
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, convocată pentru   JOI, 27.01.2022, 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:  
1.aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale acordate si finanțate         

din bugetul local al comunei Liești pentru anul 2022 

2.  însușirea în inventarul bunurilor din   domeniul privat al Unității Administrativ-Teritoriale 

Comuna Liești,  a suprafețelor  de 1216 mp situat în Cv. 10, P. 465 și  304 mp situat în Cv. 10, P. 

465/1, Comuna Liești , Județul Galați , teren intravilan  din categoria curți-construcții 

3. aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  pentru investiția  “Desființare corp grădiniță 

veche și construire sală festivități și două săli de clasă”, beneficiar Școala Gimnazială nr. 1 Liești 

4. aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  pentru investiția  “Amenajare teren sport”, 

beneficiar Școala Gimnazială nr. 2 Liești 

5. aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  pentru investiția  “Construire anexă”, beneficiar 

Școala Gimnazială Sfântul Nicolae Liești 

6.*suplimentare ordine de zi: aprobarea înaintării spre finanțare a propunerii de proiect  

„D.A.C.E.N.O. - Dezvoltarea Aptitudinilor si Competentelor prin Educatie Nonformala 

Outdoor” ce va fi depus in cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITA UMAN 2014-

2020, Apelul AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3 & OS 6.6, „Educație nonformală în sistem outdoor” 

 

II. INTERPELARI, RASPUNSURI,CERERI  

                                               

Materialul se postează   pe pag. web:  www. primaria-liesti.ro.  

Consilierii care optează pentru participare online la ședința, vor respecta procedura următoare: 

  - Vor comunica până miercuri, 26.01.2022, 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, până cel mai târziu miercuri, 

26.01.2022, ora. 9,30.   

-Data și intervalul orar în care se comunică votul pe proiectele de hotărâri este: joi, 26.01.2022, orele 

16,00-16,20.  . 

-Intervențiile online pe grupul Whatsapp  Liești-consiliul local , se pot face  in intervalul orar 16,00-

16,20, 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 


