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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind: aprobarea cererii de finanțare și a devizul general estimativ,pentru  obiectivul 

"Modernizare prin asfaltare a străzilor din comuna Liești, județul Galați"  în vederea 

depunerii cererii de  finanțare prin Programul  Național de  investiții ”Anghel Saligny” 

 

Inițiator: BOȚ IULIAN – primar al comunei Liești, jud.Galați 

Numar de înregistrare și data depunerii :                           1085/G/29.10.2021  

  
Consiliul local al commune Liești, întrunit în ședință extraordinară în data de 

02.11.2021;     
Având în vedere temeiurile juridice,respectiv prevederile: 
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, a) republicată;  
- art. 3, art. 4 și art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 - art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată; 
 - art. 81- 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative; 
- art. 5 alin. (3), art. 20 alin. (1) lit. i), art. 34 alin. (2),art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
-O.U.G. nr.95/2021 privind aprobarea Programului  Național de  Investiții ”Anghel Saligny”  
și  Ordinul  M.D.L.P.A. nr. 1.333 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel 
Saligny"; 
 - art. 129 alin.(2)  lit. “b” alin.(4)  lit. “d” ,art.133,alin. 1 art.134 alin. 1 lit a din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ,  cu  modificarile  si  completările ulterioare ; 
        Luând  act de: 
-  Referatul de aprobare  la proiectul de hotărâre ,inregistrat  sub nr. 1085/G/29.10.2021; 
-  Raportul de specialitate  întocmit de aparatul de specialitate  al primarului comunei 
Liești, judetul Galati , inregistrat  sub nr. 1086/G/29.10.2021; 
        În temeiul  art. 196,alin 1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  
modificările  și  completările ulterioare, în exercitarea atribuțiilor conferite de lege, primarul 
Comunei Liești, judeţul Galaţi, adoptă  prezenta 
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H O T Ă R Ă R E :  

 
Art.1.  Se aprobă cererea de finanțare și devizul general estimativ,pentru  obiectivul de  

investiții  obiectivul "Modernizare prin asfaltare a străzilor din comuna Liești, județul 

Galați"  în vederea depunerii cererii de  finanțare prin Programul  Național de  investiții 

”Anghel Saligny”,anexă la prezenta ; 

 

Art.2.  Se aprobă indicatorii tehnico-economici  ai obiectivului de investiție ,după cum 

urmează:  

• Valoarea totală a investiție: 19.148.098,90 lei, cu T.V.A. inclus, din care:  

a) cheltuieli eligibile finanțate din bugetul de stat  18.694.457,00 lei cu  T.V.A. inclus;  

b) cheltuieli neeligibile finanțate din bugetul local  453.641,90 lei cu T.V.A. inclus. 

 

Art.3.  Se aprobă contribuția beneficiarului pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finanțează de la bugetul de stat prin Programul  Național de  investiții ”Anghel Saligny”  în 
cuantum de 453.641,90 lei cu T.V.A. inclus. 
 
Art.4.  Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 
Liești, județul Galați prin compartimentele de specialitate.  
 
Art.5.    Secretarul general al comunei asigură comunicarea prezentei hotărâri către  cei 
interesaţi  și va fi facută publică  prin intermediul Compartimentului Relații cu Publicul. 
 
 
 

Inițiator, 
PRIMAR,      
                                                                            
BOȚ IULIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizul general 

estimativ,pentru  obiectivul "Modernizare prin asfaltare a străzilor din comuna Liești, 

județul Galați"  în vederea depunerii cererii de  finanțare prin Programul  Național de  

investiții ”Anghel Saligny” 

 
Prezentul raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu prevederile  art. 

129 alin.2 lit. b si alin. 4 lit. d si art. 139 alin. 3 lit. a din OUG nr.57-Codul Administrativ. 
Pentru întocmirea cererii de finanțare în vederea depunerii prin Programul Național 

de Investiții ”Anghel Saligny” a obiectivului de investiții "Modernizare prin asfaltare a 
străzilor din comuna Liești, județul Galați"  se impune aprobarea prin H.C.L. a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți. 

Conform devizului general al obiectivului de investiții rezultă urmatoarele: 

• Valoarea totală a investiție: 19.148.098,90 lei, cu T.V.A. inclus, din care:  

a) cheltuieli eligibile finanțate din bugetul de stat  18.694.457,00 lei cu  T.V.A. inclus;  

b) cheltuieli neeligibile finanțate din bugetul local  453.641,90 lei cu T.V.A. inclus. 

Se va asigura cofinanțare de la bugetul local al obiectivului de investiţii  

"Modernizare prin asfaltare a străzilor din comuna Liești, județul Galați", cu suma de 

453.641,90 lei cu T.V.A. inclus, pentru plata unor categorii de cheltuieli care nu se 

finanţează de la bugetul de stat prin Programul National de Investitii ”Anghel Saligny” cum 

sunt: studiile de teren, studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenție și deviz general, organizarea procedurilor de achiziție, consultanță, asistență 

tehnică, organizare șantier, comisioane, cote, taxe, cheltuieli pentru informare și 

publicitate. 

Proiectul de hotărâre prezentat de inițiator este temeinic, oportun, respectă 

prevederile legale și poate fi supus dezbaterii și aprobării de către Consiliul Local în 

sedință. 

 
Întocmit, 

Sef serviciu financiar contabil,  
PLEȘCAN NICOLETA       

 

 

 

Nr.1086/G/29.10.2021 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA LIEŞTI 

PRIMAR 

Serviciul financiar contabil 

 

 

 

Comuna  Lieşti, nr. 2095, județul Galați, CP807180, 

Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

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



4 

 

                                                                              

 

 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizul general estimativ,pentru  

obiectivul "Modernizare prin asfaltare a străzilor din comuna Liești, județul Galați"  în vederea depunerii 

cererii de  finanțare prin Programul  Național de  investiții ”Anghel Saligny” 

 

        Am initiat acest proiect de hotărâre având în vedere prevederile  art. 136 alin.1,cu respectarea  

prevederilor  art. 129 alin.2 lit. b si alin. 4 lit. d si art. 139 alin. 3 lit. a din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul  

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

        În conformitate cu prevederile  ,art. 4 alin.(1) lit. b) din OUG nr.95/2021 privind aprobarea 

Programului  Național de  Investiții ”Anghel Saligny”  și  Ordinul  M.D.L.P.A. nr. 1.333 din 21 septembrie 

2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 

între beneficiarii programului sunt și unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile 

administraţiei publice locale.  

Obiectivele de investiţii care se realizează în cadrul programului trebuie să fie amplasate pe terenuri şi/sau 

construcţii, după caz, aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în 

administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

        Dintre investițiile care se pot realiza în baza acestui program  sunt și modernizari ale drumurilor 

comunale. De aceea,propun realizarea investiției "Modernizare prin asfaltare a străzilor din comuna Liești, 

județul Galați".  

În vederea includerii la finanţare prin program, beneficiarii transmit,cererea de finanţare la care se anexează 

devizul general estimativ, aprobat prin hotărârea consiliului local. 

        În acest sens a fost întocmit  devizul general  care cuprinde indicatorii tehnico-economici ai 

obiectivului de  investiții,astfel: 

• Valoarea totală a investiție: 19.148.098,90 lei, cu T.V.A. inclus, din care:  

a) cheltuieli eligibile finanțate din bugetul de stat  18.694.457,00 lei cu  T.V.A. inclus;  

b) cheltuieli neeligibile finanțate din bugetul local  453.641,90 lei cu T.V.A. inclus. 

Se va asigura cofinanțare de la bugetul local al obiectivului de investiției "Modernizare prin asfaltare a 

străzilor din comuna Liești, județul Galați", suma de 453.641,90 lei cu T.V.A. inclus, pentru plata unor 

categorii de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul  Național de  investiții 

”Anghel Saligny” cum sunt: studiile de teren, studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 

interventie si deviz general, organizarea procedurilor de achizitie, consultanta, asistenta tehnica, organizare 

santier, comisioane, cote, taxe, cheltuieli pentru informare si publicitate. 

Fata de cele de mai sus este de competent Consiliului local sa delibereze asupra proiectului de 

hotarare,în sedință.  

 

   PRIMAR, 

     BOȚ IULIAN 
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