/examenelor de ocupare a funcţiilor vacante din 

cadrul serviciului precum şi obţinerii certificatului de înregistrare fiscală, deschiderii de conturi la 

unităţile teritoriale ale trezoreriei şi/sau la unităţile bancare, obţinerii şi modificării de autorizaţii, avize, 

licenţe şi a oricăror alte acte/documente necesare desfăşurării în condiiţiile legale a activităţii serviciului 

“CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”. 

(2) Pentru ducerea la îndeplinire a acestui mandat dat prin dispoziţia primarului, mandatarul va 

înainta cereri, va face declaraţii, va depune şi va ridica documente, reprezentându-ne cu puteri depline în 

faţa oricăror persoane fizice şi/sau juridice, instituţii publice, etc. 

(3) Mandatul dat de primar prin dispoziţia/dispoziţiile emise conform cu pct.(1), este valabil până 

la numirea conducătorului “CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”, 

respectiv şefului de serviciu, rezultat în urma concursului sau examenului de ocupare organizat potrivit 

procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului sau transferului pentru 

funcţia de şef serviciu, dar nu mai mult de 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri. 

(4) Se împuterniceşte primarul comunei LIEŞTI să emită, dispoziţia de numire în funcţie a 

conducătorului serviciului “CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”, rezultat 

în urma concursului/examenului de ocupare sau transferului pentru funcţia de Şef serviciu, în 

conformitate cu procedurile şi criteriile ce vor fi aprobate de către consiliul local al U.A.T. comuna 

LIEŞTI, la propunerea primarului, în condiţiile legii. 

 (5) Se împuterniceste, până la organizarea concursului de ocupare a funcţiei de Şef serviciu sau a 

transferului pentru acestă funcţie, dar nu mai mult de 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri, domnul 

MITU Ionel Meluțu identificat cu C.I. seria ZL, nr 315080, eliberată de SPCLEP LIEȘTI la data de 

12.02.2020, CNP 1950214171693 să coordoneze activitatea serviciului “CONSILIUL LOCAL LIEŞTI 

– SERVICIUL SALUBRIZARE ". 

 (6) Se împuterniceşte primarul comunei LIEŞTI să emită, dispoziţia privind împuternicirea 

domnului MITU Ionel Meluțu pentru inființarea serviciului “CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – 

SERVICIUL SALUBRIZARE”. 

Art.7 Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al “CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – 

SERVICIUL SALUBRIZARE” în conformitate cu anexa nr. 5  la prezenta hotărâre, parte integranta din 

aceasta. 

Art.8 Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Lieşti judeţul Galaţi, nr.29 din 31.07.2019 privind reorganizarea Serviciului Public de 

Salubrizare din compartiment fără personalitate juridică, din structura aparatului de specialitate al 

primarului comunei Lieşti, judeţul Galaţi, în serviciu public, cu personalitate juridică, organizat în 

subordinea Consiliului Local al comunei Lieşti, sub denumirea “Serviciul de Gospodărire Comunală 

Lieşti” cu activităţi de salubrizare şi iluminat public, se revocă.  

Art.9 Orice alte prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.10 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte  primarul comunei LIEŞTI 

– domnul BOȚ Iulian. 

Art.11 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general comunei Liești, către : 

                       - Instituţiei Prefectului judeţului GALAŢI; 

                       - Primarului comunei LIEŞTI; 

                       - A.N.R.S.C.; 

                       - Compartimentelor de specialitate interesate. 

 

 

 

 

 



5 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică celor in drept prin grija secretarului general comunei Liești. 

 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Contrasemnează 

                   SECRETAR GENERAL 

               .............................................                                            Vasile AVADANEI 

 

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

  

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei LIEŞTI in sedinta din data de    

.......... 2021  cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG 57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV, 

cu modificările şi completările ulterioare, cu un numar de ___ voturi pentru ,  ___abtineri si ___voturi 

impotriva , din numarul total de ............ consilieri in functie si ____  consilieri prezenti la sedinta 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea 

serviciului  
“CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”, 

serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate 
juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al 

comunei LIEŞTI, judeţul GALAŢI 

 
  

 
În conformitate cu prevederile din Legea serviciilor 

comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, din Legea 101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, din OUG 57/2019 prind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

 
În înţelesul din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, 

51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenii 

şi noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează: g) operator de 
servicii de utilităţi publice, denumit şi operator - persoana juridică de 

drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, 
înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în 
alt stat, care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condiţiile 

reglementărilor în vigoare, a unui serviciu de utilităţi publice sau a uneia 
sau mai multor activităţi din sfera serviciilor de utilităţi publice 

Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor 

administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, conform 

mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităţilor deliberative 
ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi 
publice se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor 

legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale 
unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de 

importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de 
dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară 
existentă 



Serviciile de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin 
intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali, astfel cum 
sunt definiţi la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), din Legea serviciilor 

comunitare de utilitati publice, 51/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de 

drept public sau privat, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. g), respectiv 
lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, care 
pot fi: servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu 

personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor 
locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor 

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective. 
Operatorii organizaţi ca servicii publice de interes local sau 

judeţean, cu personalitate juridică, sunt subiecte juridice de drept fiscal, 

sunt titulari ai codului unic de înregistrare fiscală şi ai conturilor 
deschise la unităţile teritoriale ale trezoreriei sau la unităţile bancare şi 
întocmesc, în condiţiile legii, buget de venituri şi cheltuieli şi situaţii 

financiare anuale. 
Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune 

directă prevăzuţi la alin. (2) lit. a) se organizează şi funcţionează pe baza 
unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de autorităţile 
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, iar cei prevăzuţi la 

alin. (2) lit. b), pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare 
aprobat de către consiliul de administraţie al acestora. 

Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor serviciilor 
publice de interes local sau judeţean cu personalitate juridică, care 
gestionează servicii de utilităţi publice, se reportează în anul următor cu 

aceeaşi destinaţie. Disponibilităţile provenite din fonduri externe 
nerambursabile sau din împrumuturi destinate cofinanţării acestora se 
administrează şi se utilizează potrivit acordurilor de finanţare încheiate. 

 În exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit art. 6 alin. (1) din 
Legea 101/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri sau emit 
dispoziţii, după caz;  
 Calitatea de operator se dobândeşte în condiţiile Legii nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În înţelesul Codului Administrativ, termenii şi expresiile de mai jos 

au următoarele semnificaţii: 
instituţia publică - structură funcţională care acţionează în regim de 
putere publică şi/sau prestează servicii publice şi care este finanţată din 

venituri bugetare şi/sau din venituri proprii, în condiţiile legii finanţelor 
publice; 
majoritatea absolută - primul număr natural strict mai mare decât 

jumătate din totalul membrilor în funcţie ai organului colegial; 
 



serviciul public - activitatea sau ansamblul de activităţi organizate de o 
autoritate a administraţiei publice ori de o instituţie publică sau 
autorizată/autorizate ori delegată de aceasta, în scopul satisfacerii unei 

nevoi cu caracter general sau a unui interes public, în mod regulat şi 
continuu; 

Participarea cu capital sau cu bunuri 

Consiliile locale şi consiliile judeţene pot hotărî asupra participării 
cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în numele şi în 

interesul colectivităţilor locale la nivelul cărora sunt alese, la înfiinţarea, 
funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii 
publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în condiţiile 

legii. 
În accepţiunea prezentului cod, în categoria organismelor 

prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică în unităţile 
administrativ-teritoriale se includ: instituţii publice de interes local sau 
judeţean; operatori de servicii comunitare de utilităţi publice locale sau 

judeţene; 
Administrarea domeniului public şi privat al unităţilor 

administrativ-teritoriale 

  Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute 
în partea a V-a a prezentului cod, ca bunurile ce aparţin domeniului 

public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie: 
   a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome 
din subordinea unităţii administrativ-teritoriale care le are în proprietate; 

d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică 
Atribuţiile consiliului local 

Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate 
problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în 
competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. 

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: atribuţii 
privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale 

instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome 
de interes local, atribuţii privind administrarea domeniului public şi 

privat al comunei, oraşului sau municipiului; atribuţii privind 
gestionarea serviciilor de interes local; 

În exercitarea atribuţiilor , consiliul local: 

  -aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, 
organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi 
statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi 
înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi 

statul de funcţii al acestora; 
-hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau 

darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, 

oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de 
interes local, în condiţiile legii;  

-hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea 
în folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a 
comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii; 



  În exercitarea atribuţiilor, consiliul local asigură, potrivit competenţei 
sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes local privind: serviciile comunitare de utilităţi publice 

de interes local; 
Instituţiile publice de interes local 

  Consiliile locale pot înfiinţa instituţii publice de interes local în 

principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor 
colectivităţii locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita 

mijloacelor financiare de care dispun. 
  Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul 
instituţiilor publice de interes local se fac de conducătorii acestora, în 

condiţiile legii. 
  Numirea, sancţionarea, suspendarea, modificarea şi încetarea 

raporturilor de serviciu sau de muncă, după caz, a conducătorilor 
instituţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către primar, prin dispoziţie, în 
condiţiile legii. 

Adoptarea hotărârilor consiliului local 
  În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, 
cu majoritate absolută sau simplă, după caz. 

  Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută a consilierilor locali în 
funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local: 

 - hotărârile privind bugetul local; 
 - hotărârile privind administrarea patrimoniului; 
 - hotărârile privind exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 92 din 

Codul Administrativ. 
Rolul primarului 

  Primarul conduce instituţiile publice de interes local, precum şi 
serviciile publice de interes local 

Atribuţiile primarului 

  Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:  
atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local; 
  În exercitarea atribuţiilor, primarul: coordonează realizarea 

serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de 
specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii 

publice şi de utilitate publică de interes local; numeşte, sancţionează şi 
dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu 
sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru 

personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru 
conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local. 

Numirea conducătorilor instituţiilor publice de interes local, 
respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului 
sau examenului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de 

consiliul local la propunerea primarului, în condiţiile părţii a VI-a titlul II 
capitolul VI sau titlul III capitolul IV din Codul Administrativ, după caz. 
 Entităţile care exercită dreptul de proprietate publică a statului 

sau a unităţilor administrativ-teritoriale 



   Exercitarea dreptului de proprietate publică, cu excepţia 
reprezentării în instanţă a statului român prin Ministerul Finanţelor 
Publice în legătură cu raporturile juridice privind proprietatea publică, se 

realizează de către: autorităţile deliberative ale administraţiei publice 
locale, pentru bunurile aparţinând domeniului public al unităţilor 
administrativ-teritoriale. 

 Evidenţa financiar-contabilă a bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se 

ţine distinct în contabilitate, potrivit legii, de către titularul dreptului de 
administrare, concedent sau de instituţia de utilitate publică care are în 
folosinţă gratuită aceste bunuri. 

 Stabilirea modalităţilor de exercitare a dreptului de proprietate publică 
   Autorităţile prevăzute la art. 287 cod administrativ, decid, în 

condiţiile legii, cu privire la modalităţile de exercitare a dreptului de 
proprietate publică, respectiv: darea în administrare, darea în folosinţă 
gratuită. 

  Drepturi şi obligaţii 
Autorităţile administraţiei publice centrale, instituţiile publice şi 

regiile autonome din subordinea acestora, precum şi instituţiile publice 

şi regiile autonome din subordinea autorităţilor publice locale au 
următoarele drepturi şi obligaţii: folosirea şi dispunerea de bunul dat în 

administrare în condiţiile stabilite de lege şi, dacă este cazul, de actul de 
constituire; asigurarea pazei, protecţiei şi conservarea bunurilor, ca un 
bun proprietar, şi suportarea tuturor cheltuielilor necesare unei bune 

funcţionări; efectuarea formalităţilor necesare cu privire la închiriere, în 
limitele actului de dare în administrare şi cu respectarea legislaţiei 

aplicabile; culegerea fructelor bunului; efectuarea de lucrări de investiţii 
asupra bunului, în condiţiile actului de dare în administrare şi a 
legislaţiei în materia achiziţiilor publice; suportarea tuturor cheltuielilor 

necesare pentru aducerea bunului la starea corespunzătoare de 
folosinţă, în cazul degradării acestuia, ca urmare a utilizării 
necorespunzătoare sau a neasigurării pazei; acordarea dreptului de 

servitute, în condiţiile legii;  
obţinerea avizelor pentru planul urbanistic zonal fără schimbarea uzului 

şi interesului public şi destinaţiei bunului;  obţinerea avizelor pentru 
lucrări de îmbunătăţire şi menţinere a caracteristicilor tehnice ale 
bunurilor; reevaluarea bunurilor, în condiţiile legii; semnarea procesului-

verbal de vecinătate, fără schimbarea regimului juridic al bunului; 
semnarea acordului de avizare a documentaţiei de carte funciară pentru 

obţinerea certificatului de atestare a edificării construcţiilor; 
Modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate privată 

  Bunurile proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale pot 

fi date în folosinţă gratuită, pe termen limitat, după caz, persoanelor 
juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de 
utilitate publică, ori serviciilor publice. 

Principiile specifice aplicabile serviciilor publice 
  Înfiinţarea, organizarea şi prestarea serviciilor publice se realizează 

potrivit principiilor transparenţei, egalităţii de tratament, continuităţii, 
adaptabilităţii, accesibilităţii, responsabilităţii şi al furnizării serviciilor 
publice la standarde de calitate. 



    Principiul transparenţei reprezintă respectarea de către autorităţile 
administraţiei publice a obligaţiei de a informa cu privire la modul de 
stabilire a activităţilor componente şi a obiectivelor, la modul de 

reglementare, organizare, funcţionare, finanţare, prestare şi evaluare a 
serviciilor publice, precum şi la măsurile de protecţie a utilizatorilor şi la 
mecanismele de soluţionare a reclamaţiilor şi litigiilor. 

În prestarea serviciilor publice, autorităţile administraţiei publice 
şi instituţiile publice, precum şi organismele prestatoare de servicii 

publice au obligaţia de a asigura continuitatea, în condiţiile prevăzute la 
art. 12, cod administrativ.    

Principiul responsabilităţii asigurării serviciului public reprezintă 

existenţa unei autorităţi a administraţiei publice competente cu 
asigurarea serviciului public, independent de modalitatea de gestiune şi 

de furnizare/prestare a acestuia către beneficiar. 
Categorii de servicii publice 

   În funcţie de modalităţile de realizare a prestării, serviciile publice 

sunt servicii publice prestate/furnizate în mod unitar fie de către o 
autoritate a administraţiei publice, fie de către un organism prestator de 
servicii publice şi servicii publice prestate/furnizate în comun de către 

una sau mai multe autorităţi ale administraţiei publice sau de unul sau 
mai multe organisme prestatoare de servicii publice, 

 
 
 

considerăm că este necesar aprobarea proiectului de hotărâre 
privind înfiinţarea şi organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL 

LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, 
specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în 
subordinea Consiliului Local al comunei LIEŞTI, judeţul GALAŢI. 

 
 

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL, 

 
                                                     ………………………………………………… 

 
  
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

     CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIEŞTI  
 

 

 
 

 
 

REFERAT APROBARE 

 
la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea 

serviciului  
      “CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”,  

serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate 

juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al 
comunei LIEŞTI, judeţul GALAŢI 

 

 
  

Consiliul Local al comunei LIEŞTI,  
 
 Având în vedere, 

 
- prevederile art.1 lit.e) În înţelesul prezentei legi, serviciile 

comunitare de utilităţi publice, denumite în continuare servicii de 
utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea activităţilor reglementate prin 
prezenta lege şi prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor 

esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale 
colectivităţilor locale, cu privire la: e) salubrizarea localităţilor. 

- prevederile art.2 lit.g) “În înţelesul prezentei legi, termenii şi 

noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează: g) operator de 
servicii de utilităţi publice, denumit şi operator - persoana juridică de 

drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, 
înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în 
alt stat, care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condiţiile 

reglementărilor în vigoare, a unui serviciu de utilităţi publice sau a uneia 
sau mai multor activităţi din sfera serviciilor de utilităţi publice”. 

- prevederile art.3 alin.(1) “(1) Serviciile de utilităţi publice sunt 
în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după 
caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile 

de utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri 
ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale 
membre. Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se gestionează cu 

respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de 
autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie 

de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, 
de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu 
infrastructura tehnico-edilitară existentă.” 



- prevederile art.3 alin.(4)” Serviciile de utilităţi publice sunt   
furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori 
regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. g), respectiv lit. h).” 

- prevederile art.28 alin.(2) lit.a), alin.(4), alin.(6) şi alin.(7) " 
Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept 
public sau privat, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), 

fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 100/2016 

privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, care pot fi: 
a) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu 

personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor 

locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor 
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective, alin.4) 

Operatorii organizaţi ca servicii publice de interes local sau judeţean, cu 
personalitate juridică, sunt subiecte juridice de drept fiscal, sunt titulari 
ai codului unic de înregistrare fiscală şi ai conturilor deschise la unităţile 

teritoriale ale trezoreriei sau la unităţile bancare şi întocmesc, în 
condiţiile legii, buget de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale 
alin. 6) Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune 

directă prevăzuţi la alin. (2) lit. a) se organizează şi funcţionează pe baza 
unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de autorităţile 

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, iar cei prevăzuţi la 
alin. (2) lit. b), pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare 
aprobat de către consiliul de administraţie al acestora şi  

alin.(7) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor serviciilor 
publice de interes local sau judeţean cu personalitate juridică, care 

gestionează servicii de utilităţi publice, se reportează în anul următor cu 
aceeaşi destinaţie. Disponibilităţile provenite din fonduri externe 
nerambursabile sau din împrumuturi destinate cofinanţării acestora se 

administrează şi se utilizează potrivit acordurilor de finanţare încheiate. 
din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi   

 
- prevederile art. 8, alin. (1) „În exercitarea atribuţiilor ce le revin 

potrivit art. 6 alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale adoptă 
hotărâri sau emit dispoziţii, după caz”,  

- prevederile art. 17, alin. (1) Calitatea de operator se dobândeşte 

în condiţiile Legii nr. 51/2006, republicată,  
din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
  

- prevederile art.5 lit.w), lit.cc) şi lit.kk), art.92 alin.(1) şi alin.(2) 

lit.a) şi lit.f), art.108 lit.a) şi d), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a), lit.c) şi lit.d), 
alin.(3) lit.c), alin.(6) lit.a) şi lit.b) şi alin.(7) lit.n), art.130, art.139 alin.(1), 
alin.(3) lit.a), lit.g) şi lit.h), art.154 alin.(4) şi art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) 

lit.a) şi lit.e) şi alin.(8), art.287 lit.b), art.290, art.297 alin.(1) lit.a) şi lit.d), 
alin.(2), art.300 alin.(1), art.362 alin.(2), art.580 alin.(4) şi  alin.(7), 

art.581 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  
 
 



art. 5 În înţelesul prezentului cod, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii: 
w) instituţia publică - structură funcţională care acţionează în regim de 

putere publică şi/sau prestează servicii publice şi care este finanţată din 
venituri bugetare şi/sau din venituri proprii, în condiţiile legii finanţelor 
publice; 

cc) majoritatea absolută - primul număr natural strict mai mare decât 
jumătate din totalul membrilor în funcţie ai organului colegial; 

kk) serviciul public - activitatea sau ansamblul de activităţi organizate de 
o autoritate a administraţiei publice ori de o instituţie publică sau 
autorizată/autorizate ori delegată de aceasta, în scopul satisfacerii unei 

nevoi cu caracter general sau a unui interes public, în mod regulat şi 
continuu; 

art. 92 Participarea cu capital sau cu bunuri 
  (1) Consiliile locale şi consiliile judeţene pot hotărî asupra 
participării cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în numele 

şi în interesul colectivităţilor locale la nivelul cărora sunt alese, la 
înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de 
servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în 

condiţiile legii. 
  (2) În accepţiunea prezentului cod, în categoria organismelor 

prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică în unităţile 
administrativ-teritoriale se includ: 
  a) instituţii publice de interes local sau judeţean; 

  f) operatori de servicii comunitare de utilităţi publice locale sau 
judeţene; 

art. 108  Administrarea domeniului public şi privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale 
  Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute 

în partea a V-a a prezentului cod, ca bunurile ce aparţin domeniului 
public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie: 
  a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din 

subordinea unităţii administrativ-teritoriale care le are în proprietate; 
  d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică; 

art. 129 Atribuţiile consiliului local 
(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în 

toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin 

lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau 
centrale. 

   (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
 a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea 
proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate 

al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi 
regiilor autonome de interes local; 
 

   c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, oraşului sau municipiului; 

   d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul 

local: 



c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, 
organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi 

statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi 
înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi 
statul de funcţii al acestora. 

   (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul 
local: 

  a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau 
darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, 
oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de 

interes local, în condiţiile legii; 
  b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea 

în folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a 
comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii; 
  (7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul 

local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 
  n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local; 

art. 130 Instituţiile publice de interes local 
  (1) Consiliile locale pot înfiinţa instituţii publice de interes local în 

principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor 
colectivităţii locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita 
mijloacelor financiare de care dispun. 

  (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul 
instituţiilor publice de interes local se fac de conducătorii acestora, în 

condiţiile legii. 
  (3) Numirea, sancţionarea, suspendarea, modificarea şi încetarea 
raporturilor de serviciu sau de muncă, după caz, a conducătorilor 

instituţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către primar, prin dispoziţie, în 
condiţiile legii. 
  

art. 139 Adoptarea hotărârilor consiliului local 
  (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă 

hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz. 
  (3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) a 
consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local: 

    a) hotărârile privind bugetul local; 
g) hotărârile privind administrarea patrimoniului; 

   h) hotărârile privind exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 92; 
art. 154 Rolul primarului 
   (4) Primarul conduce instituţiile publice de interes local, precum şi 

serviciile publice de interes local. 
 
art. 155 Atribuţiile primarului 

   (1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de 
atribuţii: d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de 

interes local; 
  (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul: 



   a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin 
intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor 
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local; 

e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi 
încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de 
muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de 

specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor 
publice de interes local 

(8) Numirea conducătorilor instituţiilor publice de interes local, 
respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului 
sau examenului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de 

consiliul local la propunerea primarului, în condiţiile părţii a VI-a titlul II 
capitolul VI sau titlul III capitolul IV, după caz. 

art. 287 Entităţile care exercită dreptul de proprietate publică a statului 
sau a unităţilor administrativ-teritoriale 
  Exercitarea dreptului de proprietate publică, cu excepţia 

reprezentării în instanţă a statului român prin Ministerul Finanţelor 
Publice în legătură cu raporturile juridice privind proprietatea publică, se 
realizează de către: 

  b) autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale, pentru 
bunurile aparţinând domeniului public al unităţilor administrativ-

teritoriale. 
art. 290  Evidenţa financiar-contabilă 
  Evidenţa financiar-contabilă a bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se ţine 
distinct în contabilitate, potrivit legii, de către titularul dreptului de 

administrare, concedent sau de instituţia de utilitate publică care are în 
folosinţă gratuită aceste bunuri. 
art. 297 Stabilirea modalităţilor de exercitare a dreptului de proprietate 

publică 
   (1) Autorităţile prevăzute la art. 287 decid, în condiţiile legii, cu 
privire la modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate publică, 

respectiv: 
a) darea în administrare 

d) darea în folosinţă gratuită. 
(2) În cazul închirierii bunurilor proprietate publică de către 

titularul dreptului de administrare, iniţierea procedurii de închiriere se 

stabileşte de către regiile autonome, autorităţile administraţiei publice 
centrale sau locale, precum şi de alte instituţii de interes public naţional, 

judeţean sau local. 
art. 300 Drepturi şi obligaţii 
  (1) Autorităţile administraţiei publice centrale, instituţiile publice şi 

regiile autonome din subordinea acestora, precum şi instituţiile publice 
şi regiile autonome din subordinea autorităţilor publice locale au 
următoarele drepturi şi obligaţii:  

  a) folosirea şi dispunerea de bunul dat în administrare în condiţiile 
stabilite de lege şi, dacă este cazul, de actul de constituire; 

  b) asigurarea pazei, protecţiei şi conservarea bunurilor, ca un bun 
proprietar, şi suportarea tuturor cheltuielilor necesare unei bune 
funcţionări; 



  c) efectuarea formalităţilor necesare cu privire la închiriere, în 
limitele actului de dare în administrare şi cu respectarea legislaţiei 
aplicabile; 

  d) culegerea fructelor bunului; 
  e) efectuarea de lucrări de investiţii asupra bunului, în condiţiile 
actului de dare în administrare şi a legislaţiei în materia achiziţiilor 

publice; 
  f) suportarea tuturor cheltuielilor necesare pentru aducerea bunului 

la starea corespunzătoare de folosinţă, în cazul degradării acestuia, ca 
urmare a utilizării necorespunzătoare sau a neasigurării pazei; 
  g) acordarea dreptului de servitute, în condiţiile legii; 

  h) obţinerea avizelor pentru planul urbanistic zonal fără schimbarea 
uzului şi interesului public şi destinaţiei bunului; 

  i) obţinerea avizelor pentru lucrări de îmbunătăţire şi menţinere a 
caracteristicilor tehnice ale bunurilor; 
  j) reevaluarea bunurilor, în condiţiile legii; 

  k) semnarea procesului-verbal de vecinătate, fără schimbarea 
regimului juridic al bunului; 
  l) semnarea acordului de avizare a documentaţiei de carte funciară 

pentru obţinerea certificatului de atestare a edificării construcţiilor; 
art. 362 Modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate privată 

  (2) Bunurile proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale 
pot fi date în folosinţă gratuită, pe termen limitat, după caz, persoanelor 
juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de 

utilitate publică, ori serviciilor publice. 
art. 580 Principiile specifice aplicabile serviciilor publice 

  (1) Înfiinţarea, organizarea şi prestarea serviciilor publice se 
realizează potrivit principiilor transparenţei, egalităţii de tratament, 
continuităţii, adaptabilităţii, accesibilităţii, responsabilităţii şi al 

furnizării serviciilor publice la standarde de calitate. 
   (2) Principiul transparenţei reprezintă respectarea de către 
autorităţile administraţiei publice a obligaţiei de a informa cu privire la 

modul de stabilire a activităţilor componente şi a obiectivelor, la modul 
de reglementare, organizare, funcţionare, finanţare, prestare şi evaluare 

a serviciilor publice, precum şi la măsurile de protecţie a utilizatorilor şi 
la mecanismele de soluţionare a reclamaţiilor şi litigiilor. 

(4) În prestarea serviciilor publice, autorităţile administraţiei 

publice şi instituţiile publice, precum şi organismele prestatoare de 
servicii publice au obligaţia de a asigura continuitatea, în condiţiile 

prevăzute la art. 12.    
(7) Principiul responsabilităţii asigurării serviciului public 

reprezintă existenţa unei autorităţi a administraţiei publice competente 

cu asigurarea serviciului public, independent de modalitatea de gestiune 
şi de furnizare/prestare a acestuia către beneficiar. 
art. 581 Categorii de servicii publice 



   (3) În funcţie de modalităţile de realizare a prestării, serviciile 
publice sunt servicii publice prestate/furnizate în mod unitar fie de către 
o autoritate a administraţiei publice, fie de către un organism prestator 

de servicii publice şi servicii publice prestate/furnizate în comun de către 
una sau mai multe autorităţi ale administraţiei publice sau de unul sau 
mai multe organisme prestatoare de servicii publice, 

 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

vă propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre iniţiat, 
proiect de hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea serviciului 
“CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu 

public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, 
înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al comunei 

LIEŞTI, judeţul GALAŢI. 
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   IULIAN BOŢ 
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CASIER 
- 1 – 

 

ŞOFER 
- 2 – 

   ORGANIGRAMA – serviciului „ CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE “ 

 

Întocmit, 

CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE  

Şef serviciu/ Împuternicit, 

 

CONTABIL  
- 1 – 

 

Lucrător operativ pentru 
autocompactoare  

- 4 – 
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  De conducere De execuţie  

1. VACANT ŞEF SERVICIU   8   S 121901 

2. VACANT  CONTABIL  8   S 241104 

3. VACANT  CASIER  8   G/M/P 962302 

4. VACANT  ŞOFER  8   G/M/P 833204 

5. VACANT  ŞOFER  8   G/M/P 833204 
6. VACANT  Lucrător operativ pentru autocompactoare(muncitor 

necalificat) 
 8   G/M/P 961101 

7. VACANT  Lucrător operativ pentru autocompactoare(muncitor 
necalificat) 

 8   G/M/P 961101 

8. VACANT  Lucrător operativ pentru autocompactoare(muncitor 
necalificat) 

 8   G/M/P 961101 

9. VACANT  Lucrător operativ pentru autocompactoare(muncitor 

necalificat) 

 8   G/M/P 961101 

Întocmit, 

CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE 

Conducătorul serviciului, 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAȚI 

CONSILIUL LOCAL AL U.A.T. COMUNA LIEŞTI 
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Statul de funcţii şi Structura pentru Serviciul „CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE” 
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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL 
SERVICIULUI  

 
 

" CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE” 
 
 

– COMUNA LIEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI - 
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CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

 

Art.1 (1) Prezentul regulament de înfiinţare, organizare şi funcţionare  al 

serviciului " CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”, ca şi 

viitor operator al serviciului public de salubrizare al comunei LIEŞTI, denumit în 

continuare "SERVICIUL/SERVICULUI SALUBRIZARE" este elaborat în 
conformitate cu prevederile art.3 alin. (4) şi art.28 alin.(2) lit.a), alin.(4), alin.(5), 
alin.(6) şi alin.(7) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art.12 alin.(1) 
lit.a) din Legea 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Codului Administrativ 

(OUG 57/2019) cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Prevederile prezentului regulament se aplică „SERVICIULUI 

SALUBRIZARE” al comunei LIEŞTI, serviciu public de interes local, specializat, cu 
personalitate juridică, organizat în subordinea consiliului local al comunei 
LIEŞTI, judeţul GALAŢI. 

(3) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, 
obiectivele competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, 

gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului furnizării 
reglementate a serviciului de salubrizare, definind în continuare condiţiile şi 
modalităţile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, 

precum şi relaţiile dintre operatorul şi utilizatorii acestui serviciu. 
Art.2 „SERVICIUL SALUBRIZARE”, finanţat integral din venituri proprii 

(sursa F), ca şi viitor operator al serviciului de salubrizare, precum şi utilizatorii 

acestui serviciu, se vor conforma prevederilor regulamentului propriu serviciului 
de salubrizare şi întocmit în conformitate cu prevederile regulamentului cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor aprobat prin ordinul presedintelui 
A.N.R.S.C nr.82/2015. 

Art.3 Elaborarea şi aprobarea Regulamentului de înfiinţare, organizare şi 

funcţionare al „SERVICIULUI SALUBRIZARE” al comunei LIEŞTI, s-a făcut cu 
respectarea următoarelor principii: 

a) autonomiei locale; 
b) descentralizării serviciilor publice; 
c) protecţia sănătăţii populaţiei; 

d) subsidiarităţii şi proporţionalităţii; 
e) responsabilităţii şi legalităţii; 
f) dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele; 

g) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit; 
h) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; 

i) asigurarea igienei şi sănătăţii populaţiei; 
j) administarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată  

a unităţilor administrativ teritoriale; 

k) participării şi consultării cetăţenilor; 
l) liberului acces la informaţiile privind serviciile publice; 
m) continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ, în condiţii  



contractuale reglementate; 

n) adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor şi gestiune pe termen lung; 
o) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii 

contractuale reglementate;  
p) transparenţă decizională şi protecţia utilizatorilor; 
q) rentabilitatea, calitatea şi eficienţa furnizării serviciului; 

r) securitatea serviciului; 
s) tarifarea echitabilă corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; 
t) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor; 

u) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau 
privată a unităţilor administrativ teritoriale şi a banilor publici. 

v) egalităţii de tratament,  
w) continuităţii, 
x) responsabilităţii 

y) furnizării 
 Art.4 Organizarea, exploatarea şi gestionarea  serviciului public de 

salubrizare trebuie să asigure: 
a) satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor, 

corespunzător prevederilor contractuale; 

b) sănătatea populaţiei şi calitatea vieţii; 
c) protecţia economică, juridică şi socială a utilizatorilor; 
d) funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a serviciului, 

de rentabilitate şi eficienţă economică a construcţiilor, instalaţiilor, 
echipamentelor şi dotărilor corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi şi în 

conformitate cu caietul de sarcini propriu, cu instrucţiunile de exploatare şi cu 
regulamentul propriu al serviciului; 

e) introducerea unor metode moderne de management; 

f) introducerea unor metode moderne de elaborare şi implementare a 
strategiilor, politicilor, programelor şi/sau proiectelor din sfera serviciului de 

salubrizare; 
g) dezvoltarea durabilă, protejarea şi valorificarea domeniului public şi privat 

al unităţii administrativ-teritoriale şi protecţia şi conservarea mediului, în 

conformitate cu reglementările specifice în vigoare; 
h) informarea şi consultarea comunităţii locale beneficiară a acestui serviciu; 
i) respectarea principiilor economiei de piaţă, asigurarea unui mediu 

concurenţial, restrângerea şi reglementarea ariilor de monopol; 
 

     CAPITOLUL II 
Organizarea şi funcţionarea „SERVICIULUI SALUBRIZARE” 

 
Art.5 (1) Organizarea şi gestionarea serviciului public de salubrizare al 

U.A.T. comuna LIEŞTI, se realizează prin gestiune directă. 
(2) Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile 

deliberative şi executive în numele unităţii administrativ-teritoriale pe care o 

reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competenţele şi responsabilităţile 
ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi 

publice, respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de 
utilităţi publice aferente acestora; 



3) Gestiunea directă a serviciului public de salubrizare al comunei LIEŞTI 

se va realiza prin intermediul "SERVICIULUI SALUBRIZARE", serviciu public de 
interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în 

subordinea Consiliului Local al comunei LIEŞTI;  
(4) Gestiunea serviciului de salubrizare se organizează la nivelul comunei 

LIEŞTI după criteriului cost/calitate optim pentru serviciile prestate utilizatorilor 

şi ţinându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare şi particularităţile 
economico-sociale ale comunei, de starea dotărilor şi echipamentelor tehnico-
edilitare existente şi de posibilităţile de finanţare a exploatării, întreţinerii şi 

dezvoltării acestora. 
Art.6 (1) "SERVICIUL SALUBRIZARE" organizat ca şi serviciu public de 

interes local cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat prin hotărâre a 
autorităţii deliberative a comunei LIEŞTI, va avea în administrare sistemul public  
de salubrizare al U.A.T comuna LIEŞTI, în scopul realizării serviciului public de 

salubrizare al localităţii. 
(2) "SERVICIUL SALUBRIZARE" care-şi va desfăşura activitatea în regim de 

gestiune directă, va presta serviciul de salubrizare prin exploatarea şi 
administrarea sistemului public de salubrizare aferent acestuia, pe baza hotărârii 
de dare în administrare a serviciului de salubrizare, ce va fi adoptată de Consiliul 

local al comunei LIEŞTI.  
(3) Cheltuielile privind obţinerea primelor licenţe, autorizaţii, avize, etc. pot 

reveni şi în sarcina U.A.T. comuna LIEŞTI. 

Art.7 Desfăşurarea activităţilor serviciului public de salubrizare al comunei 
LIEŞTI, se face în baza prevederilor Regulamentului propriu al serviciului de 

salubrizare, conform prevederilor art.8 alin.(3) lit.i) din Legea 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, a prevederilor art.6 alin. (1) lit.h) şi art.12 alin.(3) din 

Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare precum şi a Ordinului Preşedintelui 

A.N.R.S.C nr.82/2015 privind aprobarea regulamentului cadru al serviciului de 
salubrizare a localităţilor. 
 

 
 

CAPITOLUL III 
Elementele constitutive ale „SERVICIULUI SALUBRIZARE” 

 
Art.8 „SERVICIUL SALUBRIZARE” este serviciu public de interes local, 

specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al 
Comunei LIEŞTI, judeţul GALAŢI, ce este subiect juridic de drept fiscal, titular al 
codului unic de inregistrare fiscală şi al conturilor deschise la unităţile teritoriale 

ale trezoreriei sau la unităţile bancare ce întocmeşte, în condiţiile legii, bugetul de 
venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale şi are patrimoniu propriu, a fost 
înfiinţat prin HCL nr. ________/________2021 

Art.9 Sediul „SERVICIULUI SALUBRIZARE” este ______________________.  
Art.10 Pe toate actele emise de „SERVICIUL SALUBRIZARE” se va 

menţiona: " CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE ". 
Art.11 Durata de funcţionare a „SERVICIULUI SALUBRIZARE” este 

nelimitată. 



Art.12 „SERVICIUL SALUBRIZARE” dispune de patrimoniu propriu şi de 

ştampilă proprie. 
Art.13 În problemele de specialitate, „SERVICIUL SALUBRIZARE” 

întocmeşte proiecte de hotărâri şi dispoziţii pe care le prezintă primarului şi dacă 
acesta şi le însuşeşte, le va supune supune spre aprobare autorităţii locale 
competente. 

Art.14 Legătura dintre Consiliul local al comunei LIEŞTI şi „SERVICIUL 
SALUBRIZARE” se face prin primarul comunei LIEŞTI.  

Art.15 (1) Patrimoniul „SERVICIULUI SALUBRIZARE” se constituie din 

mijloacele fixe şi obiectele de inventar ce aparţin comunei LIEŞTI şi care se dau în 
administrarea „SERVICIULUI SALUBRIZARE” pe baza de protocol, precum şi din 

mijloacele fixe şi obiectele de inventar, bunuri proprii. 
(2) „SERVICIUL SALUBRIZARE” va avea în administrare: 

a) Bunuri proprii achiziţionate din veniturile realizate; 

b) Bunuri din domeniul privat al comunei predate spre administrare prin HCL 
de dare în administrare; 

c) Bunuri din domeniul public al comunei predate spre administrare prin HCL 
de dare în administrare; 

d) Bunuri preluatete cu titlu gratuit; 

e) Alte categorii de bunuri (mijloace fixe, obiecte de inventar, etc) 
(3) „SERVICIUL SALUBRIZARE”, va exercita în numele Consiliului Local al 

Comunei LIEŞTI, activităţile specifice serviciului public de salubrizare organizat 

pentru satisfacerea nevoilor comunităţii locale ale unităţii administrativ-
teritoriale comuna LIEŞTI, judeţul GALAŢI, în scopul salubrizării localităţii.  

(4) Activităţile specifice serviciului public de salubrizare ce se vor desfăşura 
de către „SERVICIUL SALUBRIZARE”, în urma hotărârii de dare în administrare, 
sunt următoarele:  

a) Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 

inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori , pentru toţi utilizatorii 
de pe teritoriul comunei LIEŞTI; 

 b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

c) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea 

acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare. 
(4) Corespondentul acestor activităţi pentru societăţile comerciale, conform 

clasificărilor activităţilor  economice naţionale, aprobat prin Ordinul   nr. 337 din 
20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia 
naţională – CAEN, cu modificările şi completările ulterioare care reprezintă 

obiectul de activitate ale "SERVICIULUI SALUBRIZARE" sunt:  
a) CAEN 3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase 
b) CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri 

c) CAEN 8129 – Alte activităţi de curăţenie 
(5) „SERVICIUL SALUBRIZARE” poate exercita şi orice alte activităţi 

industriale, comerciale, financiare, mobiliare, imobiliare sau de altă natură, din 
sfera furnizării serviciului public de salubrizare, care au legătură directă sau 
indirectă cu activităţile ce vor fi date în administrarea serviciului prin hotărârea 

de dare în administrare sau care pot facilita realizarea acestora. 



 

 
CAPITOLUL IV 

Conducerea SERVICIULUI SALUBRIZARE, angajarea şi eliberarea din funcţie 
a personalului 

 

Art.16 (1) Structura  organizatorică a "SERVICIULUI SALUBRIZARE" este 
aprobată de Consiliul Local al comunei LIEŞTI prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei LIEŞTI, la propunerea primarului comunei LIEŞTI.   
(2) Orice modificare ulterioară a structurii organizatorice, motivată de noi 

reglementări apărute în domeniu, precum şi de alte motive sau stări de fapt se va 

face prin hotărâre a consiliului local al comunei LIEŞTI, la iniţiativa Primarului 
comunei LIEŞTI sau a altor persoane interesate, în condiţiile legii.   

(3) Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul ramurii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice va fi aplicat de "SERVICIUL SALUBRIZARE", în 
limita cheltuielilor cu personalul prevăzute. 

(4) Salarizarea personalului angajat al “SERVICIULUI SALUBRIZARE” se va 
face în conformitate cu normele în vigoare privind sistemul de stabilire a salariilor 
de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. 

(5)  Soluţionarea litigiilor patrimoniale şi nepatrimoniale legate de 
încheierea şi executarea contractelor reglementate de legilaţia în vigoare, precum 

şi a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor furnizate este de 
competenţa instanţelor de contencios administrativ şi se face, cu precădere, în 
procedură de urgenţă.  

(6) Soluţionarea litigiilor civile şi de muncă izvorâte din aplicarea 
prevederilor prezentei legi se face de instanţele de judecată competente, în 
condiţiile legii.  

(7)  Tipurile de relaţii care se stabilesc pentru "SERVICIUL SALUBRIZARE 
sunt: 

a) relaţii de subordonare faţă de consiliul local şi faţă de primarul comunei 
LIEŞTI; 

b) relaţii de colaborare cu toate serviciile şi compartimentele din cadrul 

aparatului propriu al consiliului local al comunei LIEŞTI şi/sau aflate în 
subordinea consiliului local al comunei LIEŞTI, agenţi economici sau instituţii 

publice,etc. 
 Art.17 (1) Conducerea „SERVICIULUI SALUBRIZARE” este asigurată de un 

şef de serviciu, numit prin hotărâre a Consiliului local al comunei LIEŞTI, în 

condiţiile prezentului regulament. 
(2) Postul de şef al „SERVICIULUI SALUBRIZARE” se ocupă prin concurs 

sau prin examen sau transfer, după caz, în condiţiile legii. 



(3) În exercitarea atribuţiilor, şeful de serviciu emite decizii, precum şi orice 

alte acte necesare desfăşurării activităţilor serviciului “SERVICIUL 
SALUBRIZARE”. 

 (4) În urma concursului/examenului sau transferului(după caz) organizat 
pentru ocuparea postului de Şef de serviciu, Primarul emite Dispoziţia de numire 
în funcţie a şefului serviciului “CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL 

SALUBRIZARE”. 
(5) În cazul vacantei sau vacantării funcţiei de Şef de serviciu, prin hotărâre 

a Consiliului local al comunei LIEŞTI şi dispoziţiei de primar, având anexat fişa 

postului şi/sau un contract de management, dar mai mult de 6 luni într-un an 
pentru o singură persoană, coordonarea activităţii serviciului poate fi făcută de o 

persoană împuternicită în acest scop de către Consiliul local al comunei LIEŞTI. 
  Art.18 Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul 
„SERVICIULUI SALUBRIZARE” precum şi sancţionarea acestuia se face în 

condiţiile prevăzute de codul muncii şi celelelalte reglementări în domeniu, prin 
decizia conducătorului acestuia. 

Art.19 Angajarea personalului în „SERVICIULUI SALUBRIZARE” se face 
prin concurs sau prin examen sau transfer, după caz, conform prevederilor legale 
de către şeful „SERVICIULUI SALUBRIZARE” în limita posturilor din organigrama 

aprobată de către Consiliul Local al comunei LIEŞTI. 
Art.20 (1) Sarcinile „SERVICIULUI SALUBRIZARE” (funcţionale şi de 

producţie) prevăzute în prezentul regulament constituie nivelul minim pe care 

acesta trebuie să le realizeze, urmând a îndeplini şi alte sarcini specifice; 
(2) Stabilirea de atribuţii pentru muncitorii din cadrul „SERVICIULUI 

SALUBRIZARE” nu absolvă conducerea „SERVICIULUI SALUBRIZARE”  de 
răspunderea pe care o are pentru bunul mers al activităţii, pentru utilizarea cât 
mai completă a capacităţilor de producţie, a forţei de muncă şi pentru reducerea 

continuă a cheltuielilor de producţie. 
Art.21 Finanţarea  serviciului public de salubrizare se va face în 

conformitate cu prevederile din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Legea 
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare,  cu Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completarile ulterioare, cu acte normative care prevăd finanţarea 
serviciului de salubrizare, precum şi în conformitate cu hotărârea Consiliului 

local al comunei LIEŞTI de dare în administrare a serviciului de 
salubrizare/activităţi ale acestuia. 

Art. 22(1) „SERVICIUL SALUBRIZARE” va întocmi anual bugetul de 
venituri şi cheltuieli, care va fi supus aprobării Consiliului local LIEŞTI, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI SALUBRIZARE, este 
format din: 
- venituri proprii obţinute din contravaloarea serviciilor furnizate către 

utilizatori/persoane fizice şi persoane juridice, în baza contractelor încheiate 
cu acestea; 

- Venituri proprii obţinute din taxe speciale, în cazul prestaţiilor către utilizatori 
de care beneficiază individual fără contract 

- alte surse prevăzute de Cap.V din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 51/2006, 



republicată, cu completările ulterioare şi Legea 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 (3) SERVICIUL SALUBRIZARE poate beneficia de fonduri constituite din 
alte surse. Subvenţiile/ajutoarele se acordă pentru activităţile stabilite la nivel 
naţional şi vor putea fi utilizate numai în scopurile pentru care au fost acordate, 

in conditiile legii. 
Art. 23 Relaţiile comerciale ale „SERVICIULUI SALUBRIZARE” cu 

utilizatorii  serviciului public de salubrizare se vor desfăşura în conformitate cu 

prevederile din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 24 Tarifele, taxele pentru  serviciul public de salubrizare vor fi 
elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 109/2007 
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 

tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor şi 
aprobate prin hotărâre de către Consiliul local al comunei LIEŞTI.  

 Art.25 „SERVICIUL SALUBRIZARE” poate fi desfiinţat, restructurat, 
reorganizat prin hotărâre a Consiliului local al comunei LIEŞTI, respectând 
legislaţia în vigoare. 

 

Capitolul V 
Atribuţiile generale ale „SERVICIULUI SALUBRIZARE” 

 

Art.26 În domeniul salubrizării, prin capabilităţi proprii sau prin 
colaborarea cu terţi, asigură şi răspunde de : 

a) exploatarea şi administrarea sistemului public de salubrizare a localităţii; 
b) amenajarea de puncte de colectare separată a deşeurilor; 
c) organizarea bazei de garare şi întreţinere a autovehiculelor speciale 

destinate serviciului de salubrizare; 
d) dezvoltarea, extinderea, sistemului de salubrizare; 
e) dotarea personalului serviciului cu echipament de protectie a muncii 

precum si cu alte materiale necesare desfasurarii in conformitate cu prevederile 
legale a activitatilor specifice serviciului public de salubrizare; 

f) respectarea tuturor normelor legale privind protectia si securitatea muncii 
aplicabile pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare.  
  Art.27 În domeniul prestarii servicii pentru terti, prin capabilităţi proprii 

sau prin colaborarea cu terţi, –  se asigură pe bază de contract şi comandă: 
a) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 

activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 
b) colectarea cadavralor animalelor de pe domeniul public şi predarea 

acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare. 

Art.28 Responsabilitati  privind  activitatea de protectia  mediului - Prin 
capabilităţi proprii sau prin colaborarea cu terţi: 

a) urmăreşte ca toate autorizaţiile privind mediul necesare funţionării 

serviciului de salubrizare să fie în termen;  
b) aplică legilaţia în vigoare privind protectia mediului în domeniul serviciului 

de salubrizare; 



c) aduce la cunostinta autoritatilor competente schimbarile survenite in 

exploatarea serviciului şi sistemului de salubrizare privind problematica protejarii 
mediului; 

d) propune sanctiuni si masuri  pentru abaterilor constatate  în domeniul 
protecţiei mediului pentru serviciul de salubrizare; 

Art.29 Responsabilitati privind licentele, autorizatiile serviciului de 

salubrizare. Prin capabilităţi proprii sau prin colaborarea cu terţi: 
a) face demersurile necesare privind autorizarea, avizarea serviciului din 

punct de vedere al protectiei muncii, prevenirii si stingerii incendiilor, sanitar, al 

protectiei mediului, Autorităţii Rutiere Române,  a serviciului. 
b) face demersurile necesare obţinerii licentei eliberată de ANRSC pentru 

serviciul de salubrizare al localităţii LIEŞTI.  
Art.30 Eliberarea de avize, adeverinte.  
Conform procedurilor de lucru aprobate de autorităţile administraţiei 

publice locale ale comunei LIEŞTI, "Serviciul Salubrizare" poate elibera 
adeverinte, avize catre populatie si agenti economici. 

Art.31 Raportari statistice, ANRSC, mediu, etc. 
Conform cerintelor specificate de legislatia in vigoare şi procedurilor de 

lucru aprobate, colaborează la elaborarea şi trimiterea la termenele solicitate 

raportarile statistice solicitate de Directia de Statistica, ANRSC, AG DE MEDIU, 
ITM, ARR, etc. 

Art.32 Activitatea de întreţinere şi reparaţii - Prin capabilităţi proprii sau 

prin colaborarea cu terţi: 
a) răspunde de menţinerea în funcţiune la parametrii tehnici proiectaţi, a 

utilajelor şi instalaţiilor tehnologice din dotarea serviciului; 
b) elaborează graficul de opriri pentru revizii la utilajele şi instalaţiile 

tehnologice care determină întreruperea producţiei şi le supune aprobării 

conducerii serviciului; 
c) urmăreşte şi răspunde împreună cu celelalte compartimente, de 

exploatarea construcţiilor în conformitate cu prevederile de proiecte, din caietul 
de sarcini şi din normele de întreţinere şi reparaţii urmărind să nu se efectueze 
nici o modificare fără aprobările prevăzute de lege; 

d) asigură şi răspunde de executarea în atelierele proprii sau prin colaborare 
cu alte unităţi specializate a lucrărilor de revizii şi reparaţii la maşinile, utilajele 
şi instalaţiile din dotarea serviciului; 

e) răspunde de întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor exploatate direct;  
f) urmăreşte şi asigură întreţinerea şi repararea aparaturii de măsură şi 

control din unitate în vederea păstrării preciziei şi uniformităţii în măsurare; 
g) ia măsuri pentru prelungirea duratei de serviciu a fondurilor fixe, iar când 

acestea nu mai pot fi folosite în cadrul unităţii le comunică organului ierarhic 

superior în vederea transferului; pentru fondurile fixe care nu-şi mai găsesc 
utilizare în economia naţională întocmeşte formele legale de scoatere din 
funcţiune şi după aprobare procedează la recuperarea pieselor şi subansamblelor 

provenite prin desmembrare; 
h) aplică normativele tehnice privind repararea mijloacelor fixe; 

i) asigură recepţia maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor din punct de vedere al 
realizării condiţiilor de siguranţă în funcţionare, pe baza documentaţiilor tehnice 
ale acestora; 



j) elaborează programe anuale şi operative de întreţinere şi reparaţii, 

răspunde de respectarea cu stricteţe a acestora; 
k) stabileşte lucrările din programul anual de reparaţii care urmează să fie 

executate prin unităţi specializate; 
l) asigură încheierea contractelor cu agenţii economici de reparaţii 

specializate şi asigură predarea către executanţi a fondurilor fixe conform 

contractelor; 
m) asigură dotarea sectoarelor cu scule, dispozitive şi maşini de transport şi 

ridicat; 

n) analizează operativ accidentele tehnice apărute la utilaje iar prin 
capabilităţi proprii sau prin intermediul terţilor, stabileşte cauzele, efectele 

acestora şi răspunderile; ia măsuri operative pentru repunerea în funcţiune şi 
prevenirea avariilor;  

o) colaborează cu alte unităţi la eliminarea unor accidente tehnice la maşini , 

utilaje şi instalaţii şi repunerea în funcţiune în cel mai scurt timp a acestora; 
p) răspunde de aplicarea strictă a dispoziţiilor legale privind instalaţiile sub 

presiune şi a mijloacelor de ridicat; ia măsuri pentru eliminarea deficienţelor 
constatate; 

q) întocmeşte şi ţine la zi documentele de evidenţă a maşinilor, utilajelor şi 

instalaţiilor, precum şi documentele specifice activităţii de întreţinere şi reparaţii. 
Art.33 Activitatea privind asigurarea pieselor de schimb - Prin capabilităţi 

proprii sau prin colaborarea cu terţi: 

a) stabileşte necesarul anual de piese de schimb pentru lucrările de 
întreţinere şi reparaţii proprii şi îl transmite serviciului de aprovizionare; 

b) stabileşte piesele de schimb ce pot fi recondiţionate în condiţii de eficienţă 
economică şi siguranţă în funcţionare şi asigură recondiţionarea lor; 

c) stabileşte codurile (reperele) pentru piesele de schimb ce urmează a se 

aproviziona pe bază de comandă; 
d) urmăreşte sistematic comportarea în exploatare a principalelor piese de 

schimb utilizate la lucrările de întreţinere şi reparaţii proprii şi pe baza 
concluziilor desprinse ia măsuri de îmbunătăţire a modului de exploatare a 
maşinilor, utilajelor şi a instalaţiilor. 

Art.34 Activitaţile privind inventarierea, casarea mijloacelor fixe, a 
obiectelor de inventar - Prin capabilităţi proprii sau prin colaborarea cu terţi: 

a) face propuneri de casare si intocmeste documentele  necesare pentru 

utilajele /autovehicolele/ mijloacele aflate în dotarea "Serviciului Salubrizare" si 
care au indeplinit norma de casare; 

b) face propuneri de dotare cu noi mijloace fixe ale "Serviciului Salubrizare" si 
face justificarile necesare in acest sens; comunică mijloacele fixe disponibile prin 
lipsă front lucru sau reduceri de activităţi; 

c) întocmeste situatiile si darile de seama statistice solicitate de forurile in 
drept. 

Art.35 Activităţile specifice pentru asigurarea cu materii prime, materiale şi 

combustibil - Prin capabilităţi proprii sau prin colaborarea cu terţi: 
a) identificarea, evaluarea si selectarea potentialilor furnizori; 

b) identifica furnizorii de materiale, materii prime necesare;   
c) evalueaza  furnizorii cu cel mai convenabil preţ, având în vedere şi celelalte 

condiţii de aprovizionare (distanţă , calitate , condiţii de plată etc ) , completeaza 

chestionarul pentru evaluarea acestora; 



d) colaborează la întocmirea documetelor justificative privind evaluarea 

furnizorilor conform cerintelor specificate in instructiunile  de lucru aplicabile; 
e) solicita acestora oferte de pret pentru produsele ce pot fi furnizate; 

f) colaborează pentru contractarea materialelor ce nu se asigură pe bază de 
repartiţi, în care scop emite comenzi la furnizori pentru încheierea cu aceştia a 
contractelor de livrare; 

g) participă la soluţionarea neînţelegerilor precontractuale cu furnizorii şi 
sesizează organul ierarhic superior în termen legal, asupra obiecţiunilor 
nesoluţionate; 

h) primeşte şi transmite comenzi de materiale cu specificaţii, contracte;  
i) asigură şi răspunde de aprovizionarea cu materii prime, materiale, 

semifabricate, piese de schimb, carburanţi şi lubrifianţi, în vederea realizării 
ritmice a programelor de producţie, în care scop elaboreaza calcule de 
fundamentare a necesarului de aprovizionare;   

j) îmbunătăţeşte şi corelează necesarul de aprovizionat cu programele de 
producţie şi de prestări servicii, având în vedere şi indicatorii aprobaţi pe linie de 

costuri şi eficienţă economică ; 
k) adaptează activităţile de aprovizionare în funcţie de modificările intervenite 

în programele de producţie şi de prestări de servicii ; 

l) participă la soluţionarea neînţelegerilor precontractuale cu furnizorii şi 
sesizează organul ierarhic superior în termen legal, asupra obiecţiunilor 
nesoluţionate; 

m) organizează şi participă la recepţia cantitativă şi calitativă a materiilor 
prime şi materialelor aprovizionate; face propuneri privind componenţa comisiilor 

de recepţie; ia măsuri pentru trimiterea de delegaţi la furnizori în vederea 
recepţiei produselor; 

n) răspunde de gospodărirea judicioasă a materiilor prime, materialelor, 

combustibililor şi ambalajelor; pentru ambalajele în regim de restituire, ia măsuri 
pentru aducerea acestora în stare de funcţionare şi returnarea lor la producători 

sau furnizori; 
o) expedierea si urmarirea comenzilor de aprovizionare pina la receptia finală:  

i. asistă la recepţia cantitativă şi calitativă a produselor livrate de către 

delegatul furnizorului şi în cazul diferenţelor cantitative, calitative a 
produselor degradate, cu ambalaje degradate, nesigilate, propune 
convocarea comisiei de recepţie a materialelor, participă la întocmirea 

procesului verbal de constatare , se semnează , se înregistrează şi se 
predă responsabilului ; 

ii. anunţă furnizorul prin fax sau pe bază de telegramă despre 
diferenţele cantitative, diferenţele calitative şi înaintează totodată un 
exemplar din procesul verbal de constatare în termen legal; 

iii. justifică cu documente legale avansurile de trezorerie în termen legal, 
respectând prevederile legislatiei in vigoare privind  operaţiunile de 
casă; 

iv. justifică cu documente legale plăţile compensatorii ale produselor ; 
v. execută şi alte sarcini la dispoziţia organelor de conducere.cu 

respectarea legilor şi regulamentelor în vigoare . 
vi. coopereaza cu alte servicii si compartimente; 

Art.36 Tarife şi taxe in colaborare cu Serviciul specializat din aparatul 

propriu de specialitate al Primarului comunei LIEŞTI: 



a) răspunde de aplicarea întocmai a preţurilor, taxelor şi tarifelor legale ; 

b) urmăreşte şi analizează evoluţia tarifelor şi acumulărilor cuprinse în ele la 
produse şi serviciile proprii şi prezintă conducerii propuneri de îmbunătăţire. 

c) înaintează primarului pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării consiliului 
local al comunei LIEŞTI, planul de investiţii pentru sistemul public salubrizare al 
comunei LIEŞTI. 

Art.37 Responsabilitati prevenirea si stingerea incendiilor. Prin capabilităţi 
proprii sau prin colaborarea cu terţi:  

a) acţionează  pentru  înlălurarea  pe loc  a  neajunsurilor  constatate  în  

respectarea normelor ; 
b) aduce la cunoştinţă  conducerii instituţiei situaţiile deosebite şi propune 

măsuri pentru soluţionarea lor;                            
c) verifică   modul  de   întreţinere  şi funcţionare   a   maşinilor, instalaţiilor, 

utilajelor, aparatelor, dispozitivelor, stingătoarelor şi celorlalte mijloace de 

prevenire şi stingere a incendiilor existente în dotarea "Serviciului Salubrizare", 
precum şi cunoaşterea modului de folosire a acestora de către personalul 

desemnat; 
d) întocmeşte, în proiect,  planul de apărare împotriva  incendiilor şi îl supune 

spre aprobare conducerii unităţii. Completarea şi actualizarea se face după 

fiecare control de prevenire executat de unitate ; 
e) verifică, potrivit sarcinilor primite de la conducerea unităţii, respectarea 

normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi îndeplinirea măsurilor stabilite 

pentru asigurarea securităţii împotriva incendiilor în zilele de sărbătoare sau 
repaus; 

f) verifică cu prioritate, instalaţiile cu foc continuu sau cu grad ridicat de 
pericol în exploatare existente în unitate, îndeosebi în punctele vulnerabile la 
incendii; 

g) participă la acţiunile de stingere a incendiilor izbucnite în unitate şi la 
înlăturarea urmărilor avariilor, exploziilor, accidentelor tehnice şi calamităţilor 

naturale, la stabilirea măsurilor de securitate PSI ce trebuie luate pentru 
repunerea în funcţiune în cel mai scurt timp şi în regim normal de funcţionare a 
instalaţiilor şi celorlalte evenimente produse, la întocmirea fişei de incendiu; 

Art. 38 Activităţi privind intretinerea si reparatia mijoacelor transport auto 
- Prin capabilităţi proprii sau prin colaborarea cu terţi:  

a) întocmeste planul de mentenanta (RT,RC,RK ) auto si utilaje anual pe tipuri 

de auto şi utilaje, in functie de km, orele de functionare; 
b) întocmeste documentatiile de plecare si sosire din RK  a mijloacelor auto si 

transport; 
c) întocmeste si tine evidenta la zi a tuturor autovehiculelor si utilajelor din 

dotarea societatii prin dosare individuale, livretul fiecarui utilaj; 

d) detine cartile tehnice a tuturor  mijloacelor din dotare; 
e) face propuneri de modificari substantiale la mijloacele auto si se ingrijeste 

de obtinerea aprobarilor necesare si de modificare  a taloanelor de inscriere in 

circulatie si evidentele contabile; 
f) întocmeste necesarul de piese de schimb auto pentru toate mijloacele auto 

si utilaje din dotare; 
g) face propuneri de constituire a comisiilor de constatare tehnica, comisii de 

receptie a mijloacelor auto si utilaje noi, comisia de casare – de clasare a 

bunurilor si mijloacelor; 



h) verifica incadrarea in normele de consum a parcului auto, face analiza 

lunara a consumurilor  si propune masuri; 
i) fundamenteaza necesarul de carburanti si lubrefianti pe baza normelor de 

consum,coeficientii de utilizare a parcului auto si volumul de productie planificat;  
j) urmareste utilizarea rationala a parcului auto- utilaje si se ingrijeste de 

intretinerea si repararea acestuia;  

k) stabileste necesarul mijloacelor auto si utilajelor de inchiriat  de la alte 
terţi; ,  

l) întocmeste situatiile si darile de seama statistice solicitate de forurile in 

drept;  
m) întocmeste notele de constatare  tehnica la defectiunile  mijloacelor auto si 

de transport;  
n) acorda asistenta tehnica de specialitate echipelor de reparatii, interventii la 

unele defectiuni  de complexitate mai mare;  

o) face propuneri de comenzi pentru reparatii prin terţi a mijloacelor auto si 
Utilajelor.  

Art.39 Activitatea privind asigurarea pentru mijloacele de transport auto: 
licente, asigurari, inmatriculari, radieri - Prin capabilităţi proprii sau prin 
colaborarea cu terţi: 

a) urmăreşte şi programează autovehiculele serviciului pentru efectuarea 
inspecţiilor tehnice;  

b) face propuneri pentru obtinerea de atestate pentru şoferii şi lucrătorii 

serviciului care potrivit legii sunt obligaţi să deţină acest atestat;  
c) urmareşte şi controlează activitatea de transport mărfuri generale, 

periculoase acolo unde este cazul;  
d) răspunde de înmatricularea, radierea şi asigurarea auto a autovehiculelor 

din cadrul Serviciului;  

e) urmareste si verifica licentele de transport pentru marfuri generale, 
periculoase  si persoane din cadrul serviciului;   

f) întocmeste situatiile si darile de seama statistice solicitate de forurile in 
drept.  

 
 

Capitolul VI 

Drepturi şi obligaţii ale „SERVICIULUI SALUBRIZARE” ca operator al 
serviciului de salubrizare  

 
Art.40 – Operatorul serviciului de salubrizare are următoarele drepturi: 

     a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, 

corespunzător tarifului/taxei speciale aprobat(ă) de consiliul local al comunei 
LIEŞTI, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate 

de A.N.R.S.C.; 
     b) să solicite ajustarea tarifului/taxei în raport cu evoluţia generală a 
preţurilor şi tarifelor din economie; 

     c) să propună modificarea tarifului/taxei aprobat în situaţiile de schimbare 
semnificativă a echilibrului contractual; 
     d) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi 

utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale a comunei LIEŞTI pentru care 
are hotărâre de dare în administrare; 



     e) să aplice la facturare tarifele/taxele aprobate de Consiliul local LIEŞTI; 

     f) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei 
penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost 

achitate după 45 de zile de la primirea facturii; 
     g) să solicite recuperarea debitelor în instanţă. 
     

Art.41 
     Operatorul serviciului de salubrizare are următoarele obligaţii: 
 a) să presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor 

universalităţii, accesibilităţii, continuităţii, adaptabilităţii şi egalităţii de 
tratament între utilizatori; 

     b) să pună la dispoziţia deţinătorilor de deşeuri containerele/recipientele, 
precum şi, după caz, sacii necesari realizării activităţii de precolectare separată a 
deşeurilor. Costurile de achiziţionare a acestora se includ în tariful pentru 

prestarea activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor, 
dacă nu sunt puse la dispoziţie de UAT comuna LIEŞTI; 

 c) să furnizeze, atât autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi 
A.N.R.S.C., toate informaţiile de interes public solicitate şi să asigure accesul la 
informaţiile necesare, în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării 

serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile regulamentului 
serviciului de salubrizare, ale contractului de delegare a gestiunii serviciului şi 
ale acordului şi autorizaţiei de mediu. 

 d) să pună în aplicare metode performante de management care să conducă 
la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor 

concurenţiale prevăzute de normele legale în vigoare privind achiziţiile publice, şi 
să asigure totodată respectarea cerinţelor specifice din legislaţia privind protecţia 
mediului. 

 e) să ţină gestiune separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se 
putea stabili tarife juste în concordanţă cu cheltuielile efectuate; 

     f) să asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor 
contractuale şi cu respectarea prezentului regulament, prescripţiilor, normelor şi 
normativelor tehnice în vigoare; 

     g) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru 
prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor 
de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecţie instituite, conform 

prevederilor legale; 
     h) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării 

serviciului şi să acorde bonificaţii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor 
în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în 
contractele de prestare; 

     i) să furnizeze Consiliului local al comunei LIEŞTI, respectiv A.N.R.S.C., 
informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentele şi documentaţiile pe 
baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii; 

     j) să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura 
exploatată în desfăşurarea activităţilor; 

     k) să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare 
prestării activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în 
vigoare; 

     l) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului 



de salubrizare; 

     m) să presteze serviciul de salubrizare la toţi utilizatorii din raza comunei 
LIEŞTI pentru care are hotărâre de dare în administrare, să colecteze întreaga 

cantitate de deşeuri municipale şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat 
depozitării recipientelor de precolectare şi domeniul public; 
     n) să doteze punctele de colectare cu recipiente şi/sau containere în 

cantităţi suficiente, cu respectarea normelor în vigoare; 
     o) să ţină la zi, împreună autoritatea administraţiei publice locale LIEŞTI, 
evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii în vederea 

decontării prestaţiei direct din bugetul local, pe baza taxelor locale instituite în 
acest sens. 

     p) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărârea de dare în 
administrare şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare, să 
îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate; 

     r) să aplice metode performante de management care să conducă la 
reducerea costurilor specifice de operare; 

     s) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare precolectării selective, în 
condiţiile stabilite de prezentul regulament; 
     ş) să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare şi să le înlocuiască 

pe cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi în maximum 24 de ore de la 
sesizare; 
     t) să asigure curăţenia şi igiena căilor publice, a staţiilor mijloacelor de 

transport în comun; 
     ţ) să îşi extindă anual aria de activitate pentru serviciul de salubrizare, 

pentru a deservi întreaga comunitate a localităţii; 
     u) să factureze serviciile prestate în conformitate cu procedurile proprii de 
facturare aprobate de autoritatea competentă, la tarife legal aprobate; 

     v) să înfiinţeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiilor, 
având un program de funcţionare permanent; 

     x) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru 
şi să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, 
prenumele persoanei care a reclamat şi a primit reclamaţia, adresa 

reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data şi ora rezolvării, numărul de ordine al 
reclamaţiei care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are 
obligaţia să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea 

acestora; 
     y) să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităţilor 

competente situaţia, conform reglementărilor în vigoare. 
 z)să colecteze separat şi să transporte separat deşeurile municipale şi 
deşeurile similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 

inclusiv fracţii colectate separt, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri şi 
echipamente electrice şi electronice, baterii, acumulatori. 

aa)sa ţină evidenţa şi sa raporteze lunar autorităţilor administraţiei publice 

locale LIEŞTI şi A.N.R.S.C. cantităţile predate operatorilor economici care 
desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor, pe fiecare tip de deşeu. 

ab) să colecteze deşeurile abandonate şi, în cazul în care 
producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de 
curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele de transport, valorificare, 

recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administraţiei 



publice locale. După identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta 

este obligat să suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei 
publice locale, cât şi sancţiunile contravenţionale; 

ac) alte obligaţii prevăzute în hotărârea de dare în administrare a 
serviciului de salubrizare a comunei LIEŞTI, judeţul GALAŢI precum şi alte 
obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 Art.42  SERVICIUL SALUBRIZARE ca şi operator al servicului de 
salubrizare nu răspunde de realizarea serviciului în următoarele  cazuri de forţă 
majoră:  

a) Evenimente naturale incontrolabile ( cutremur, erupţia unui vulcan, 
furtună, inundaţie, incendiu, orice alte catastrofă naturală,etc.) 

b) Evenimente sociale (război, atentat terorist, lovitură de stat, greve, 
instituirea stării de necesitate, orice alte evenimente sociale asimilate forţei 
majore, etc); 

c) Evenimente de natură medicală, sănătate publică, siguranţa 
alimentelor şi sanitar veterinare [ex.interdicţie de circulaţie (cazuri de gripă 

aviară, Boala limbii albastre,etc),etc]; 
d) Orice alte cazuri asimilate forţei majore în conformitate cu legislaţia în 

vigoare. 

   
 

 
CAPITOLUL VII 

Răspunderi şi sancţiuni 

Art.43 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage 
răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a 
persoanelor vinovate şi se face în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu 

Regulamentul propriu al serviciului de salubrizare.  
  (2) Încălcarea prevederilor prezentului Regulament poate duce la 

aplicarea prevederilor Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 
publice, republicată cu modificările şi comletările ulterioare şi Legii 101/2006 
privind serviciul de salubrizare republicată, referitoare la răspunderi şi sancţiuni. 

Acestea se completează cu  prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată cu completări şi modificări 

prin Legea nr. 180/2002, cu completările şi modificările ulterioare. 
Art.  44(1) Constatarea faptelor care ar atrage răspunderea disciplinară şi 

contravenţională precum şi aplicarea sancţiunilor se face de către reprezentanţi 

împuterniciţi ai Primarului comunei LIEŞTI.  
(2) În vederea constatării contravenţiilor, reprezentanţii împuterniciţi 

prevăzuţi la alin. (1) au acces, dacă acest lucru se impune, în condiţiile legii, în 

clădiri, încăperi, la instalaţii şi în orice alt loc, unde au dreptul să verifice 
instalaţiile de utilizare, precum şi să execute măsurători şi determinări. Atât 

operatorul, cât şi utilizatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie reprezentanţilor 
împuterniciţi documentele cu privire la serviciu.  

(3) Organele de poliţie sunt obligate să acorde, la cerere, sprijin 

reprezentanţilor împuterniciţi.  
 

 
 



CAPITOLUL VIII 
Dispoziţii finale 

 
Art.45 (1) „SERVICIUL SALUBRIZARE” administrează bunurile încredinţate 

de Consiliul Local LIEŞTI.  
(2) În cazul angajării contractuale sau delictuale ale „SERVICIULUI 

SALUBRIZARE”, creditorii nu pot cere executarea silită asupra bunurilor 

proprietate publică aflate în administrarea acestuia, ele fiind inalienabile, 
indescriptibile şi insesizabile şi asupra lor nu se pot stabili garanţii neaflându-se 
în circuitul civil.  

(3) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor serviciului 
“CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”, se reportează în anul 

următor cu aceeaşi destinaţie. Disponibilităţile provenite din fonduri externe 
nerambursabile sau din împrumuturi destinate cofinanţării acestora se 
administrează şi se utilizează potrivit acordurilor de finanţare încheiate 

(4) CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE poate emite şi 
alte regulamente, regulamente de ordine interioară, documente, proceduri de 
lucru, etc. privind buna organizare şi desfăşurare a activităţii Serviciului dar 

numai în concordantă cu prevederile prezentului Regulament şi a 
Regulamentului propriu a serviciului public de salubrizare al comunei şi în 

conformitate cu prevederile legale existente.  
Art.46 Reglementările din prezentul regulament se vor corela în 

permanenţă şi se vor întregi cu toate prevederile legale în materie, cu prevederile 

Regulamentului de ordine interioară, în măsura în care nu sunt incompatibile cu 
specificul de organizare şi funcţionare al serviciului public . 

 Art.47 Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al serviciului  " 
CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE” intră în vigoare odată 
cu adoptarea hotărârii Consiliului local al comunei LIEŞTI privitoare la acesta.  

 



Anexa nr.1 la contractul contituit ca Anexa nr.3 HCL nr._________/ _________.2021 

 

 
AVIZAT                                                                                                 

AVIZAT 

       PRIMAR                                                     ŞEF SERVICIU(ÎMPUTERNICIT) 
 

 
PROCES-VERBAL DE  
PREDARE-PRELUARE 

 
 Incheiat astazi ………………. intre, 
 

U.A.T. COMUNA LIEŞTI, cu sediul în comuna LIEŞTI, str. 
_________________, nr.________, jud. GALAŢI, cod unic de înregistrare nr. 

____________, prin reprezentantul legal dl. _________________, având funcţia de 
primar, în calitate de Proprietar, reprezentat de Comisia de predare constituita 
conform Dispozitiei Primarului nr. ……………………. 

 din urmatorii : 
…………………………. 

................................ 
 
si  

 
" CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE " având CIF  

_________________________ reprezentat de .......................... cu funcţia de Şef 

Serviciu/Împuternicit şi ............................ cu funcţia de 
..................................., constituită ca şi comisie primire, conform Deciziei nr. 

......../............. Şefului de Serviciu/Împuternicitului: 
 

În temeiul Contractului de folosinţă gratuită constituit ca anexa nr.3 la 

HCL ............... nr ........................, prin care primul preda şi al doilea primeşte: 
 

1. Bunurile conform inventarului preluate de către " CONSILIUL LOCAL 
LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE ", aferente serviciului public de 
salubrizare şi care constituie sistemul public de salubrizare al comunei LIEŞTI, 

proprietatea publica/privată a comunei LIEŞTI conform cu inventarul 
public/privat al comunei LIEŞTI sunt descrise in anexa la prezentul proces 
verbal; 

  
2.Spatiul birouri conform contract nr ………………….., astfel: spatiul se afla 

in _____________, cu adresa_____________________________________, are o 
suprafata totala de aprox ……………., compus din ……………….., este racordat 
la energie electrica şi sistemul de alimentare cu apă. 

 



Prezentul proces verbal s-a incheiat in doua exemplare cate unul pentru 
fiecare parte. 

 
CONSILIUL LOCAL      " CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL                     

.                   SALUBRIZARE " 
               LIEŞTI              

    

 Comisia de Predare                                      Comisia de Preluare 



 
Nr.                             

crt. 

Denumire 
active/Date 

de 

identificare 

Cod 
clasificaţie 

Destinaţia Termenul 
de 

predare 

primire 

Locaţie Vârsta Data 
punerii în 

funcţiune 

Durata 
de viaţă 

estimată 

Valoarea 
de 

inventor 

Cost 
iniţial 

Amortizare REEVALUARE 
LA 31 DEC. 

2009 

             

             

             

             

             

 

 
 

            

 
 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.4 la HCL nr.__________/ ___________.2020 

 

 
CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE  

 

Aprobat ,                   Primar comuna LIEŞTI ,     
                 

IULIAN BOŢ 

 

FIŞA POSTULUI 

 

    A. Identificarea postului: ŞEF SERVICIU 

1. Denumirea structurii : " CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL 

SALUBRIZARE” 

    2. Denumirea postului:........................... 

    3. Poziţia postului din statul de organizare: ...........................  

    4. Funcţia: contractuala de ..................  

    5. Gradul/Treapta profesională : 

    6. Nivelul de acces la informaţii clasificate: fara  

    7. Relaţii cu alte posturi 

        7.1. Sfera relaţională internă: 

    - relaţii ierarhice : subordonat consiliu local comuna LIEŞTI, primar comuna      

    - relaţii funcţionale 

    - relaţii de control : beneficiari serviciul de salubrizare  

    - relaţii de reprezentare : cu institutii specifice  

        7.2. Sfera relaţională externă: 

    - relaţii cu autorităţi şi instituţii publice  

    - relaţii cu organizaţii internaţionale 

    - relaţii cu persoane juridice private: conform contractelor de furnizare 

incheiate 

    B. Cerinţele postului 

    1. Pregătire: 

        1.1. studii superioare –..................................................................   

        1.2. cursuri/programe de perfecţionare/specializare :.................... 

        1.3. limbi străine şi nivelul de cunoaştere: ...................... 

        1.4. cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi niv. de cunoaştere: 

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

        1.5. alte cunoştinţe şi abilităţi : ..................... 

        1.6. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor :  

    2. Experienţă: 

        2.1. vechime în muncă:.......................... 

        2.2. vechime în specialitate:................... 

    3. Aptitudini şi abilităţi necesare : bun coordonator ,  rezistenta la stres , 

adaptare la situatii deosebite , responsabilitate , seriozitate . 

    4. Starea sănătăţii : apt munca  

    5. Trăsături psihice şi de personalitate:................ 

    C. Condiţii specifice postului 



 1. Locul de muncă : " CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE 

"   

    2. Programul de lucru: 8 ore zi ; 40 ore / saptamana  

    3. Deplasări curente : institutii specifice 

    4. Încadrarea în condiţii de muncă........... 

    5. Riscuri implicate de post 

    6. Compensări 

    D. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor corespunzătoare postului 

,Obiective de performanta individuale si criterii de evaluare a realizarii acestora: 

a)  Activităţi şi responsabilităţi corespunzătoare postului, obiective de performanta 

individuale  : 

-urmareste si coordoneaza activitatea " CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL 

SALUBRIZARE”, răspunde de urmarirea si coordonarea activitatii personalului de 

executie angajat in cadrul " CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL 

SALUBRIZARE ” (contracte , facturare , interventii functionarea in parametri a 

sistemului de salubrizare, organizarea contabilităţii la nivelul serviciului, 

elaborarea regulamentului intern al unităţii);  

-raspunde de obtinerea codului fiscal al " CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – 

SERVICIUL SALUBRIZARE”, a tuturor avizelor,autorizatiilor, licenţelor si 

aprobarilor precum şi a altor acte şi documente  necesare functionarii in conditii de 

legalitate a serviciului, răspunde de integritatea şi buna gestionare a serviciului " 

CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”. 

-tine evidenţa strictă asupra bunurilor şi materialelor primite în gestiune. 

-indeplineşte activitati specifice ; 

-indeplineste atributii specifice pe linia sanatatii si securitatii in munca , instruirii 

salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta si in domeniul apararii impotriva 

incendiilor, la nivelul serviciului " CONSILIUL LOCAL LIEŞTI – SERVICIUL 

SALUBRIZARE”,; 

-indeplineşte orice alte sarcini date de primarul comunei LIEŞTI şi de Consiliul 

Local al comunei LIEŞTI . 

b) Criterii de evaluare a realizarii acestora  
Nr. 
crt. 

Criteriul de 
evluare 

Definirea criteriului 

1. Capacitatea de 
a organiza 

Capacitatea de a identifica activităţile care trebuie desfăşurate de 
structura condusă, delimitarea lor în atribuţii, stabilirea pe baza acestora 
a obiectivelor; repartizarea echilibrată şi echitabilă a atribuţiilor şi a 
obiectivelor în funcţie de nivelul, categoria, clasa şi gradul profesional ale 
personalului din subordine 

2. Capacitatea de 
a conduce 

Abilitatea de a crea o viziune realistă, de a transpune în practică şi de a o 
susţine; abilitatea de a planifica şi de a administra activitatea unei echipe 
formate din personalităţi diferite, cu nivel diferit al capacităţii de a 
colabora la îndeplinirea unei atribuţii; capacitatea de a adapta stilul de 
conducere la situaţii diferite, precum şi de a acţiona pentru gestionarea şi 
rezolvarea conflictelor 

3. Capacitatea de 
coordonare 

Armonizarea deciziilor şi acţiunilor personalului, precum şi a activităţilor 
din cadrul unui compartiment, în vederea realizării obiectivelor acestuia 

4. Capacitatea de Capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor în 



control soluţii realiste, depistarea deficienţelor şi luarea măsurilor necesare 
pentru corectarea la timp a acestora 

5. Competenţa 
decizională 

Capacitatea de a lua hotărâri rapid, cu simţ de răspundere şi conform 
competenţei legale, cu privire la desfăşurarea activităţii structurii conduse 

6. Capacitatea de 
a delega 

Capacitatea de a transfera atribuţii personalului din subordine care 
corespunde din punct de vedere legal şi al competenţelor proprii, în 
scopul realizării la timp şi în mod corespunzător a obiectivelor structurii 
conduse 

7. Capacitatea de 
a dezvolta 
abilităţile 
personalului 

Cunoaşterea aptitudinilor personalului din subordine, inclusiv prin 
capacitatea de a crea, de a implementa şi de a menţine politici de 
personal eficiente, în scopul motivării acestuia. Capacitatea de a 
identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine şi de a forma 
propuneri privind tematica şi formele concrete de realizare a instruirii 

8. Abilităţi de 
mediere şi 
negociere 

Capacitatea de a organiza şi de a conduce o întâlnire sau un interviu, 
precum şi de a o orienta către o soluţie comun acceptată, ţinând seama 
de poziţiile diferite ale părţilor 

9. Capacitate de 
implementare 

Capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse 
pentru desfăşurarea în mod corespunzător a activităţilor, în scopul realizării 
obiectivelor 

10 Capacitatea de a 
rezolva eficient 
problemele 

Capacitatea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile intervenite în activitatea 
curentă, prin identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare şi asumarea riscurilor 
identificate 

11 Capacitatea de 
asumare a 
responsabilităţilor 

Capacitatea de a desfăşura în mod curent, la solicitarea superiorilor ierarhici, 
activităţi care depăşesc cadrul de responsabilitate definit conform fişei postului; 
capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficienţele propriei activităţi şi 
de a răspunde pentru acestea; 

12 Capacitatea de 
autoperfecţionare 
şi de valorificare 
a experienţei 
dobândite 

Capacitatea de creştere permanentă a performanţelor profesionale, de 
îmbunătăţire a rezultatelor activităţii curente prin punerea în practică a 
cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite 

13 Creativitate şi 
spirit de iniţiativă 

Atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin 
identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a acestor probleme; atitudine 
pozitivă faţă de idei noi 

14 Capacitatea de 
planificare şi 
organizare a 
timpului de lucru 

Capacitatea de a previziona cerinţele, oportunităţile şi posibilele riscuri şi 
consecinţele acestora; capacitatea de a anticipa soluţii şi de a-şi organiza timpul 
propriu sau, după caz, al celorlalţi (în funcţie de nivelul de competenţă), pentru 
îndeplinirea eficientă a sarcinilor 

15 Capacitate de 
gestionare 
eficientă  a 
resurselor 
alocate 

Capacitatea de a utiliza raţional şi eficient resursele materiale, financiare, 
informaţionale alocate 

16 Integritate morală 
şi etică 
profesională 

Întelegerea şi respectarea principiilor de moralitate şi etică socio-profesională 

  Intocmit , Primar comuna LIEŞTI , 

  Numele şi prenumele: IULIAN BOŢ 

  Semnătura ................ Data......................                                        

                                                                                    Titularul postului  

                                                                 Numele şi prenumele: .................................  

                                                                 Semnătura .......................... Data............... 
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