
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 30 
Din 30.07.2020 

privind participarea Comunei Liești la “Programul privind sprijinirea eficienței 

energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” 

și aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai proiectului “Modernizarea 
sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de 
iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de 

iluminat public din comuna Liești, județul Galațiʺ 
_______________________________________________________________________ 
Initiator: BOȚ IULIAN – primar al comunei Liești, jud.Galați 
Numar de înregistrare și data depunerii :                           6627/G/29.07.2020  

 
 

Consiliul Local al comunei Liești, Judeţul Galați, întrunit în sedinţa ordinară, din data 
de 30.07.2020. 

Având în vedere referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Liești, în 
calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 6627/G/29.07.2020, prin care se propune 
participarea Comunei Liești la “Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a 

gestionării inteligente a energiei în infrastructura  de iluminat public” și aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat 
public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea 
inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Liești, 
județul Galațiʺ 
 Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Liești , inregistrat la nr. 
6628/G/29.07.2020   
În baza temeiurilor juridice, respectiv prevederilor: 

a) art. 129 alin. (2), lit.b), alin.(4) lit. d), art.155 alin. (1) lit.c) și alin. (4) lit. a) și 
b) din O.U.G. nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ; 

b) art. 20, alin (1), lit. a), i) si j), ale art. 25, lit. f) si g) și art. 41 - 46 Legea 
273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare; 

c) 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; 

d) Ordinului 1162/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului 
privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în 
infrastructura de iluminat public. 

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  
Comunei  Liești. 

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, 
  

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA LIEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

Comuna  Lieşti,Str. Anghel Saligny, nr. 269, judeţul Galaţi, CP807180, 
Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

e-mail:p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com 
www.primaria-liesti.ro 



HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. - Se aprobă participarea Comunei Liești la "Programul privind sprijinirea 

eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat 

public". 
Art.2. - Se va asigura și susține din bugetul local contribuția financiară proprie 

aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat 
public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea 
inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Liești, 
județul Galațiʺ, reprezentând 17,00 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților. 

Art.3.  -  Se  aprobă  contractarea  finanţării  şi  se  mandatează  primarul Comunei 
Liești să reprezinte solicitantul Comuna Liești în relaţia cu Autoritatea - Administraţia 
Fondului pentru Mediu. 

Art.4. - Se aprobă susţinerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului în valoare de 125.199,29 lei; 

Art.5. - Comuna Liești se angajează să întocmească documentaţia de achiziţie 
publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice și cerințelor din 
ghidul solicitantului. 

Art.6. - Se aprobă documentația tehnico – economică, faza Studiul de Fezabilitate/ 
faza DALI, caracteristicile principale și indicatorii  tehnico – economici  ai  obiectivului  
de  investiții cuprinși  în  anexa (DEVIZ GENERAL) privind descrierea sumară a 
investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. - Primarul comunei va duce la îndeplinire sarcinile ce  decurg  din  prezenta  
hotărâre.  

Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei Instituţiei 
prefectului – Judeţul Liești pentru legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare  
la  sediu,  în monitorul oficial local și pe pagina de web: http://www.primarialiesti.ro. 
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