
 

 

 

 

      

               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 I, comuna Liești, județul Galați” 

 

________________________________________________________________ 

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

Numar de inregistrare si data depunerii :                           8281/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.    8281/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. 
8282/G/19.06.2019;                               ; 

 
Avand in vedere Devizul general al Proiectului tehnic pentru  investiției 

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

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

Avand in vedere prevederile HCL nr. 47 /19.11.2018  privind aprobarea 

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

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 I, comuna Liești, județul Galați” , în valoare de 
553.350,00 lei inclusiv TVA, din care: 

-523.600,00 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 

I, comuna Liești, județul Galați” 

 

Prin HCL nr. 47  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  I, comuna 

Liești, județul Galați” ,se modifica astfel: valoare totala proiec 553.350,00 lei 

inclusiv TVA, din care: 

 -523.600,00 lei, 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 I, 

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 I, 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. 47 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.

Devizul general 
i

al obiectivului de inveetitii I

Modernizare il. publ, stradal l, com. Lielti, jl [?ffifil1T.iu,ffiijH
Nr. crt. Denumirea capltolelorll subcapltolelorde cheltuieli Valoarea (exclusiv

wa)
TvA Valoarea (inclusiv

wA)
Lel Lei Lei

1 2 4

CAPITOLUL 'I

Cheltuieli pentru obtinerea ?i amenaiarea lerenului

1 f,btinerea terenului 0,00 0,0c 0,0c

1.2 {menaiarea lerenului 0,00 0,0c 0,0c

qmenaj,ri pentru proteclia mediului 9i aducerea terenului
a slarea initiald

0,00 0,0c 0,0c

1.4 :heltuieli pentru relocarea/proteclia utilit;lilor 0,00 0,0c 0,0(

TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,0( 0,0(

CAPITOLUL 2

Chsltuieli pentru asigurarea utilit5lilor n€cesare oblectlvului de investilii

;heltuieli pentru asigurarea utilite!br necesare
)biectivului de inveslitii

0,00 0,0c 0,00

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

CAPITOLUL 3

Cheliuieli pentru proieciare 9i asbtenl:i t€hnidi
3.1 Sludii 0,0c 0,00 0,00

3.1.1 Sludii de leren 0,0c 0,00 0,00

3.1.2 Rapo( privind impactul asupra mediului 0,0c 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifce 0,0c 0,00 0,00

3.2 Documentalii-suport Si cheltuieli pentru obtinerea de
avize, acorduri 9i autorizalii

0,0c 0,00 0,00

t.3 Expertizd tehnici 0,0c 0,00 0,00

3.4 Cortif caroa performanlei energetice 9i auditul energetic al
Cedirilor

0,0c 0,00 0,00

1.5 Prciectare 41 000,0c 7 790,00 48 790,0C

1.5.1 femS de proiectare 0,0c 0,00 0,00

t.5.2 Studiu de prefezabililate 0,0c 0,00 0,0c

3.5.3 Studiu de tez abilitate/documentatie de avizare a lucririlor
de inteNenlii si deviz qeneral

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

4.5.4 Documenialiile lehnice necesare in vederea oblinedi
avizelor/acordurilor/auloizatiilor

3 000,0c 570,00 3 570,0C

3.5.5 Verifcarea tehnic6 de calitate a proiectuluilehnic 9ia
detaliilor de executie

0,0c 0,00 0,0c

Proiect tehnic ai detalii de execulie 13 000,0t 2 470,O4 15 470,0C

1.6 Organizarea proceduilor de achizilie 0,0c 0,00 0,0c

Consultanle 9 000,0c 1 710,0C 10 710,0c

3.7.1 Manaqemenlul de proiect pentru obieclivul de investilii 6 000,0c 1140,00 7140,0C

1.7.2 Auditul finaciar 3 000,0t 570,00 3 570,0C

3.8 Asistentd tehnice 0,0c 0,0c 0,0c

1.8.1 Asislentd tehnicS din partea proi€clantulua 0,0t 0,00 0,0c

3.8.'1.1 pe perioada de execulie 6 lucrarilot 0.0c 0,0c 0,0c

).a.1.2 pentru pafticiparca proieclantului la fazele incluse in
programul de control al lucr;rilor de execulie, avizat de
cake Inspectolatul de Stat in const

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

3.8.2 Dirigenlie de sanlier 0,0c 0,0c 0,0c

rOTAL CAPITOLUL 3 50 000,00 I 500,00 59 500,00

CAPITOLUL 4

Chelluieli pentru investilia de baza

Constru4ii Si instalatii 410 4U,61 77 992,09 488 476,74

t.1.1 Lucrari de montare 364 165,9{ 69191,53 433 357 ,47

4.1.1.1 Montare corpuri de iluminat cu LED 364 165.94 69 191,53 433 357 ,41
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Data

2019-05-31

Benefciar,

Demontare corpuri de iluminat vechi

echipamente lehnologice 9i fun4ionale cate

echipamente lehnologic€ 9i funclionale care nu

CAPITOLUL 5

Alto cheltulell

Si dobanzile aferente crcditului bencii

afercnti ISC Dentru controlul calititii luc|5rilor de

aferenta ISC penlru controlul statului in arnenajarea
urbanism Si pentru autorizarea lucreribr de

aferent; Casei Sociale a Constructorilor - CSC

axe penlru acoduri, avize conforme 9i €utodzalia de

pentru probe tehnologlce li teste

care: G+M (1.2, 1,3, 1.4,

PiALfrA E!*FI{A
2)t7C365

instalatii eiGCtrice

p.uloilzalr1 r' 2i1 !!3' ii ]9^9'*^9
valr rie Pila l3jq!;-Lr:q-'-1:'"-

Cursut de referinta: 4.7628 Lei/Euro, din data de 2019-04{1
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