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  H O T Ă R Â R E A  nr. 9             
                                                       din 10.03.2023 
privind: participarea Comunei Liești la “PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI 

REZILIENȚĂ.  

Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație , Reforma 4.            

Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior ,              

Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare 

profesională (EFP)  

Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și 

tehnic . 

Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației  

Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile 

de învățământ.  

Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de 

proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar  

Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și 

laboratoarele/atelierele școlare “. 

“Dotarea cu mobilier și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a 

unităților conexe din Comuna Liești”    

 

        

____________________________________________________________________ 

Inițiator: BOȚ IULIAN – primar al comunei Liești, județul  Galați 

Numar de înregistrare și data depunerii :                          713 /G/09.03.2023  

  
 

Consiliul local al comunei Liești  judeţul  Galaţi  , întrunit în şedinţa  extraordinară cu 

convocare de îndată , legal constituită  ;         

  Având în vedere referatul de aprobare  prezentat de iniţiator înregistrat la nr.  713 

din data de 09.03.2023 prin care se propune participarea Comunei Liești la “Dotarea cu mobilier 

și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din 

Comuna Liești ” și aprobarea valorii totale a proiectului “Dotarea cu mobilier și echipamente 

digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Comuna Liești” .          

  Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului ,  înregistrat la nr. 714 din 09.03. 2023 ;   .    

  Având în vedere  rapoartele de avizare ale  comisiilor  de specialitate din cadrul 

Consiliului local Liești ;  

 
 Având în vedere  prevederile :        

 -  Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioară 

şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare   
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- Hotărârii Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 - privind etapele de 

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;    

 - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată; 

            - Ordinul  nr. 6.423/19.12.2022  de aprobare a Ghidului solicitantului  pentru dotarea cu 

mobilier,materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a 

unităților conexe;           

 În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), art. 139 alin.(3) lit.d) și art. 196 alin.(1) lit. 

a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare, 

Adoptă prezenta  

 

                                                           H O T Ă R Â R E :  

 

 Art.1 Se aprobă participarea Comunei Liești  la  programul ” Dotarea cu mobilier și 

echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe  “ 

 Art.2 Se aprobă contractarea finanţării in valoare de maxim 2.804.757 lei fara tva  şi se 

mandatează primarul Comunei Liești să reprezinte solicitantul Comuna Liești  în relaţia cu 

Autoritatea  - Ministerul Educației. 

Art.3 Comuna  Liești se angajează să întocmească documentaţia de achiziţie publică, 

organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice și cerințelor din ghidul solicitantului; 

Art.4 Primarul comunei prin Compartimentul financiar-contabil din  cadrul aparatului  de  

specialitate   va  duce  la  îndeplinire  sarcinile  ce  decurg  din  prezenta  hotărâre. 

 

Art.5.    Secretarul general al comunei asigură comunicarea prezentei hotărâri către  cei interesaţi  

și va fi făcută publică  prin intermediul Compartimentului Relații cu Publicul. 

 

 

 

               PRESEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ                            Contrasemnează, 

                         Cătălin MITU                                                    Secretar   general, 

                                                       Vasile AVADANEI  

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

 

         ................................... 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind: participarea Comunei Liești la “PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI 

REZILIENȚĂ.  

Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație , Reforma 4.            

Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior ,              

Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare 

profesională (EFP)  

Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și 

tehnic . 

Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației  

Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile 

de învățământ.  

Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de 

proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar  

Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și 

laboratoarele/atelierele școlare “. 

“Dotarea cu mobilier și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a 

unităților conexe din Comuna Liești”    

 

Prezentul raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu prevederile  art. 129 

alin.2 lit. b si alin. 4 lit. d si art. 139 alin. 3 lit. a din OUG nr.57-Codul Administrativ. 

având în vedere solicitarea iniţiatorului proiectului de hotărâre privind participarea Comunei 

Liești la “PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul VI. Politici pentru 

noua generație Componenta C15: Educație, Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete 

pentru învățământul tehnic superior, Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din 

școlile de educație și formare profesională (EFP); 

Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic; 

Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației; 

Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de 

învățământ; 

Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, 

construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar; 

Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele 

școlare “Dotarea cu mobilier și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a 

unităților conexe din Comuna Liești” și în temeiul art.136 alin.(8) din Ordonanța de urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare :          
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 Având în vedere prevederile Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările 

și completările ulterioare și a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr.907/2016 privind etapele de 

elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

  

Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 1866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanțare 

a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în 

infrastructura de iluminat public. 

 Astfel,  în conformitate cu  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) din O.U.G.  

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, propunem Consiliului Local al UAT Comuna Liești să 

dezbată şi să adopte proiectul de hotarâre privind participarea Comunei Liești la “PLANUL 

NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul VI. Politici pentru noua generație 

Componenta C15: Educație , Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru 

învățământul tehnic superior, Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de 

educație și formare profesională (EFP); 

Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic; 

Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației; 

Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de 

învățământ; 

Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, 

construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar; 

Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele 

școlare “Dotarea cu mobilier și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a 

unităților conexe din Comuna Liești” . 

 La fundamentarea proiectului se au în vedere necesitățile de dotare ale tuturor școlilor din 

localitate. 

 

 

 

 

Întocmit, 

Sef serviciu financiar contabil,  

PLEȘCAN NICOLETA       
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REFERAT DE APROBARE 

privind: participarea Comunei Liești la “PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI 

REZILIENȚĂ.  

Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație , Reforma 4.            

Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior ,              

Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare 

profesională (EFP)  

Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și 

tehnic . 

Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației  

Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile 

de învățământ.  

Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de 

proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar  

Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și 

laboratoarele/atelierele școlare “. 

“Dotarea cu mobilier și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a 

unităților conexe din Comuna Liești”    

 

 

Având în vedere necesitatea dezvoltării  și dotării instituțiilor de pe plan local pentru creșterea 

gradului de modernizare precum și asigurarea creșterii performanțelor unității de învățământ 

școlar local .  

Raportat la prevederile legale invocate in preambulul proiectului de hotărâre, corelate cu 

reglementările introduce in Ghidul de finanțare, se crează oportunitatea dotării tuturor școlilor 

din localitate cu echipamente si mobilier . 

Finanțarea se asigura pe principiul primului venit - primul servit, sub condiția ca proiectul 

sa fie eligibil. 

Solicit avizul favorabil al comisiilor de specialitate si  aprobarea proiectului  de hotărâre.  

Având in vedere termenul limita de depunere, s-a impus si convocarea consulului in ședința de 

îndată. 

 

 Inițiator, 

 

                                               PRIMAR, 

 

      Iulian BOT 
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