
 

 

                                           

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. _54_ 

Din 23.09.2022                                        
privind aprobarea depunerii proiectului “Construire centru de aport voluntar pentru 

colectare deșeuri în comuna Liești, județul Galați” 
 

______________________________________________________________________________ 

Inițiator: Primarul comunei Liești, Boț Iulian 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:                                    9206/23.09.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

Consiliul Local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședință extraordinară, convocată de 

îndată în ziua de 23.09.2022; 

Luând în considerare: 

- referatul de aprobare nr. 9206/23.09.2022, al inițiatorului – Primarul comunei Liești, Boț Iulian; 

- raportul de specialitate al compartimentului de resort cu nr. 9207 / 23.09.2022 

- avizul Comisiei de de specialitate nr...4...  a Consiliului local Liești 

 

Având în vedere: 

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor 2367/2022 pentru aprobarea Ghidului specific 

privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de 

redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiția I1.A. 

“Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”, investiția I1. “Dezvoltarea, modernizarea și 

completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de 

orașe/comune”, componenta 3. Managementul deșeurilor; 

 - dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 

elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri 

externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 

 - dispozițiile art. 20, alin. (1), lit. j) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - art. 129, alin. (2), lit b), alin. (4), lit.e) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

                                 Adoptă prezenta  
 

 

 

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 



 

H O T Ă R Â R E: 
 

Art. 1 – (1) Se aprobă depunerea de către Comuna Liești, județul Galați a cererii de finanțare a 

proiectului “Construire centru de aport voluntar pentru colectare deșeuri în comuna Liești, județul Galați” 

în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 3 – 

Managementul Deșeurilor, Investiția I.1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de 

management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, subinvestiția 

I1.a. “Înfiintarea de centre de colectare prin aport voluntar”. 

(2) Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect este prevăzută în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului “Construire centru de aport voluntar 

pentru colectare deșeuri în comuna Liești, județul Galați”, în cuantum de 3.830.914 lei, fără TVA.  

Art. 3 – Se mandatează Primarul comunei Liești, în calitate de reprezentant legal, pentru relația 

cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în derularea proiectului “Construire centru de aport voluntar 

pentru colectare deșeuri în comuna Liești, județul Galați” 

Art. 4 – Comuna Liești se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care asigură 

implementarea proiectului. 

Art. 5 – Comuna Liești se angajează să asigure cheltuielile de mentenanță a investiției pe o 

perioadă de minimum cinci ani de la data finalizării perioadei de implementare a contractului de finanțare. 

Art. 6 – Primarul comunei Liești se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor 

acestei hotărâri. 

Art. 7 – Secretarul General al comunei Liești va asigura transmiterea si publicarea prezentei 

hotărâri. 

 

 

                                   Președinte de ședință,                                      

 Sava Vasile 

 ___________________ 

 

                                                                                                      Contrasemnează: 

                                  Secretar general, 

 Vasile AVADANEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea depunerii proiectului “Construire centru de aport voluntar pentru 

colectare deșeuri în comuna Liești, județul Galați” 
 

 

 Conceptul de centru de aport voluntar semnifică construirea unui centru  de colectare a 

deșeurilor  în care persoanele vin și depun din proprie inițiativă (voluntar)  deșeurile inerte de tip  

de genul mobilier degradat, aparatura electrocansnică, electronice și alte dotari din gospodărie 

care nu mai sunt utilizabile. 

 Pentru această inițiativă putem afecta  o suprafață de cca 2 ha  lângă fostul SMA  și 

ferma CAP , la limita cu pădurea. Liești. Programul cere ca suprafața minimă să fie de 2500 mp. 

Și sub acest aspect, Lieștiu promovează o activitate de pionierat, raționamentul fiind unul stric 

economic: reducerea semnificativa a costului cu transportul și depozitarea la alte depozite 

autorizate. 

 Intrucat acolo a fost groapă de nunoi, terenul nu se pretează la construcții pe fundatie, 

astfel că amplasarea de containere devine cea mai bună utilizare ce se poate găsi pentru teren la 

acest moment. 

 Consiliul local urmează a analiza și hotărâ. 

 

P R I M AR, 

BOȚ IULIAN 
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