
 

 
                                                   PROIECT    DE    HOTARARE  

privind aprobarea privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALA si TEMA 

DE PROIECTARE,in vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza 

DALl), pentru investiția  “ REPARATII ZONE PARCARE” 

 

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti 

Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului:                  5399/ 04.07.2017 

  Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit in ședința de îndată in ziua de      

____.07.2017; 

  Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator, înregistrat  

sub  nr.  5399/ 04.07.2017; 

  Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Liești, înregistrat sub nr.  5412/ 

05.07.2017; 

  Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr._         _; 

  Având în vedere prevederile din : 

-  Legea 500/2002 privind finanţele publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale; 

- Art. 3 , alin.1.și 2 din HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii; 

- Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi 

din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al 

documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de 

intervenţii"; 

- HG nr. 901/2015 privind Strategia naţionala in domeniu! achiziţiilor publice; 

- Art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din HG nr. 907/2016 privind etapele 

de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

- Art. 36 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (4) lit. d), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

  Având în vedere art.36 alin.(7), lit. “a” si art.117 lit. a din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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   In  temeiul dispoziţiilor art.45, art. 115 alin. (1) lit. “b”  din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

 

HOTARASTE: 
 

ART.1.Se aprobă Se aprobă NOTA CONCEPTUALA in vederea elaborării 
documentaţiei tehnico - economice (faza DALI), pentru investiţia  “ REPARATII 
ZONE PARCARE” 

ART.2 Se aprobă TEMA DE PROIECTARE in vederea elaborării 
documentaţiei tehnico - economice (faza DALI), pentru investiţia “ REPARATII 
ZONE PARCARE” , conform Anexei nr. 2 ce face parte din prezenta hotărâre. 

ART.3.   Prezenta Hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local Liești, jud. 

Galați, in şedinţa ordinara, cu un număr de ….. voturi “pentru”,…. voturi "împotriva” si 

…..“abţineri” din totalul de …… consilieri prezenţi 

ART.4.   - Prezenta hotărâre poate fi atacata in termen de 30 zile la Tribunalul 

Galați - Secţia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, potrivit prevederilor 

Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările si completările 

ulterioare, respectându-se procedura prealabila. 

ART.5.   - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează dl.   primar al 

comunei Liești, prin compartimentul financiar-contabil.   

 ART. 6.   - Prezenta hotărâre intra in vigoare la data aducerii ei la cunoştinţa in 

condiţiile legii si se comunica prin grija Secretarului comunei Liești, Primarului 

comunei  si Instituţiei Prefectului - Judeţul Galați. 

 

 

 

 

 

INITIATOR,  

                                        Primar, 

         BOȚ Iulian 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALA si TEMA 

DE PROIECTARE,in vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza 

DALl), pentru investiţia REPARATII ZONE PARCARE 
 

 

 

  In scopul modernizării infrastructurii  localității, se promovează prezentul proiect   

de hotărâre, cu respectarea HG nr. 901/2015 privind Strategia naţionala in domeniu! 

achiziţiilor publice și a art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din HG nr. 907/2016 

privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publicefiind necesară 

o hotărâre a C.L. Liești.  

 

 Obiectul proiectului de hotărâre este: aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALA 

si TEMA DE PROIECTARE,in vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice 

(faza DALl), pentru investiţia REPARATII ZONE PARCARE. 

 

 Oportunitatea și necesitatea proiectului de hotărâre se justifică prin următoarele 

argumente: 

- în momentul de fața aceste parcări nu sunt modernizate existand numeroase denivelari, 

care pun in pericol siguranța traficului, reduc suprafața utilizabilă pentru parcare. 

 

 Finalitatea proiectului: - asigurarea unor cai de refugiu ( parcari )corespunzatoare 

pentru cetățenii localității. 

 

 Sursa de finanțare : bugetul local 

 Proiectul se încadrează în categoria de  intervenții/reparații/investiții, conform 

clasificației bugetare se regăsește la …………….. și  este prevăzut în strategia de 

dezvoltare a UAT Liești, și înscris in Programul de investiții la poz. ………… din anexa 

la HCL nr…………./……………;  

Față de cele prezentate , supun analizei  și aprobării consiliului local, prezentul 

proiect de hotărâre. 

 

 

  Primar, 

 

   BOȚ Iulian 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
La Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea Notei conceptuale si Temei de 

proiectare pentru investiția REPARATII ZONE PARCARE 

 

 Având in vedere prevederile art.3, alin. 1) si 2) din HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 

noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice, Nota conceptuală este documentaţia întocmită de beneficiarul investiţiei în 

scopul justificării necesităţii şi oportunităţii realizării unui obiectiv de investiţii, finanţat 

total sau parţial din fonduri publice. Prin nota conceptuală se evidenţiază datele 

preliminare necesare implementării obiectivului de investiţii propus şi se prezintă 

informaţii cu privire la estimarea suportabilităţii investiţiei publice. 

 

Conform art. 4, alin. 1), tema de proiectare exprimă intenţiile investiţionale şi 

nevoile funcţionale ale beneficiarului investiţiei, evidenţiate în nota conceptuală, 

determinând concepţia de realizare a obiectivului de investiţii, în funcţie de condiţionările 

tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protecţie a mediului natural şi a 

patrimoniului cultural sau alte condiţionări specifice obiectivului de investiţii. 

 

Astfel in conformitate cu art.5, alin 2) Elaborarea studiului de prefezabilitate, 

după caz, a studiului de fezabilitate ori a documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii este condiţionată de aprobarea prealabilă de către beneficiarul investiţiei a 

notei conceptuale şi a temei de proiectare, prevăzute la art. 3 şi 4. 

 

Față de cele menționate in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, propun 

spre analiza si aprobare prezentul proiect de hotarare privind aprobarea Notei 

conceptuale si Temei de proiectare pentru investiția REPARAȚII ZONE 

PARCARE. 

 

 

 

Consilier: 

Necula Adrian 
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ANEXA nr. 2: LA HG.907/2016 

Beneficiar/Proiectant/Consultant 
U.A.T. COMUNA LIESTI 
Nr…….. / ………………….. 

 
  

TEMĂ DE PROIECTARE1) 
 
1.Informaţii generale 

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii: 
REPARAȚII ZONE PARCARE 

1.2.Ordonator principal de credite/investitor: 
U.A.T. COMUNA LIESTI –REPREZENTANT BOȚ  IULIAN 

1.3.Ordonator de credite (secundar, terţiar) 
NU ESTE CAZUL 
1.4.Beneficiarul investiţiei: 

U.A.T. COMUNA LIEȘTI 
1.5.Elaboratorul temei de proiectare: 

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII  
 
2.Dale de Identificare a obiectivului de Investiţii 

2.1.Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al 
construcţiei existente, documentaţie cadastrală: 

DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI LIEȘTI 
2.2.Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru 
realizarea obiectivului de investiţii, după caz: 

a)descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse 
(localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); 

REPARAȚII PARCARI AFLATE IN VECINATATEA PRIMARIEI LIEȘTI, 
JUDEȚUL GALAȚI, IN SUPRAFAȚĂ DE 483 MP.   
b)relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

PARALEL CU DN 25 GALAȚI - TECUCI 
c)surse de poluare existente în zonă; 

NU ESTE CAZUL 
d)particularităţi de relief; 
NU ESTE CAZUL 

e)nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor; 
NU ESTE CAZUL 

f)existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; 
NU ESTE CAZUL 

g)posibile obligaţii de servitute; 
NU ESTE CAZUL 

h)condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv 
al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de 

intervenţii, după caz; 
NU ESTE CAZUL 



2.3.Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere 
tehnic şi funcţional: 

a)destinaţie şi funcţiuni; 
OBIECTUL LUCRARII CONSTA IN INTOCMIRE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ ȘI 

ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU OBIECTIVUL LUCRARI DE REPARARE ZONE 
PARCĂRI 
b)caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 

INTOCMIRE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ AFERENTĂ 
OBIECTIVULUI 

STRAT DE LEGATURA - 483 MP, 
IMBRACAMINTE DE BETON ASFALTIC – 483 MP, 
BORDURĂ DIN PREFABRICATE BETON – 135M, 

c)nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în 
conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de 

patrimoniu şi de mediu în vigoare; 
CONFORM REGLEMENTARILOR IN VIGOARE 
d)număr estimat de utilizatori; 

100-300 utilizatori /ZI 
e)durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor 

propuse; 
- 5 ani , 

f)nevoi/solicitări funcţionale specifice; 
INTOCMIRE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU 
OBIECTIVUL LUCRARI DE REPARARE ZONE PARCĂRI 

g)corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi 
a patrimoniului; 

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE  
h)stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului. 
CONFORM PROIECT TEHNIC. 

2.4.Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia. 
HG. NR.907/2016, Legea nr. 10/1995. 

 
Aprob 
Beneficiar; 

U.A.T. COMUNA LIEȘTI 
PIMAR 

BOȚ IULIAN 
……………………………………… 
(numele, funcţia şi semnătura autorizată) 

 
Întocmit 

Consilier: Necula Adrian 
………………………………………………………… 
1)Conţinutul temei de proiectare se adaptează de către beneficiar, în funcţie de 

specificul/categoria şi clasa de importanţă, precum şi de complexitatea obiectivului 
de investiţii propus. 
 



ANEXA nr. 1: 
Beneficiar: U.A.T. COMUNA LIEȘTI 
Nr............../.................. 
 

Aprob 
PRIMAR 

BOȚ  IULIAN 
....................................... 
(numele, funcţia şi semnătura) 

L.S. 
NOTĂ CONCEPTUALĂ 

- conţinut-cadru - 
 

1.Informaţii generale privind obiectivul de Investiţii propus 
1.1.Denumirea obiectivului de investiţii 
REPARAȚII ZONE PARCARE 

1.2.Ordonator principal de credite/investitor 
U.A.T. COMUNA LIEȘTI -  REPREZENTANT PRIMAR BOȚ IULIAN 

1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar) 
NU ESTE CAZUL 
1.4.Beneficiarul investiţiei 

U.A.T. COMUNA LIEȘTI 
2.Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus 

2.1.Scurtă prezentare privind: 
a)deficienţe ale situaţiei actuale; 
ÎN MOMENTUL DE FAȚA ACESTE PARCĂRI NU SUNT MODERNIZATE 

EXISTAND NUMEROASE DENIVELARI, CARE PUN IN PERICOL SIGURANȚA 
TRAFICULUI.  

b)efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii; 
ASIGURAREA UNOR CAI DE REFUGIU ( PARCARI )CORESPUNZATOARE 
PENTRU CETĂȚENII CARE VIN LA PRIMARIE SI BIROUL DE CARTE 

FUNCIARA DIN COMUNĂ. 
 c)impactul negativ  

previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii. 
IN CAZUL NEREALIZARII INVESTITIEI EXISTA RISCUL PRODUCERII UNOR 
ACCIDENTE, DIN CAUZA STADIULUI AVANSAT DE DEGRADARE, PRIVIND 

SIGURANTA DE EXPLOATARE. 
2.2.Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau 

funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea 
justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus 
NU ESTE CAZUL 

2.3.Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri 
similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul 

de investiţii propus 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA 

2.4.Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă 
partea română la realizarea obiectivului de investiţii 
NU ESTE CAZUL 



2.5.Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei 
CREAREA UNUI OBIECTIV MODERN CARE SA AJUTE LA FUNCTIONAREA 

NORMALA A UNOR INSTITUTII. 
3.Estimarea suportabilităţii investiţiei publice 

3.1.Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în 
considerare, după caz: 
- costurile unor investiţii similare realizate; 

- standarde de cost pentru investiţii similare. 
COSTURILE SUNT ESTIMATE IN LIMITA SUMEI DE 41.247 LEI FARA TVA 

3.2.Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-
econornice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor 
studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv 

cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute 
de lege 

- 2.238 LEI FARA TVA 
3.3.Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării 
nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, 

identificată) 
BUGETUL LOCAL 

4.Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al 
construcţiei existente 

DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI LIEȘTI 
5.Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea 
obiectivului de investiţii: 

a)descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, 
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); 

 COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI,- PARALEL CU DN 25 GALAȚI – TECUCI 
IN SUPRAFAȚĂ DE 483 MP 
b)relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

DN 25 GALAȚI – TECUCI, 
c)surse de poluare existente în zonă; 

NU ESTE CAZUL 
d)particularităţi de relief; 
NU ESTE CAZUL 

e)nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor; 
NU ESTE CAZUL 

f)existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; 
NU ESTE CAZUL 

g)posibile obligaţii de servitute; 
NU ESTE CAZUL 

 
h)condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv 
al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de 

intervenţii, după caz; 
NU ESTE CAZUL 



i)reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism 
aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de 

urbanism aferent; 
NU ESTE CAZUL 

j)existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în 
cazul existenţei unor zone protejate. 

NU ESTE CAZUL 
6.Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic 

şi funcţional: 
a)destinaţie şi funcţiuni; 
INTOCMIRE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU 

OBIECTIVUL LUCRARI DE REPARARE ZONE PARCĂRI 
b)caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 

INTOCMIRE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ AFERENTĂ 
OBIECTIVULUI 
STRAT DE LEGATURA - 483 MP, 

IMBRACAMINTE DE BETON ASFALTIC – 483 MP, 
BORDURĂ DIN PREFABRICATE BETON – 135M, 

c)durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor 
propuse; 

- 5 ANI 
d)nevoi/solicitări funcţionale specifice. 
ASIGURAREA UNOR CAI DE REFUGIU ( PARCARI )CORESPUNZATOARE 

PENTRU CETĂȚENII CARE VIN LA PRIMARIE SI BIROUL DE CARTE 
FUNCIARA DIN COMUNĂ. 

 
 
Data: 

………………………… 
Întocmit 

CONSILIER: NECULA ADRIAN 
…………………………………….. 
(numele, funcţia, compartimentul şi semnătura) 
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