CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI
INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA

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

• INVITAŢIE
In temeiul Dispoziției nr. 362/13.12.2021 a primarului comunei Liești, sunteți invitat(ă)
să participați la ședința extraordinară a CL Liești, convocată de indată LUNI, 20.12.2021, 0RA
16,00, în sala de ședințe a C.L. Liești , ȘI ONLINE.
Consilierii locali pot să participe la ședință ONLINE, având în vedere măsurile de protecție
ce trebuie respectate pe perioada stării de alertă, conform prevederilor R.O.F. C.L. Liești .

Propunerea pentru ordinea de zi:

I.

PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind:

Propunerea pentru ordinea de zi: PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1. aprobarea rețelei școlare pentru anul 2022-2023
2. vânzarea cu respectarea dreptului de preempțiune pentru dl. MATEI VASILE, a
terenului aferent construcției zootehnice în suprafață totală de 11399 mp, teren situat în T.
28/1, P. 135-137, lot 1, nr. cadastral 107393, aparținând domeniului privat al comunei Liești
3. alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2022

II.SESIZARI, RASPUNSURI, INTERPELARI,
Materialul se postează pe pag. web: www. primaria-liesti.ro.
Consilierii care optează pentru participare online la ședința, vor respecta procedura
următoare:
Consilierii, pot opta pentru participarea on-line și vor respecta procedura următoare:
- Vor comunica până LUNI, 20.12.2021, ora. 10,30, numărul de telefon sau adresa de mail la care
își vor exprima votul pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri, 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 reprezentant, până cel mai
târziu luni, 20.12.2021, ora. 9,30.
-Data și intervalul orar în care se comunică votul pe proiectele de hotărâri este: LUNI, 20.12.2021,
orele 16,00-16,20. Voturile comunicate ulterior acestui interval orar nu sunt înregistrate.
-Interventiile online pe grupul Whatsapp Liesti-consiliul local , se pot face in intervalul orar 16,0016,20, pe subiectul ordinii de zi.
-Votul se comunică la unul din următoarele contacte: adresa de mail : primarialiesti @gmail.com;
SMS sau mesaj Whatsapp, la tel. 0753315587 ; grup Whatsapp- Liesti-consiliul local

Orice relații suplimentare se obțin de la secretarul general al comunei Liești.
Primar,
Iulian BOȚ

PROIECT DE HOTARARE
privind vânzarea cu respectarea dreptului de preempțiune pentru dl. MATEI
VASILE, a terenului aferent construcției zootehnice în suprafață totală de 11399 mp,
teren situat în T. 28/1, P. 135-137, lot 1, nr. cadastral 107393 , aparținând domeniului
privat al comunei Liești

______________________________________________________________________
Inițiator : Primarul Comunei Liești, județul Galați;
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului:
7015/G/02.08.2021
______________________________________________________________________
Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit in ședința ordinara, in data de ..............2021 ;
Având în vedere Referatul de aprobare
al inițiatorului, înregistrat sub nr.
7015/G/02.08.2021;
Având în vedere:
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Liești, înregistrat sub nr. 7048 / 02.08.2021;
- avizul comisiilor de specialitate nr......................;
- dovada dreptului de proprietate făcuta prin HG nr. 678/2011, Anexa 4, poziția nr. 52, înscris
in Cartea Funciară nr.107393 a comunei Liești și HCL nr.22 din 31.10.2012 privind trecerea din
domeniul public al comunei Liești, în domeniul privat al comunei Liești a terenului în suprafață
de 11399 mp, teren situat în T. 28/1, P. 135-137, lot 1;
-Contractul de concesiune nr. 4993/11.06.2013‚încheiat între Primăria comunei Liești și
MATEI GEORGIANA ;
-Actul de partaj voluntar nr. 308/16.02.2021,prin care construcția cu destinație de anexă
zootehnică trece în proprietatea d -lui Matei Vasile;
-cererea de cumpărare formulată de dna Matei Georgiana, înregistrată sub nr.
15183/19.12.2019;
-acordul d-lui Matei Vasile privind prețul de vânzare al terenului, înregistrat sub nr.
7014/G/02.08.2021.;
- art. 1650 si următoarele din Codul Civil;
In temeiul în temeiul prevederilor art. 364,art. 363, alin. (7), art. 354, art. 355, art.
129, alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), art. 139, alin. (2), coroborat cu art. 5, lit. dd) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare , adoptă prezenta ;

HOTĂRĂRÂRE:

Art.1 – Se aprobă vânzarea cu respectarea dreptului de preempțiune pentru dl.
MATEI VASILE, a terenului aferent construcției zootehnice în suprafață totală de 11399
mp, teren situat în T. 28/1, P. 135-137, lot 1, nr. cadastral 107393, aparținând domeniului
privat al comunei Liești .
Art.2 – Se respinge Raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat ANEVAR,
înregistrat la Primăria Liești sub nr. 3740/G/07.04.2021,reprezentând Anexa nr. 2 la prezenta

hotărâre, motivat de faptul că valoarea de vânzare propusă este inferioară valorii de inventar
a terenului.
Art.3 –.(1) Prețul de vânzare al terenului prevăzut la art. 21 este de 23.203 lei,
conform Fișei de evaluare a mijlocului fix cu nr. inventar 201061, ce se constituie în Anexa nr. 1
la prezenta hotărâre.
(2) Contravaloarea terenului cumpărat va fi achitată integral la data încheierii
contractului de vânzare-cumpărare.
Art.4 - La data semnării contractului de vânzare-cumpărare, contractul de concesiune
teren nr. 4993/11.06.2013 își încetează efectele.
Art.5 - Se împuternicește dl. Primar al comunei Liești să semneze Contractul de vânzarecumpărare în formă autentică a terenului menționat la art. l din prezenta hotărâre.
Art.6. - Toate cheltuielile și taxele ocazionate de încheierea contractului de vânzare cumpărare în formă autentică, respectiv evaluare, cadastru, intabulare și taxe notariale , vor fi
suportate de cumpărător.
Art.7. - Secretarul general al comunei Liești va asigura transmiterea şi publicitatea
prezentei hotărâri .

Initiator,
Primar,
Iulian BOȚ

Nr: 7015/G/02.08.2021

REFERAT DE APROBARE
privind vânzarea cu respectarea dreptului de preempțiune pentru dl. MATEI
VASILE, a terenului aferent construcției zootehnice în suprafață totală de 11399 mp,
teren situat în T. 28/1, P. 135-137, lot 1, nr. cadastral 107393 , aparținând domeniului
privat al comunei Liești

Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune vânzarea cu respectarea dreptului de
preempțiune pentru dna MATEI GEORGIANA, a terenului aferent construcției zootehnice în
suprafață totală de 11399 mp, teren situat în T. 28/1, P. 135-137, lot 1, nr. cadastral 107393,
aparținând domeniului privat al comunei Liești.
Regimul juridic inițial al terenului: - proprietate publică,, dovada dreptului de
proprietate fiind făcuta prin HG nr. 678/2011, Anexa 4, poziția nr. 52, înscris in Cartea
Funciară nr.107393 a comunei Liești;
Regimul juridic actual al terenului: - proprietate privată a comunei Liești, conform
HCL nr.22 din 31.10.2012 privind trecerea din domeniul public al comunei Liești, în domeniul
privat al comunei Liești a terenului în suprafață de 11399 mp, teren situat în T. 28/1, P.
135-137, lot 1, Carte Funciară nr. 107393.
Pe acest teren s-a construit un grad și anexe pentru animale (bovine) , urmare a
Contractul de concesiune nr. 4993/11.06.2013. Construcția este edificată, înscrisă în cartea
Funciară și Contractul de concesiune se află în executare.
Concesionarul a depus cerere de cumpărare a terenului sub nr. 15183/19.12.2019 și
consiliul local a solicitat executivului să efectueze procedurile necesare îndeplinirii condițiilor
pentru inițierea unui proiect de hotărâre în acest sens.
Prin Actul de partaj voluntar nr. 308/16.02.2021, construcția cu destinație de anexă
zootehnică trece în proprietatea d -lui Matei Vasile.
Potrivit Art. 364. – Excepții de la regulile privind procedura de vânzare a bunurilor
din domeniul privat
(1)
Prin excepție de la prevederile art. 363 alin. (1), în cazul vânzării unui
teren aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale pe care
sunt ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de un drept
de preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor. Preţul de vânzare se stabileşte
pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judeţean, după caz.
Prin Actul de partaj voluntar nr. 308/16.02.2021, dl. Matei Vasile se subrogă în drepturi
titularului contractului, dna Matei Georgiana.
Potrivit Art. 363.,– Reguli speciale privind procedura de vânzare a bunurilor din
domeniul privat, alin.(6), “ (6) Cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel,
preţul minim de vânzare, aprobat prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a
autorităţilor deliberative de la nivelul administraţiei publice locale, după caz, va fi valoarea cea
mai mare dintre preţul de piaţă determinat prin raport de evaluare întocmit de evaluatori

persoane fizice sau juridice, autorizaţi, în condiţiile legii, şi selectaţi prin licitaţie publică şi
valoarea de inventar a imobilului “
Raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat ANEVAR, înregistrat la
Primăria Liești sub nr. 3740/G/07.04.2021, stabilește o valoare de vânzare a terenului în
întreg, de 6264 lei .
Valoarea de inventar înregistrată este de 23203 lei, și în aplicarea prevederilor
legale anterior invocate, este valoare propusă pentru vânzare .
Fata de cele arătate, și având in vedere ca terenul nu îndeplinește o utilitate publica ,
propun consiliului local spre analiză şi aprobare prezentul proiect de hotărâre privind vânzarea cu
respectarea dreptului de preempțiune pentru dna MATEI GEORGIANA, a terenului aferent
construcției zootehnice în suprafață totală de 11399 mp, teren situat în T. 28/1, P. 135-137, lot 1,
nr. cadastral 107393, aparținând domeniului privat al comunei Liești.

PRIMAR
BOT IULIAN

Nr : 7048 / 02.08.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind vânzarea cu respectarea dreptului de preempțiune
pentru dl. MATEI VASILE, a terenului aferent construcției zootehnice în suprafață
totală de 11399 mp, teren situat în T. 28/1, P. 135-137, lot 1, nr. cadastral 107393,
aparținând domeniului privat al comunei Liești

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea dispozițiilor legale în materie.
Se propune vânzarea cu respectarea dreptului de preempțiune pentru dna dl. MATEI
VASILE, a terenului aferent construcției zootehnice în suprafață totală de 11399 mp,
teren situat în T. 28/1, P. 135-137, lot 1, nr. cadastral 107393 , aparținând domeniului
privat al comunei Liești .
Este prezentat regimul juridic al terenului, iar in preambulul proiectului de hotărâre şi în
referatul de aprobare, inițiativa este motivată în fapt şi în drept .

Pe acest teren s-a construit un grad și anexe pentru animale (bovine) , urmare a
Contractul de concesiune nr. 4993/11.06.2013. Construcția este edificată, înscrisă în cartea
Funciară și Contractul de concesiune se află în executare.
Prin Actul de partaj voluntar nr. 308/16.02.2021, construcția revine dlui Matei
Vasile, care se subrogă în drepturi titularului contractului, dna Matei Georgiana.
Potrivit art. 364 (1) Cod Administrativ, prin excepție de la prevederile art. 363 alin.
(1), în cazul vânzării unui teren aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţii
administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună -credinţă ai
acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea terenului aferent
construcţiilor. Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de eva luare, aprobat de
consiliul local.
Prețul s-a stabilit prin raportare la prevederile art. 363 , alin. (6) Cod Administrativ,
conform valorii de inventar, întrucât Raportul de evaluare a indicat un preț mai mic.
In temeiul dispozițiilor art. 361 alin. (2), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin.
(3) lit. g) din OUG nr. 57 privind Codul Administrativ , este de competența Consiliului local
ca în ședință, să analizeze şi să aprobe prezentul proiect de hotărâre.

.Insp. Superior
Lucica Mitu

Insp. Superior
Ion Gațu,

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA LIEŞTI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Lieşti, nr. 2095, judeţul Galaţi, CP807180,
Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006
e-mail:p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com
www.primaria-liesti.ro

PROIECT DE H O T A R Â R E
Privind: alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul Local al comunei Liești, judeţul Galati, întrunit în şedinţa ordinară
din data de 29.09.2021;
Având in vedere:
-art.123 alin. (1) şi alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
- art. 9 și art. 10 din Regulamentul de organizare si funcționare a
Consiliului Local al comunei LIESTI , județul Galați aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 49 din 22.10.2020;
- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art.129, art.139 și art. 196 alin.1 lit. a din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art.1 - Se alege domnul consilier local __Gurău Ionuț____, în funcția
de președinte de ședință pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2022.
Art.2 - Președintele de ședință ales în conformitate cu prevederile art.
1, va conduce şedintele de consiliu şi va semna hotărârile.
Art.3 – Comunicarea și publicitatea prezentei hotărâri se realizează în
condițiile art.197 alin. (1) , (2) şi alin. (4) din Codul administrativ.

INITIATOR,

PRIMAR,
IULIAN BOȚ

.

.

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA LIEŞTI
PRIMAR

Nr. ........./........12.2021

Comuna Lieşti, nr. 2095, judeţul Galaţi, CP807180,
Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006
e-mail:p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com
www.primaria-liesti.ro

REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Potrivit dispozițiilor

art. 123 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din

03.07.2019 privind Codul administrativ, consiliul local alege prin vot deschis cu
majoritate simplă, un preşedinte de şedinţă care îndeplineşte atribuţiile specifice
cu privire la conducerea sedinţelor autorităţii deliberative şi adoptarea
proiectelor de hotărâre.

Președintele de ședintă ales își va exercita atribuțiiile pentru o perioadă
de 3 luni, inlunile septembrie, octombrie și noiembrie 2021.

PRIMAR,
IULIAN BOȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA LIEŞTI
Secretar general

Nr. .........../...........2021

Comuna Lieşti, nr. 2095, judeţul Galaţi, CP807180,
Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006
e-mail:p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com
www.primaria-liesti.ro

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Proiectul de hotărâre a fost promovat prin raportare la dispozițiile art.123 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care prevede
că în termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi funcționare a consiliului local,
consiliul alege un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce
şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se
alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5, lit. ee din cod.
Consilierul local ales în condiţiile de mai sus poate fi schimbat din funcţie, la
iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie, prin hotărâre
adoptată cu majoritate absolută. Ordinea de preferintă agreată de consiliu pentru propunerea
si alegerea președintelui de ședință, a fost cea alfabetică.
În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din
rândul acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu majoritate
simplă, care conduce şedinţa respectivă.
Prezentul raportul se întemeiază pe prevederile art. 136 și art.240 alin.2 și 3 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. Proiectul de
hotărâre în forma prezentată de iniţiator este necesar și oportun, inițierea acestui proiect de
hotărâre fiind o obligație legală prevăzută de codul administrațiv pentru buna desfășurare a
ședințelor consiliului local.

SECRETAR GENERAL
Vasile AVADANEI

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA LIEŞTI
PRIMAR
Comuna Lieşti,Str. Anghel Saligny, nr. 269, judeţul Galaţi,
CP807180,
Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006
e-mail: liesti@gl.e-adm.ro, p807180l@yahoo.com,
primarialiesti@gmail.com www.primaria-liesti.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind: aprobarea rețelei școlare pentru anul 2022-2023
_____________________________________________________________________
Iniţiator: domnul BOŢ IULIAN - primarul comunei Lieşti,judeţul Galaţi.
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 15299 din 07.12.2021
______________________________________________________________________________
Consiliul Local al comunei Liești, judeţul Galaţi întrunit astăzi ....12.2021, în ședință
extraordinară;
Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, domnul Boț Iulian, primarul comunei
Lieşti, înregistrată la nr. 15299 din 07.12.2021;
Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Lieşti, înregistrat sub nr. 15300 din 07.12.2021;
Având în vedere propunerile transmise de către școlile cu personalitate juridică din comuna
Liești înregistrate sub nr: 1993/25.11.2021 , 2299/26.11.2021, 2570/ 02.12.2021, ;
Având în vedere avizul conform nr. ................... al Inspectoratului Școlar Județean Galaţi ,
înregistrat sub nr. ...................................;
Având în vedere raportul de avizare a comisiei de specialitate învățământ;
Având în vedere prevederile OMENCS nr. 5511/ 2021;
Având în vedere prevederile art. 61, alin.(2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;
În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.(d) și alin.(7), lit.(a), art.196, lit.(a), din OUG
57/52019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art. l. Se aprobă reţeaua şcolară de pe raza unităţii administrativ teritoriale a Comunei Lieşti,
conform Anexei care este parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Primarul comunei Lieşti se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinirea prevederilor
prezentei hotărâri.
Art. 3. Secretarul comunei Lieşti va asigura transmiterea şi publicarea prezentei hotărâri.
INIȚIATOR,
PRIMAR,
IULIAN BOȚ

_________________

___________________
ROMÂNIA JUDEŢUL
GALAŢI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA LIEŞTI
PRIMAR

Comuna Lieşti,Str. Anghel Saligny, nr. 269, judeţul Galaţi,
CP807180,
Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006
e-mail: liesti@gl.e-adm.ro, p807180l@yahoo.com,
primarialiesti@gmail.com www.primaria-liesti.ro

Nr: 15299 din 07.12.2021

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2020-2021

Boţ Iulian, primarul comunei/oraşului, judeţul Galaţi,
raportat la prevederile art. 61,
alin.(2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale , în aplicarea prevederilor OMENCS nr. 5511/
2021, promovez spre analizare şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare
pentru anul 2022-2023.
Școlile cu personalitate juridică din comuna Liești ne transmit propunerile cu adresele
înregistrate sub nr: 1993/25.11.2021 , 2299/26.11.2021, 2570/ 02.12.2021.
Temeiurile juridice avute în vedere sunt: art.129, alin.(2), lit.(d) și alin.(7), lit.(a), art.196,
lit.(a), din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ;
Legea nr. 1/2011, stabileşte în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale solicitarea
emiterii avizului conform de la Inspectoratele Şcolare cu privire la reorganizarea reţelei şcolare din
raza lor de competenţă.
Proiectul de hotărâre se cere să fie avizat de Comisia de Specialitate pentru învăţământ.
Faţă de cele arătate mai sus prezint Proiectul de hotărâre anexat, fiind de competenţa şedinţei
în plen a Consiliului Local al comunei Lieşti de a analiza şi a hotărî.

Inițiator,

Primar,
BOȚ IULIAN

Anexa
la HCL nr. _____ din ..........202____

Unităţile de învăţământ din comuna Lieşti

Nr.
crt

1.

2.

3.

Denumirea unităţii
de
învăţământ cu
personalitate
juridică
Şcoala Gimnazială
nr. 1
Lieşti

Şcoala Gimnazială
nr. 2
Lieşti

Şcoala Gimnazială
Sfântul Nicolae
Lieşti

Niveluri de
învăţământ
şcolarizate

PRE/PRI/GIM

Denumirea unităţii
de
învăţământ fără
personalitate
juridică
arondata

Grădiniţa cu program
normal
nr.1 Lieşti

Grădiniţa cu program
PRE/PRI/GIM normal
nr. 2 Lieşti

PRE/PRI/GIM

Niveluri de
învăţământ
şcolarizate
pentru unităţile
fără personalitate
juridică
arondată

PRE

PRE

PRI/GIM
- Şcoala Gimnazială
nr. 3 Lieşti
-Grădiniţa cu program
normal nr.3 Lieşti
PRE
- Grădiniţa cu program
PRE
normal nr. 4 Lieşti

Adresă/număr de

tel/fax/mail

NR. TOTAL
DE ELEVI
SI
PRESCOLARI

NR.
PRESCOLARI

NR.
ELEVI

Liesti,
Str. Anghel Saligny
nr. 63
Tel:.0236835940
Fax.:0336733350
E-mail:
scoalaunuliesti@yahoo.com_

318

77

241

Liesti,
Str. Gării , nr. 2
Tel:.0236821120
Fax.:0336888956
E-mail:
sam2liesti@yahoo.com_

339

53

286

Liesti,
strada Anghel Saligny, nr.330
Tel/fax:.
0236835942
E-mail:
scoalanr4liesti@yahoo.com

340

60

280

