
 

 

      

               H O T A R A R E A  Nr.__   

din    21.06.2019 

           
PRIVIND: aprobarea  indicatorilor tehnico-economici    pentru investiția  

“Modernizare rețea iluminat public stradal II, comuna Liești, județul Galați” 

________________________________________________________________ 

Initiator: BOT IULIAN – primar al comunei Liesti, jud.Galati 

Numar de inregistrare si data depunerii :                           8283/G/19.06.2019 

  

Consiliul local al comunei Liesti, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinară 
din  data de 21.06.2019; 
  

Avand in vedere Expunerea de motive a initiatorului: domnul BOT IULIAN, 
primar al comunei Liesti inregistrata la nr.   8283/G/19.06.2019; 
  

Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Liești , inregistrat la nr. 
8284/G/19.06.2019; 
  

Avand in vedere avizul de comisiei specialitate nr…….., din cadrul 
Consiliului local al comunei Liești; 

 
Avand in vedere Devizul general al Proiectului tehnic pentru  investiției 

“Modernizare rețea iluminat public stradal II, comuna Liești, județul Galați”; 
 
Avand in vedere prevederile HCL nr.48 /19.11.2018  privind aprobarea 

oportunității și necesității investiției “Modernizare rețea iluminat public stradal II, 

comuna Liești, județul Galați”; 

 

Avand in vedere dispozitiile art. 44, alin. 1 si art. 45 alin. 1 din Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice local, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

 
Avand in vedere prevederile  art. 36, alin. 4, lit. (d), si art. 45, alin. 1 din 

Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările si 
completarile ulterioare: 
  

In baza art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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    H O T A R A S T E: 

 

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investiției  “Modernizare 
rețea iluminat public stradal II, comuna Liești, județul Galați” , în valoare de 
553.348,76 lei inclusiv TVA, din care: 

-523.598,76 lei, sumă decontată de la bugetul de stat 
-29.750,00 lei, sumă suportată din bugetul local 

  

 

Art.2. Cu aducerea la indeplinire prevederilor prezentei hotarari se 

insarcineaza primarul comunei Liesti, judetul Galati; 

Art.3. (1) Prezenta hotarare se comunica celor în drept  si se aduce la 

cunostinta publica prin grija secretarului comunei. 

            (2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul 

Primariei comunei Liesti. 

 

 

Presedintele de ședință                                           Contrasemnează, 

  …………………………..    Secretarul comunei Liești, 

 Vasile   AVADANEI  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                      

 EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind: aprobarea  indicatorilor tehnico-

economici    pentru investiția  “Modernizare rețea iluminat public stradal 

II, comuna Liești, județul Galați” 

 

Prin HCL nr. 48 din 19.11.2018 s-a aprobat necesitatea si oportunitatea 

investiției  “Modernizare rețea iluminat public stradal II, comuna Liești, 

județul Galați”.  

Pentru a se mări șansele de accesare a finanțării , dar și pentru a se 

acoperi întrega localitate, s-au intocmit două proiecte, respectiv Modernizare 

rețea iluminat public stradal I și stradal II, pentru Liești și Șerbănești. 

Proiectele au valoare egală. 

Potrivit  Devizului general al Proiectului tehnic, indicatorii tehnico-

economici ai investiției  “Modernizare rețea iluminat public stradal II, 

comuna Liești, județul Galați” ,se modifica astfel: valoare totala proiec 

553.348,76 lei inclusiv TVA, din care: 

 -523.598,76lei, sumă decontată de la bugetul de stat, prin Programul 

National de Dezvoltare Locala, Subprogramul “Modernizarea satului 

romanesc” și din bugetul local.  

 -29.750,00 lei, sumă suportată din bugetul local 

 Fata de cele mentionate mai sus propun aprobarea noilor indicatori 

economici ai obiectivului “Modernizare rețea iluminat public stradal II, 

comuna Liești, județul Galați” in conformitate cu Devizul general. 

 

 

 

 

                  Inițiator, 

Primar, 

Boț Iulian 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind: aprobarea  indicatorilor tehnico-economici    pentru 

investiția  “Modernizare rețea iluminat public stradal II, comuna Liești, județul 

Galați” 

 

 

Necesitatea si oportunitatea promovării proiectului de hotărâre sunt 

prezentate in expunerea de motive a inițiatorului. 

Temeiurile legale sunt invocate în preambulul proiectului de hotărâre. 

Prin HCL nr. 48 din 19.11.2018 s-a aprobat Necesitatea si oportunitatea 

investiției “Modernizare rețea iluminat public stradal II, comuna Liești, județul 

Galați”. 

Avand in verede noile valori rezultate in urma intocmirii Proiectului tehnic 

si in conformitate cu Devizul general actualizat, se modifica indicatorii tehnico 

economici pentru oniectivul  “Modernizare rețea iluminat public stradal II, 

comuna Liești, județul Galați”, drept pentru care se propune spre aprobarea 

Consiliului Local prezentul proiect de hotarare. 

In conformare la dispozițiile legale și solicitărilor   M.D.R.A.P, s-a 

întocmit prezentul proiect de hotărâre. 

Competențele consiliului sunt invocate in preambulul proiectului de 

hotărâre. 
 

 

 

 

                                Consilier Superior 

 

                   Necula Adrian 
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Nr. crt. Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheliuleli Valoarea (exclusiv
wA)

TVA Valoarca {inclusiv
wA)

L€i Lei Lei

3 4

CAPITOLUL 'I

Cheltuieli pentru obtinerea $i amenaiarea terenului

f,btinerea lerenului 0,0c 0,0c 0,00

1.2 {menajarea terenului 0,0c 0,0c 0,00

1.3 \menajeri pentru protectia mediului gi aducerea terenului
a staree initiale

0,0c 0,0c 0,00

1.4 iheltuieli penhu relocare./proteclia utilitetibr 0,0c 0,0c 0,00

TOTAL CAPITOLUL 1 0,0! 0,00 0,00

CAPITOLT'L 2

Cheltuieli pontru asigurerea utilitililor necesare obi.ctlvululde inve3tilii

oheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare
)biectivului de investilii

0,0c 0,0c 0,0c

rOTAL CAPITOLUL 2 0,0( 0,00 0,00

CAPITOLUL 3

Chelluieli pentru proieclare ti aai3tenli tehnici
3.1 Sludii 0,00 0,0c 0,0c

3.1.1 Studiide teren 0,00 0,0c 0,0c

3.1.2 Report Ddvind impactul asupra mediului 0,00 0,0c 0,0c

.1.3 Nte studii specifice 0,00 0,0c 0,0c

3.2 Documentalii-suport 9i cheltuieli pentru oblinerea de
avize, acorduri si autorizatii

0,00 0,0( 0,0c

3.3 Expertize tehnice 0,00 0,0( 0,0c

,.4 C€rtificarea perfomanlei energetice 9i auditul energetic al

dedirilor
0,00 0,0( 0,0c

3.5 Prciectarc 41 000,00 7 790,0( 48 790,0C

3.5.1 Tem; de proiectare 0,00 0,0( 0,0c

t.5.2 Studiu de Drefezabilitate 0,00 0,0( 0,0c

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de inleNentii si deviz general

25 000,00 4 750,O4 29 750,0C

3.5.4 )ocumenlaliile tehnice necosare in vederea oblinerii
rvizelor/acordurilo/aulodzaliilor

3 000,0[ 570,00 3 570,0C

3.5.5 y'erificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic ai a
letaliilor de executie

0,0c 0,00 0,0c

rroi€ct tehnic si detalii de executie 13 000,0c 2 470,04 15 470,0(

3.6 lrqanizarea procedurilor de achizilie 0,0c 0,00 0,0(

:onsultan!a 9 000,0c 1710,00 10 710,0c

3.7.1 \ranagemenlul d€ proiect pentru obiectivul de investilii 6 000,0c 't 140,00 7140,0C

3.7.2 \uditul fnaciar 3 000,0c 570,00 3 570,0C

3.8 {sistenta lehnic: 0,0c 0,00 0,0(

3.8.'1 \sistenl6 lehnica din parlea proioctanlului 0,0c 0,00 0,0(

3.8.1.1 )e perioada de executie a lucrdailor 0,0c 0,00 0,0(

3.8.1.2 rentru participarea proiectantului la fazele incluse in
)rogramulde control al lucrerilor de execulie, avizal de
)atre Inspectoratul de Stat in Const

0,0c 0,00 0,00

3.8.2 )kiqentie de qanlier 0,0c 0,00 0,0(

rOTAL GAPITOLUL 3 50 000,00 I 500,00 59 5o0,oo

CAPITOLUL 4
Chelluieli pentru inv.stilia do baze

:onstru4ii 9i instalalii 365 451,64 69 435,8'1 4U 887 ,44

1.',| Lucrari de montare 336 682,78 63 969,73 400 652,5(

1.1.1 Montare corpuride iluminat cu LED 336 682,7€ 63 969,73 400 652,50
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