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    P R O I E C T  
             DE   H O T A R A R E   Nr. 5 

           
PRIVIND: aprobarea  indicatorilor tehnico-economici   actualizati  pentru investiția  

“Modernizare strazi 10 km in comuna Liești, județul Galați” 

________________________________________________________________ 

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

Numar de inregistrare si data depunerii :                           13863/G/16.11.2018  

  

Consiliul local al comunei Liesti, judetul Galati, intrunit in sedinta de îndată 
din  in data de 19.11.2018;  

Avand in vedere Referatul de aprobare al initiatorului, domnul BOT IULIAN, 
primar al comunei Liesti, inregistrat la nr.   13863/G/16.11.2018;  

Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Liești , inregistrat la nr. 
13872/G / 19.11.2018 ;  

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

Avand in vedere prevederile HCL nr.12 /15.03.201  privind aprobarea 

oportunității și necesității investiției “Modernizare strazi 10 km in 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 Raportul procedurii nr. 8962/G/27.07.2018 al procedurii 
simplificate privind atribuirea contractului de achizitie publica “Modernizare strazi 
10 km in comuna Liești, județul Galați ; 

Avand in vedere contractul de lucrari nr. 9189/G/03.08.2018 al obiectivului 
“Modernizare strazi 10 km in comuna Liești, județul Galați 

Avand in vedere prevederile  art. 129, alin. 4, lit. (d), si alin.(7), lit. n), art. 
139, alin. (3), lit. a), art.197, alin. (1), (2) si (4), art. 200  din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;  

In baza art. 196, alin. (1), lit. a) si art.197 din din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

     

H O T A R A S T E: 

 

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizati ai investiției  
“Modernizare strazi 10 km in comuna Liești, județul Galați” , în valoare de 
14.609.908,00 lei inclusiv TVA, din care: 

- 10.344.676,13 lei, valoare totala a contractului de lucrări, 
-  132.500 lei, proiectare, 
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- 4.132.731,87 lei valoare (taxe ISC, taxe avize, diriginte de santier, 
asistenta tehnica din partea proiectantului, etc.) 
  

           Art.2. Se aproba Anexa 3 la Normele metodologice la O.U.G. nr.90/2017 

aferenta investiției “Modernizare strazi 10 km in comuna Liești, județul Galațiʺ in 

vederea decontarii prin PNDL, avand urmatoarele valori: 

- 10.477.176,13 valoare eligibila decontare , 

- 7.602.508,24 valoare decontat de la bugetul local, 

- 2.742.167,89 valoare rest de decontat. 

 

Art.3. Cu aducerea la indeplinire prevederilor prezentei hotarari se 

insarcineaza primarul comunei Liesti, judetul Galati; 

Art.4. (1) Prezenta hotarare se comunica celor în drept  si se aduce la 

cunostinta publica prin grija secretarului general al comunei. 

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

Primariei comunei Liesti. 

 

                   INITIATOR,  

                               PRIMAR, 

                                      IULIAN BOT  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                      

 REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind: aprobarea  indicatorilor tehnico-

economici   actualizati  pentru investiția  “Modernizare strazi 10 km in 

comuna Liești, județul Galați” 

 

Prin HCL nr. 12 din 15.03.2018 s-a aprobat necesitatea si oportunitatea 

investiției  “Modernizare strazi 10 km in comuna Liești, județul Galați”.  

Pentru a se mări șansele de accesare a finanțării  prin progamul PNDL, 

este necesar intocmirea Anexei 3 la Normele metodologice la O.U.G. 

nr.90/2017 aferenta investiției prin care să se indice clar valoarea ceruta spre 

decontare. 

În urma analizei rezultă urmatorile valori: 

- 10.477.176,13 valoare eligibila decontare , 

- 7.602.508,24 valoare decontat de la bugetul local, 

- 2.742.167,89 valoare rest de decontat. 

Mențonez că investiția este in derulare iar indicatorii actualizați ai 

investiției  sunt urmatorii: 

- 10.344.676,13 lei, valoare totala a contractului de lucrări, 

-  132.500 lei, proiectare, 

- 4.132.731,87 lei valoare (taxe ISC, taxe avize, diriginte de santier, 

asistenta tehnica din partea proiectantului, etc.) 

- 14.609.908,00 valoare totală estimată a investioției. 

 Fata de cele mentionate mai sus propun aprobarea noilor indicatori 

economici ai obiectivului ʺModernizare strazi 10 km in comuna Liești, județul 

Galați” in vederea completării Anexei 3 la Normele metodologice la O.U.G. 

nr.90/2017 pentru decontare prin PNDL. 

 

                  Inițiator, 

Primar, 

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

actualizati  pentru investiția  ʺModernizare strazi 10 km in 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. 

Având in vedere prevederile art.38, alin. (3) din O.U.G. nr.90/2017, 

dacă sunt angajamente rămase neutilizate după încheierea contractelor de 

finanțare pentru obiectivele de investiții aprobate la finanțare în perioada 

2017-2020, se pot utiliza pentru finanțarea obiectivelor de investiții pentru 

care s-au depus solicitări în termenul legal , în anul 2017.  

În acest sens este necesar intocmirea Anexei 3 la Normele 

metodologice la O.U.G. nr.90/2017 în vederea redistribuirii sumelor rămase 

neutilizate, sume ce pot fi accesate și în cadrul investiției ʺModernizare 

strazi 10 km in comuna Liești, județul Galați”. 

În urma analizei sumelor rezultă urmatorile valori: 

- 10.477.176,13 valoare eligibila prin PNDL , 

- 7.602.508,24 valoare decontatș de la bugetul local, 

- 2.742.167,89 valoare rest de decontat. 

Mențonez că investiția este in derulare iar indicatorii actualizați ai 

investiției  sunt urmatorii: 

- - 10.344.676,13 lei, valoare totala a contractului de lucrări, 

- -  132.500 lei, proiectare, 

- - 4.132.731,87 lei valoare (taxe ISC, taxe avize, diriginte de santier, 

asistenta tehnica din partea proiectantului, etc.) 

- - 14.609.908,00 valoare totală estimată a investioției. 
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In conformare la dispozițiile legale și solicitărilor   M.L.P.D.A., s-a 

întocmit prezentul proiect de hotărâre. 

Competențele consiliului sunt invocate in preambulul proiectului de 

hotărâre. 
 

 

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL        Consilier Achiziții 

 

PLESCAN NICOLETA                                Necula Adrian 
 


