
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 

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 

 



 

 

 

 

                                                                  PROIECT DE   HOTĂRÂRE   
pentru aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale acordate si finantate         

                            din bugetul local al comunei Liesti pentru anul 2022 

________________________________________________________________________ 

Iniţiator : Primarul Comunei Liești, judeţul Galaţi; 

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului:                                473/17.01.2022 

________________________________________________________________________ 

 

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

.......01.2022; 

 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 473/17.01.2022al primarului comunei Liești; 

-Raportul de specialitate nr. 474/17.01.2022al compartimentului de Asistență Socială din 

cadrul primăriei Liești; 

-Hotărârea Consiliului Local Liesti, nr. 31/30.07.2020 pentru aprobarea modificării  și 

completării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Liesti, pentru anii 2020-2024; 

- Hotărârea Consiliului Județului Galații, nr. 2027/2021 privind avizarea Planului de 

actiune privind serviciile sociale acordate si finantate  din bugetul local al comunei Liesti pentru 

anul 2022 

-Avizul comisiei de specialitate nr........; 

În conformitate cu : 

-prevederile art. 112 alin.(3), lit. b) și art.118 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale 

cu completările și modificările ulterioare; 

-Prevederile art.3, alin.(2), lit.b), anexa nr.3 din HG nr.797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a 

structurii orientative de personal; 

- prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art. 129, alin.(1) și alin.(2) lit.,,a,, din OUG nr.57/03.07.2019, privind Codul 

Administrativ; 

 

În temeiul dispozițiilor art.133 alin.(1) și alin.(3) și ale art. 196 alin.(1)lit.a și art.197 din 

OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, adoptă prezenta 

 

                                                  HOTĂRÂRE: 

 

             Art.1. Se aprobă Planul de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetul local al comunei Liești pentru anul 2022, conform anexei  care face parte integrantă din 

prezenta. 

 

             Art.2. Se încredințează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Compartimentul de 

Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Liești. 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 



 

Art.3.  Aducerea  la cunoștință publică și comunicarea către cei în drept se asigură prin 

grija secretarului general al comunei Liești. 

    

 

                                                                      

                                                            Initiator, 

                                                                PRIMAR, 

                                                              BOȚ IULIAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                      REFERAT DE APROBARE 
     la Proiectul de Hotarâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale      

administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al comunei Liesti 

 

În conformitate cu prevederile art.112, alin.(3), lit.b și art.118 din Legea nr.292/2011 a 

asistenței sociale, autoritățile administrației  publice locale elaborează Planul anual de acțiune 

privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local. 

Potrivit art.118 din acelas act normativ, Planul anual de acțiune privind serviciile sociale 

se elaborează în conformitate cu măsurile si acțiunile prevăzute în Strategia de dezvoltare a 

serviciilor sociale și se transmit spre consultare consiliului județean, anterior aprobării acestuia 

prin Hotărâre a Consiliului Local. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județului Galații, nr. 2027/2021 se avizează Planul de actiune 

privind serviciile sociale acordate si finantate  din bugetul local al comunei Liesti pentru anul 

2022. 

 Planul anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2022reprezintă transpunerea 

în obiective a tuturor factorilor analizați în procesul de realizare a unui sistem de asistență socială 

coerent, adaptat nevoilor locuitorilor comunei Liesti. 

Directiile de actiune prevăzute în plan au în vedere prevenirea și combaterea sărăciei, a 

riscului de excluziune și marginalizare socială precum si stabilirea unor măsuri de îmbunătățire a 

calității vieții. 

După aprobare prezentul Plan va fi adus la cunostinta beneficiarilor, partenerilor, a 

comunității, precum si altor factori de interes din domeniu prin publicarea acestuia pe site-ul 

Primăriei comunei Liesti. 

Pentru buna desfășurare a activității Serviciului de Asistență Socială al comunei Liesti, 

precum si pentru punerea în aplicare a prevederilor legale în vigoare, propun să fie aprobat 

Proiectul de hotărâre ăn forma prezentă. 

 

                                                                 

 

 

                                                                PRIMAR, 

                                                              BOȚ IULIAN 
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NR. 1042/01.02.2021 



 

 

 

 

    

 

 

  RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al comunei Liesti                                                                          

 

 

În conformitate cu prevederile art.112, alin.(3), lit.b și art.118 din Legea nr.292/2011 a 

asistenței sociale, autoritățile administrației  publice locale elaborează Planul anual de acțiune 

privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local. 

Potrivit art.118 din acelas act normativ, Planul anual de acțiune privind serviciile sociale 

se elaborează în conformitate cu măsurile si acțiunile prevăzute în Strategia de dezvoltare a 

serviciilor sociale și se transmit spre consultare consiliului județean, anterior aprobării acestuia 

prin Hotărâre a Consiliului Local. 

Prezentul plan poate fi modificat și completat în concordanță cu strategiile existente la 

nivel național si cu modificările legislative ulterioare. 

Acesta poate fi revizuit ori de câte ori va fi necesar și aprobat de către Consiliul Local al 

comunei Liesti. 

S-a respectat procedura impusă de lege in promovarea proiectului de hotărâre,  și 

Consiliul Județean Galati a avizat  Planul de actiune privind serviciile sociale administrate si 

finantate din bugetul Consiliului Local al comunei Liesti pentru anul 2022. 

În sensul celor mentionate mai sus, s-a redactat alăturatul Proiect de Hotărâre, cu 

rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al comunei Liesti. 

 

 
 

 

 

 

              Compartiment Asistență Socială 

        Insp.     Bujor Ionica 
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Compartiment Asistență Socială 

 

 

 

NR. 1100/02.02.2021 



 
ROMANIA 
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                                                             ANEXĂ la Proiectul de Hotarare a Consiliului Local 
LIESTI                                

                                                                                          

 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Local  Liești,  judetul  Galati pentru anul  2022,conform Ordinului 
nr.1086/2018 din 20.02.2018 

 

 Având în vedere:  

1. Strategia judeţeană/locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean/Consiliului Local Liesti nr. 6320/20.07.2020, respectiv următoarele 
obiective operaţionale/direcţiile de acţiune: 

  
Obiectivul specific 1: Implementarea unitara si coerenta a prevederilor legale din domeniul 

asistentei sociale, corelate cu nevoile si problemele sociale ale grupului tinta  

( categoriilor de beneficiari): 

a) Colectarea informatiilor necesare identificarii sau actualizarii nevoilor sociale la nivelul 

comunei. 

b) Constituirea categoriilor de beneficiari de servicii sociale la nivelul localitatii, repartizati in 

functie de tipurile de servicii sociale reglementate prin lege. 

c) Asigurarea si urmarirea incadrarii in standardele de cost si calitate pentru serviciile sociale 

acordate, cu respectarea prevederilor legale. 

Obiectivul specific 2 : Infiintarea si actualizarea continua a unei baze de date care sa 

cuprinda date privind beneficiarii ( date de contact, varsta, nivel de pregatire scolara si 

profesionala, date privind indemnizatiile acordate : 

a) Masuri de facilitare a accesului persoanelor aflate in grupul tinta in acordarea ajutoarelor 

financiare, materiale si medicale pentru situatiile reglementate de lege: ajutoare sociale, 

ajutoare de urgenta, ajutoare pentru incalzire, alocatii de sustinere, tichete pentru gradinita, 

ajutoare materiale,etc. 

b) Crearea unei evidente informatizate ( fisiere, foldere, tabele centralizatoare,etc.) care sa 

cuprinda toate informatiile referitoare la beneficiarii de servicii sociale. 

c) Actualizarea continua a intregii bazei de date. 

Obiectivul specific 3 :Dezvoltarea unor atitudini procreative si participative in randul 

populatiei localitatii si a beneficiarilor de servicii sociale: 



a) Informare si consiliere a locuitorilor comunei in orice domeniu de interes al serviciilor si 

masurilor sociale. 

b) Masuri de implicare a medicului de familie din localitate in programele de prevenire a starii 

de sanatate a populatiei comunei Liesti, indiferent de varsta. 

c) Organizarea unor intalniri periodice, la care vor participa personalul Primariei, partenerii, 

reprezentanti ai beneficiarilor si ai comunitatii, alte persoane cu pregatire si expertiza in 

domeniul serviciilor sociale,alti invitati,unde vor fi prezentate problemele personale sau de grup 

ale comunitatii. 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 

bugetul Consiliului Local al comunei Liesti ( U.A.T. a comunei Liesti) cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;  
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la 
nivel local/judeţean - capitolul II;  
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul 

serviciilor sociale - capitolul III. 

CAPITOLUL I  
 
Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale  
A. Serviciile sociale existente la nivel local/judeţean*3)  
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:  
A - Buget de stat;  
B - Contribuţii persoane beneficiare;  
C - Alte surse. 

 

 

Nr. 
crt. 

Cod serviciu 
social,conform 
Nomenclatorului 
serviviilor 
sociale 

Denumirea 
serviciului 
social 

Capacitate Grad de 
ocupare 

Bugetele estimate pe surse 
de finantare,pentru 
serviciile sociale existente: 

Buget 
local 

Buget 
judetean 

A B C 

1 - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - 

Total - - - - - - - - - 

 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate  
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:  
A - Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire şi asistenţă; personal 
gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire);  
B - Justificare;  
C - Buget local;  
D - Buget judeţean;  
E - Buget de stat;  



F - Contribuţii persoane beneficiare;  
G -Alte surse; 

H - Nr. locuri (în paturi). 
 
CAPITOLUL II  
Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale 

existente la nivel local/judeţean în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea 

Guvernului nr. 797/2017 

 

1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se 
afişează la sediul serviciului public de asistenţă socială:  
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;  
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
consiliului judeţean/consiliului local;  
c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în 
format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile 
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin 
lunar;  
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:   
e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente 
deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale - se actualizează cel puţin trimestrial;  
2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în 
cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 
iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;  
3. Telefonul verde;  
4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de 
asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;  
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;  
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, 
asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;  

Denumire serviciu social 
propus 

Cod 
serviciu 
social 

Categorie 
beneficiari 

Capacitate 
necesara 

Capacitate 
cladire/spatiu 
necesar 
-mp- 

A Bugetele estimate pe 
surse de finantare,pentru 
serviciile sociale propuse 
pentru a fi infiintate: 

B 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

 

Servicii de ingrijire la 
domiciliul a persoanelor 
varstnice 

- - Nr.benef./zi H - - x x x x x - 

Programe de 
integrare/reintegrare 
pentru grupuri 
dezavantajate 
persoanelor aflate in 
dificulltate,victime ale 
violentei domestice) 

- - - - - - x x - x x - 

 Organizarea de activitati 
de consiliere profesionala 
si plasare a fortei de 
munca  

- - - - - - x x - x  - 



7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar 
fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 
drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;  
8. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

CAPITOLUL III  
Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în 
domeniul serviciilor sociale  
1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei 
personalului din structurile proprii/instruire etc.:  
a) cursuri de perfecţionare  

 Nr.persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 4 3000 lei 

 

 
b) cursuri de calificare 

 Nr.persoane Buget estimat 

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

- - 

 

 

c) sesiuni de instruire pentru:  
c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;  
c.2. asistenţi personali;  
c.3. îngrijitori informali; 
c.4. voluntari; 

 

 Nr.persoane Buget estimat 

Asistenti personali 40 6000 lei 

 

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale 

municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare 

intercomunitară etc.: 

Teme de interes Nr.persoane Buget estimat 

- 
 

- - 

 

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional:0;  



f) altele: 0  
2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în vederea 
asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii 
sociale:  
a) pentru asistenţi sociali *;nr. ; buget estimat 0 lei;  
b) pentru psihologi: nr. 0; buget estimat 0 lei;  
c) etc.  
     

 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 
BOȚ IULIAN 

 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Bujor Ionica/Insp. 
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Ail Dd,ra

effiiffi
Str. Eroilot nr.7, MunicipiutGalali - gOOlf g
Fax: 0236 - 46.07.04
Tel: 0236.30.25.20
Web: www.cisalati.ro
E-mail: conducere@cjgalati.ro

Nr. {6'{f3 n2.12.2021
Dosar nr. Xll -1

Cdtre,

Primdria comunei LieEti

str. Principald, nr,2095, comunaLiegti, juiteful Galafi, cod g077g0

Referitor la:
HoTARAREA CONSILIULUI IUDETEAN GALATI NR. 2gry202l" privind avizateaPlanului de acfiune pentru anal 2022 pririrra serviciile sociale administrate gi finanfate dinbugetul Consiliului Local al comunei Liegti (u.A.T. a comunei Liegti)

Aldturat prezentei adrese, vd transmitem ln fotocopie certificatdconform cu originalul, actul administrativ mai sus ardtai, aaoptai 
- 

aeConsiliului JudelEan Galafi, in vederuu p"*ii tn aplicare.
Facem precizarca cl actele administrative produc efecte juridice de Iamomentul comunicdrii dacd acestea au caracter individuat gi de la momentuladucerii la cunogtinfd .publicd dacd acestea au caracter normativ, inconformitate cu prevederiie O.U.G. nr. 57 / 2019 privina C"a"f administrativ.
Totodatd, vd, facem cunoscut cd acful administrativ mai sus mentionat

este publicat pe pagina de internet a Consiliului 1"ae1eu" C"ilri,-i;?;;;;
web: www.cjgalati.ro.

Cu stimd,

Secretarul

,T:,",i:;{ilrtr\

li,



ROMAilIA

HoTARAREA NR. J9#
din d o$renrrfrar} -zozt

Fotea

Consiliul Judetean Galati;
Av6nd In vedere referatul de apiobare al iniliatorului;
Avdnd ln vedereraportul de siecialitate comun aldirecliilor din aparatul de specialitate

al Consiliului Judetean Gaiali;
AvAnd Tn vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 gi nr. S ale

Consiliului Judelean Galali;
Avf,nd in vedere 

-adresa nr. 63012t15.11.2021 a Direcliei .Generale de AsistenlaSociald si Protectia Copilului Gapti inregistratE la Consltitii- lu-Oetean- O"raii- ta-,nr.
12704t16:11.2021- 

nvanO-in vedere prevederile Hotdrdrii Guvernului nr. 7g7t{O1l, pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare gifunc[ionare ale serviciilor publice de asistenld sociali gi
a structurii orientative de personal, cu modificdrile gi completirile ulterioare;

Avdnd in vedere prevederile Ordinului Ministerului Muncii gi Justi[iei Sociale nr.
1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acliune firivind serviciile
sociale administrate gi finantate din bugetul consiliului judelean/consiliului local/Consiliului
General al M.unicipiului Bucuregti, cu modificerile gi completari6 ulterioare;

Avand in vedere prgyg-d^elile qq. 1.73 qlif.il).tit.'a),d), arin. (2) lit, c), alin. (5) lit. b) din
ordonan[a de Urgenla nr. sltzolg privind codur adririnistrii,ti{i - \-' "-'

ln temeiul art. 182 alin. (1), art. 196.(1), Iit. a) din Ordonanla de Urgenta nr.5712019
privind Codul administrativ,

HOTARAgTE:
Art.l. Se acordi avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acliune pentru anul

2022 privind serviciile sociale administrate gi finanlate din bugetul Consiliului Local al comunei
Liegti (U.A.T. a comunei Liegti) , previzut-Tn anexa care faie parte integranti din prezenta
hotdrdre.

initiator :Pregedintele Consiliului Uuaeiean Cat,a1l, Cos
Numirul de inregistrare gi data depunerii proiectului: t ts .lL

Art.2. Prezenta hotdrdre se comunici primiriei
aplicare.

PRE$E DI
C

nde de punerea in

li'"
i'\
,l/

;r:

SE COittUtrttCA nSr,
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Obiectivul specific 1: lmplementarea unitard gi coerenti a prevederilor legale din domeniul
asistenteisociale, corelate cu nevoile gi problemete sociale ale grupului[intd
( categoriilor de beneficiari):
a) Colectarea informatiilor necesare identificirii sau actualizirii nevoilor sociale !a nivelul
comunei.
b) Constituirea categoriilor de beneficiari de servicii sociale la nivelul localitdlii, repartizali Tn
funclie de tipurile de servicii sociale reglementate prin tege.
c) Asigurarea gi urmdrirea incadrdrii in standardele de Cost gi calitate pentru serviciile sociale
acordate, cu respectarea prevederilor legale.
Obiectivul specific 2 : Tnfiinlarea gi ictualizarea continud a unei baze de date care si
cuprindd date privind beneficiarii ( date de contact, vArsti, nivel de pregdtire gcolard gi
profesionali, date privind indemnizatiile acordate :

a) Misuri de fac-ilita!'e a aeeesului persoanelor aflate.in grupul finti,in acordarea ajutoarelor
financiare, materiale gi medicale pentru situaliile reglernentate de lege: ajutoare sociale,
ajutoare de urgenli, ajutoare pentru incilzire, alocalii- de suslinere, tichete fentru gradinili,
ajutoare materiale,etc.
b) Crearea unei evidenle informatizate ( figiere, foldere, tabele centralizatoare,etc.) care sd
cuprindd toate informatiile referitoare la beneficiarii de servicii sociale.
c) Actualizarea continui a intregii bazei de date.
Obiectivul specific 3 :Dezvoltarea unor atitudini procreative gi participative Tn rAndul
populafiei localitdtii gi a beneficiarilor de servicii sociale:
a)-lnformare .gi consiliere a locuitorilor comunei in orice domeniu de interes al serviciilor gi
mdsurilor sociale.
b) Mdsuri de implicare a medicului de familie din localitate In programele de prevenire a stirii
de sdnitate a populaliei comunei Liegti, indiferent de vArsta.
c) Organizarea unor intAlniri periodice, la care vor participa personalul Primdriei, partenerii,
reprezentanti ai beneficiarilor gi ai comunitdtii, alte persoane cu pregdtire gi expertizd Tn
domeniul serviciilor sociale,al[i invitali,unde vor fi prezentate problemete perional'e sau de
grup ale comunititii.

Planul local de acfiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate 9i
finantate din bugetul Consitiului Local al comunei Liegti ( U.A.T. a comunei Liegti )
cuprinde:

]. pate privind administrarea, infiinlarea gi finanlarea serviciilor sociale - capitolul l;
2. Planificarea activitdfilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la
nivel local/judetean - capitolul ll;
3. Programul de formare gi indrumare metodologicd a personalului care lucre azdin domeniul
serviciilor sociale - capitolul Ill.

CAPITOLUL I

Administrarea, infiintarea gi finantarea seryiciilor sociale
A. Serviciile sociale existente la nlvel local/iudefean
Semnificatia coloanelor din tabelul de maijos este urmdtoarea:
A - Buget de stat;
B - Contributii persoane beneficiare;

de actiune pentru anul2022 privind
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Grad de
ocupare

Bugetele estimate Of surse Oe
finanlare,pentru seniiciile sociale

B. Servicii sociale propuse spre a fiinfiinfate
semnificatia coloanelor din taberur de maijoi este urmdtoarea:
A - Resurse umane necesare (personal de specialitate, de ingrijire gi asistenld; personal
gospod irie, intreli nere-repa rati i, deservire) ;
B - Justificare;
C - Buget local;
D - Buget judelean;
E - Buget de stat;
F - Contribulii persoane beneficiare;
G - Alte surse;

H - Nr. locuri (in paturi).

CAPITOLUL II
Planificarea activiHtilor de informare a publicutui cu privire
existente la nivel local/judefean in conformitate cu prevederite
Guvernului nr. 797 l20ll

1. Revizuirea/Actualizarea informaliiror care se publicd pe pagina
afigeazd la sediul serviciului public de asistenli sociatd:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b) Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate gi
consiliului jude[ean/consiliului local;

la serviciile sociale
art. 6 din Hotirdrea

proprie de interneUse

finanfate din bugetul

cereri in
costurile
cel pu[in

c) Activitatea proprie gi serviciile aflate in proprie administrare - formulare/modele de
form.a! editabil, programul instituliei, condifii de eligibilitate, informaliile privind
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se attualizeazd

Denumire serviciu social
propus

Cod
serviciu
social

Categorie
beneficiari

Capacitate
necesara

Capacitate
clidire/spaliu
necegar
-mp-

A Bugetele estimate pe
surse de fi nanlare,pentru
serviciile sociale propuse
pentru a fi infinitate:

B

c D E F \,
Servicii de ingrijire la
domiciliul a persoanelor
varstnice

Nr.benef./zi H x x x x x

rrograme oe
integ rare/reinteg rare
pentru grupuri
dezavantajate
persoanelor aflate in
dificultate,victime ale
violentei domestice)

x x x x

organizarea de activititi
de consiliere profesionala
si plasare a fo(ei de
munca

x x x

lunar;



PHESEnINTH,

d) le disponibile la nivelul
teritori , acordate de furnizori publici ori privafi:
e) lnformatii p interes public care nu au organizate
deconcentrate la istrativ-teritoriale - se actualizeazd cel pulin trirtrestrial;

altele decAt activitatea de informare a beneficiarului Tn2. ActivitSli de i

cadrul procesului berviciilor sociale, respectiv pe perioada realizdrii evaludrii
initiale, a anchetelor
3. Telefonul verde'

a activititii de consiliere in cadrul centrelor de zi;

4. Campanii de informare gi sensibilizare a comunitdlii, organizate de serviciul public de
asistentd sociali sau in colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenti sociald;
6. Organizarea de TntAlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizatii de voluntariat,
asociafii ale persoanelor beneficiare etc.;
7. Activitdfi de informare gi consiliere realizate prin serviciul de asistentd comunitari, cum ar fi:
congtientizare gi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune social6, respectarea
drepturilor sociale gi promovarea misurilor de asistenfi sociali, mediere social5 etc.;
8. Mesaje de interes public transmise prin presi

CAPITOLUL IIt
Programul de formare 9i indrumare metodotogici a personalului care lucreazi tn
domeniul serviciilor sociale
1. Propuneri de activititi de formare profesionald continud in vederea oregterii performantei
personalului din structurile proprii/instruire etc.:

cursuri de calificare

c) sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre conform cerintelor standardelor de calitate;
c.2. asistenfi personali;
c.3. ingrijitori informali;
c.4. voluntari:

Nr. persoane Buget estimat

Asisten[i personali 40 6000 lei

d) organizarea de intAlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor,
oragelor, comunelor, prin asocialii profesionale, prin asocialii de dezvoltare intercomunitard
etc.:

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes national:0;
f) altele: 0
2. lncheierea de contracte de supervizare profesionali/Revizuirea figelor de post Tn vederea
asigurdrii coordondrii profesionale sau Tncheierea de contracte de supervizare in servicii
sociale:
a) pentru asistenti sociali *;nr. 

; buget estimat 0 lei;
b) pentru psihologi: nr. 0; buget estimat 0 lei;
c) etc.

a) cursuri de perfec

Nr. persoane Buget estimat

Personalul de specialitate 4 3000 lei

Teme de interes Nr. persoane Buget estimat

Nr. persoane Buget estimat



 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
   
privind: însuşirea 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 , Judetul Galaţi , teren intravilan  din categoria curți-

construcții  
 
 
                Initiator : Iulian BOȚ , Primarul comunei Liești , judetul Galati; 
             Nr. şi data  depunerii proiectului de  hoatarare :                         16042 / 23.12.2021  
            

  Consiliul Local al comunei Liești , judetul Galati, intrunit in sedinta ordinară convocată de 

în ziua de .................2022; 
             Având in vedere referatul de aprobare a initiatorului, inregistrat la nr. 16042 / 23.12.2021 ; 
             Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Compartimentul de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Liești , inregistrat la nr.  16043 / 23.12.2021  ; 
             Având  în vedere Declaratia Comisiei locale  de aplicare a legilor fondului funciar  a 

comunei Liești , inregistrata sub nr. 16014/22.12.2021;  
             Avand in vedere avizul Comisilor de specialitate ale Consiliului Local nr…………….  ; 
             Avand in vedere dispozitiile art.553, alin.(1), art. 557 alin. (2) si ale  art.859, alin.(2) din 

Codul civil ; 
             Avand in vedere dispozitiile art.357  din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. 

nr.57/2019, cu modificările si completarile ulterioare; 
            Având în vedere dispoziţiile art. 129 , alin. (2), lit.”c” din Codul administrativ, aprobat prin 

O.U.G. nr.57/2019, cu modificarile si  completarile  ulterioare ; 
            În temeiul prevederilor art. 139, alin.(2) si art.196, alin.(1),lit”a”  din Codul administrativ, 

aprobat prin O.U.G. nr.57/2019 ,cu modificarile si  completarile  ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 Se însuşesc în Inventarul bunurilor din domeniul privat al Unității Administrativ-

Teritoriale Comuna Liești, următoarele terenuri din categoria curți-construcții, situate în 

intravilanul Comunei Liești , Judetul Galaţi, conform planurilor de  de amplasament  și delimitare 

a imobilelor,  ce se constituie in Anexa 1 și Anexa 2 la prezenta hotărâre: 
a)- suprafața de 1216 mp teren situat în Cv. 10, P. 465 , , conform planurilor de  de 

amplasament  și delimitare a imobilelor,  ce se constituie in Anexa 1  la prezenta hotărâre 
b)- suprafața de 304 mp teren situat în Cv. 10, P. 465/1 , conform planurilor de  de 

amplasament  și delimitare a imobilelor,  ce se constituie in Anexa 2  la prezenta hotărâre 
 
 
Art.2.  In aplicarea prevederilor art. art.357 din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. 

nr.57/2019, cu modificarile si completarile  ulterioare,  Inventarul bunurilor imobile care aparţin 

domeniului privat al comunei LIEȘTI , judetul Galati, se va completa  corespunzator prezentei 

hotărâri. 

 

 

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 



 
Art.3 Cu aducerea la indeplinire a  prevederilor prezentei  hotărâri se insarcinează Primarul 

comunei Liești  , judeţul Galaţi . 
 
Art.4 (1) Prezenta hotărâre se comunică Biroului financiar contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Liești , judeţul Galaţi   şi  Prefectului judeţului Galaţi in vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 

comunei. 
                     (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primariei comunei 

Liești   și publicarea pe pagina web a Primariei Liești. 
                                        
                       

 
INITIATOR ,  
 

                                                       PRIMAR ,  
                                                       Iulian BOȚ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind: însuşirea 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 , Judetul Galaţi , teren intravilan  din categoria curți-

construcții  
 
 
In urma activității desfășurate de comisia de inventariere constituită prin Dispoziția nr. 

127/22.110.2019, s-a constatat ca nu deținem titlu pentru suprafața de de 1216 mp teren din 

categoria curți-construcții, situat în Cv. 10, P. 465 ,  în intravilanul Comunei Liești, teren aferent 

fostei Mori de cereale care a ars . Pentru acest terenu nu s-a emis titlu de propietate, fiind revendicat 

și in litigiu o lungă perioadă de timp. Mostenitorii familiei Hâncu ua revendicat de legile proprietatii 

acest teren. Prin hotarare a instantei, s-a respins cererea de reconstituire pe această suprafață, 

intrucât se depășea suprafața la care era mostenitorii erau indreptatiti  prin actele doveditoare. 

Moara a ars, terenul a fost eliberat și  a rămas  în administrarea comunei Liești, fără însă a se face 

demersurile înscrierii in inventarul domeniului privat al comunei.  
Terenul limitrof  in suprafață de 304 mp ,  situat în Cv. 10, P. 465/1, a fost deținut de către 

Sectorul de exploatare forestieră, ulterior   utilizat de SC Tremula S.A Constanta , până la 

desfiintarea acesteia. Nu a făcut obiectul revincecărilor sau litigiilor  și  este liber. 
Având in vedere ca aceste imobile sunt de interes local si nu aparțin  proprietății publice a 

comunei Liești , nu  constituie obiectul altor cereri de revendicare înregistrate  in aplicarea legilor 

speciale de retrocedare a terenurilor si nu sunt litigii înregistrate cu privire la acesta, , nu consituie 

rezervă la dispoziția comisiei local și nu sunt   grevate cu sarcini, comisia locală de fond funciar a 

intocmit Declarația cu nr. 16014/22.12.2021, care se constituie și în aviz favorabil la proiectul de 

hotărăre. 
Fata de cele prezentate, propun Consiliului local analizarea proiectului de hotărâre 

prezentat,  in vederea însușirii în inventarul terenului proprietate privată a comunei Liești.   
 
 
          Inițiator, 
 

P R I M A R , 
 

   Iulian BOȚ 
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Nr. 16043 / 23.12.2021   



 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind: însuşirea 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 , Judetul Galaţi , teren intravilan  din categoria curți-

construcții 
 
 In conformitate cu  prevederile   art. 354 din Codul administrativ aprobat prin 
O.U.G.nr.57/2019 „Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale este 
alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public. Asupra 
acestor bunuri, statul sau unităţile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată.” 
            In conformitate cu prevederile art. 355  din Codul administrativ aprobat prin 
O.U.G.nr.57/2019  „Bunurile care fac parte din domeniul privat al statului sau al unităţilor 

administrativ-teritoriale se află în circuitul civil şi se supun regulilor prevăzute de Legea nr. 
287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, dacă prin lege nu se prevede altfel.” 
              In conformitate cu prevederile art. 357 , alin.(4),  din Codul administrativ aprobat prin 

O.U.G.nr.57/2019, Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-

teritoriale se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a fiecărei unităţi administrativ-

teritoriale”. 
           In conformitate cu prevederile art.553, alin.(1) si art.859, alin.(2) din Codul civil    Sunt 

obiect al proprietăţii private toate bunurile de uz sau de interes privat aparţinând persoanelor 

fizice, persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, inclusiv bunurile care alcătuiesc 

domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale .  
          Dispozitiile  art.859 din codul civil stabileste Obiectul proprietăţii publice si  delimitarea de 

domeniul privat, 
    (1) Constituie obiect exclusiv al proprietăţii publice bogăţiile de interes public ale subsolului, 

spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea 

teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte 

bunuri stabilite prin lege organică. 
    (2) Celelalte bunuri care aparţin statului ori unităţilor administrativ-teritoriale fac parte, după 

caz, din domeniul public sau din domeniul privat al acestora, însă numai dacă au fost, la rândul 

lor, dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege.   
Proiectul de hotărâre prevede însuşirea în inventarul bunurilor din   domeniul privat al 

Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Liești,  însuşirea 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 , Judetul Galaţi , teren intravilan  din 

categoria curți-construcții.  Lla data întocmirii prezentei terenurile nu fac obiectul vreunui litigiu 

aflat pe rolul instantelor judecatoresti, nu au fost retrocedate, nu consituie rezervă la dispoziția 

comisiei locale întrucât nu  figurează înscrise in Anexa 1 întocmita in baza Legii nr.165/2013 și 

nu sunt grevată cu sarcini, astfel cum reiese și din Declaratia cu nr. 16014/22.12.2021a comisiei 

locale de aplicare a legilor fondului funciar . 
             Se asigura o corecta incadrare in drept a starii de fapt, motiv pentru care, consider ca 

proiectul de hotarare este necesar, legal  si oportun. 
 

Inspector superior, 
Ion GAȚU 
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Serviciul financiar-contabil 

 

Nr. 6472/24.07.2020  



Jud.Galali
Teritoriul adm. Liesti
Cod SIRUTA :76674
Adresa : com. Liesti, jud. Galati

Cvartal 10, Parcela 465
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