
Privind : aprobarea necesității, oportunității și a documentatiei investiției 

“MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL 

GALAȚI”, faza documentație tehnică pentru obținerea Autorizației de construire (D.T.A.C.) 

 

 

            Initiator:  Boţ Iulian,  primarul comunei Liesti 

            Nr.    de inregistrare si data depunerii proiectului:                                   ………………… 

 

Consiliul  Local  al  comunei Liești, judetul  Galati, intrunit in sedinta  ordinară în 

data de 31.08.2020; 

 Avand  in  vedere  referatul de aprobare al inițiatorului,   inregistrat  la  nr. ……………….. ; 

 Avand  in  vedere  raportul de specialitate inregistrat  la nr. ........................., intocmit de  

compartimentul  de resort  din aparatul de specialitatea al primarului comunei Liești; 

            Avand in vedere avizul comisiilor de specialitate  nr. ..................; 

            Având în vedere art. 44, alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

            Avand in vedere prevederile : 

- H.G. nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor 

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

publice; 

-art. 18 din Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică , republicata  ,  cu  modificările  si  completările ulterioare  

-art. 41, alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

-art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.139 , alin.(3) lit.a)  și  art. 196 alin (1) lit. a), din O.U.G. nr. 

57/ 2019 privind Codul Administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
         Art. 1. .     Se aprobă necesitatea și oportunitatea  investiției “MODERNIZARE 

DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI 

          Art. 2. Se aprobă documentatia investiției “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES 

LOCAL ÎN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI”, faza documentație tehnică pentru 

obținerea Autorizației de construire (D.T.A.C.) 

Art. 3. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre primarul  comunei Liești, judeţul 

Galaţi.  

            Art. 4. Secretarul general al comunei Liești va asigura comunicarea prezentei hotărâri către 

cei in drept. 

 

 

Initiator,      

PRIMAR, 

 

IULIAN BOȚ 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTARARE    Nr.  6 



 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind  : aprobarea necesității, oportunității și a documentatiei 

investiției “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA LIEȘTI, 

JUDEȚUL GALAȚI”, faza documentație tehnică pentru obținerea Autorizației de 

construire (D.T.A.C.) 

 

Modernizarea străzilor  în comuna Liești, judetul Galati este o preocupare constanta a 

consiliului local și a primarului comunei Liești, in acest scop fiind alocate prioritar  fonduri din 

bugetul local și in anul 2020. 

Posibilitățile financiare ale comunei nu au permis acoperirea nevoilor de investiții in 

infrastructura stradală a localității. Cu banii disponibili in bugetul local și fondurile atrase prin 

proiecte cu fonduri nerambursabile de diferite linii de finanțare. S-a reușit asfaltarea majorității 

strazilor din localitate.Implementarea , finanțarea si finalizarea tuturor prroiectelor existente la 

această dată, inclusiv  a prezentului proiect, va acoperi rețeua stradală din localitate, rămânând 

doar cateva strazi  care din  motive obiective nu au putut fi incluse in proiecte. 

Singura soluție rămâne accesarea de fonduri nerambursabile. In acest sens se constituie și 

demersul nostru , materializat in cele două proiecte de hotărâre propuse pe ordinea de zi in regim 

de urgență.Proiectele de hotăre propuse nu afectează lucrările de asfaltare aprobate  din fonduri 

locale, ci vin în completare, pentru extinderea rețelei de străzi asfaltate in localitate. 

Străzile propuse pentru asfaltare , în lungime totală de 4,42 km, sunt  următoarele: 

 

Drum Lungime drum Lungime amenajată 

Strada Prunului 726.00 726.00 

Strada Crinului 147.00 147.00 

Strada Vișinului 864.00 864.00 

Strada Alexandru Ioan Cuza 806.00 786.00 

Strada Camil Petrescu 728.00 728.00 

Strada Ioan Slavici 306.00 306.00 

Strada Lucian Blaga 554.00 554.00 

Strada Ion Minulescu 309.00 309.00 

TOTAL LUNGIME 4440.00 4420.00 

 

Pentru finanțarea proiectului de investiție se au in vedere atât fondurile proprii cât și 

obținere  de fonduri nerambursabilă pe liniile de finanțare existente.  

Avand in vedere argumentele mai sus invocate, ,  propunem consiliului local sa supuna 

spre dezbatere si aprobare Proiectul de hotarare. 

 

PRIMAR, 

BOȚ IULIAN 

 

 

 

 

       


