
 

     

                     PROIECT DE HOTARARE 
PRIVIND: aprobarea proiectului tehnic și a  indicatorilor tehnico-economici  pentru 

investiția  „REALIZARE PARCARI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI” 

________________________________________________________________ 

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

Numar de înregistrare și data depunerii :                           4178/21.04.2022  

  

Consiliul local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședința ordinară  
din   data de 28.04.2022;  

Având în vedere Referatul de aprobare a inițiatorului: domnul BOȚ IULIAN, 
primar al comunei Liești înregistrată la nr.   4178/21.04.2022;  

Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Liești , înregistrat la nr. 
4179/21.04.2022;  

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1-5, din cadrul 
Consiliului local al comunei Liești; 

Având în vedere HCL nr....../28.04.2022 privind aprobarea necesității și 
oportunității realizării obiectivului de investiții „REALIZARE PARCARI IN COMUNA 
LIESTI, JUDETUL GALATI”; 

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. 1 si art. 45 alin. 1 din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice local, cu modificările și completările ulterioare; 

Având 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 modificările și completările ulterioare;  

În baza art. 196, alin. (1), lit. a) si art.197 din din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta 

    

H O T A R Â R E  : 

 

Art.1. Seaprobă  proiectul tehnic și  indicatorii tehnico-economici  pentru 
investiția  „REALIZARE PARCARI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI”, 
conform memoriului și a  devizului care se constituie in Anexa la prezenta 
hotărâre.  

Art.2. Se aprobă înscrierea obiectivului de investiții prevăzut de articolul 1 

al prezentului act administrativ în Lista de investiții publice a Comunei Liești, 

Județul Galați,  care se modifică în mod corespunzător prin înscrierea obiectivului 

de investiții. 

         Art.3. Primarul comunei se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
        Art.4.  Secretarul general al comunei  va asigura publicitatea si comunicarea 
către cei în drept a prezentei hotărâri. 
 
                            INITIATOR, 
                                                  PRIMAR, 
                                                IULIAN BOȚ                                                                             
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 REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind: aprobarea proiectului tehnic și a  

indicatorilor tehnico-economici  pentru investiția  „REALIZARE PARCARI 

IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI” 

 

 

In studiul de oportunitate s-a relevat faptul că pe amplasamentele existente se 

realizează parcarea autovehiculelor în spații neamenajate corespunzător. Investiția se va 

realiza prin amenajarea și extinderea spațiilor existente. 

Amplasamentele investiției sunt situate în, comuna Liești, județul Galați str. Anghel 

Saligny, la punctele: 

- Amplasament nr.1 -  Biserica 

In zona Bisericii din comuna Liesti, in lungul DN25, pe partea stanga pe sensul de 

mers Tecuci-Galati se propune amenajarea unei parcari cu lungimea de aproximativ 84,00 

m din care se va scadea latimea acceselor catre Biserica. Latimea parcarii va fi de 3,50 m. 

-Amplasament nr.2 -  B.C.P.I Liesti 

In zona Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara ( B.C.P.I ) din comuna Liesti, 

in lungul DN25 pe partea stanga pe sensul de mers Tecuci-Galati se propune amenajarea 

unei parcari cu lungimea de aproximativ 35,00 m Latimea parcarii va fi de 4,00 m. 

-Amplasament nr.3 -  Scoala Liesti 

In zona Scolii Nr.3 Liesti din comuna Liesti, in lungul DN25 pe partea stanga pe 

sensul de mers Tecuci-Galati se propune amenajarea unei parcari cu lungimea de 

aproximativ 115,00 m in continuarea parcarii din zona Primariei Liesti. Latimea parcarii va 

fi de 4,00 m. 

-Amplasament nr.4 -  Politia Liesti 

In zona Postului de Politie din comuna Liesti, in lungul DN25 pe partea dreapta pe 

sensul de mers Tecuci-Galati se propune amenajarea unei parcari cu lungimea de 

aproximativ 112,00 m in continuarea parcarii din zona Primariei Liesti de pe partea 

dreapta. Latimea parcarii va fi de 3,00 m. 

-Amplasament nr.5 -  Centru de zi pentru copii cu dizabilitati 

In zona Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati din comuna Liesti, aflat pe Str. 

A.I.Cuza se propune amenajarea unei parcari cu lungimea de aproximativ 42,00 m Latimea 

parcarii va fi de 4,00 m. 

 -Amplasament nr.6 -  Parchet Liesti 
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In zona Parchetului din comuna Liesti, in lungul DN25 pe partea stanga pe sensul 

de mers Tecuci-Galati se propune amenajarea unei parcari cu lungimea de aproximativ 

37,00 m Latimea parcarii va fi de 3,50 m. 

-Amplasament nr.7 -  Scoala Nr.4 Liesti 

In zona Scolii Nr.4 din comuna Liesti in lungul DN25 pe partea dreapta pe sensul 

de mers Tecuci-Galati se propune amenajarea unei parcari cu lungimea de aproximativ 

100,00 m in continuarea parcarii din zona Primariei Liesti de pe partea dreapta. Latimea 

parcarii va fi de 3,50 m. 

Din documentație și Devizul general, rezultă că la prețurile de azi, suma necesară 

este de 534.616 lei, cu TVA.  Se va actualiza lista investițiilor și, funcție de 

disponibilitățile identificate în buget, parcările vor fi realizate în etape. 

 

 Față de cele menționate mai sus propun Consiliului local aprobarea aprobarea 

proiectului tehnic și a  indicatorilor tehnico-economici  pentru investiția  „REALIZARE 

PARCARI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI” ,așa cum rezulță ei din devizul 

general de lucrări. 

 

 

 

                  Inițiator, 

Primar, 

Boț Iulian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind: aprobarea proiectului tehnic și a  

indicatorilor tehnico-economici  pentru investiția  „REALIZARE PARCARI 

IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI” 

 

” 

 

Necesitatea și oportunitatea promovării proiectului de hotărâre sunt 

prezentate in referatul de aprobare  al inițiatorului. 

Temeiurile legale sunt invocate în preambulul proiectului de hotărâre. 

 

Din documentația tehnică rezultă caracteristicile investiției, cu specificul 

pentru fiecare dintre amplasamentele propuse. Lungimea și lățimea parcărilor a 

fost adaptată condițiilor specifice amplasamentului, cu încadrarea în exigențele 

legale privind sigurața circulației. 

 

Având în vedere derularea la nivel local a investiției și a analizei de piață 

rezultă conform devizului, un total investiție de 536.614,60 lei inclusiv TVA. 

 

 Față de cele prezentate, proiectul de hotărâre se dovedește a întruni 

condițiile necesare supunerii spre analiză și aprobarea consiliului local, în 

forma prezentată.  

 
 

 

 

 

 Consilier achizitii, 

 

    Necula Adrian 
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BENEFICIAR : UAT COMUNA LIESTI

Valoare (fara TVA) TVA (19%) Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 5 6

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.1 Studii  0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii teren 0,00 0,00 0,00

3.1.1.1 Ridicare topo 0,00 0,00 0,00

3.1.1.2 Studiu geotehnic 0,00 0,00 0,00

3.1.2. Raport  impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2. Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri, 

autorizatii
0,00 0,00 0,00

3.3. Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4. Certificare performanta energetica 0,00 0,00 0,00
3.5. Proiectare 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/DALI/PAC 0,00 0,00 0,00
3.5.4. Doc. teh necesare obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 1.000,00 190,00 1.190,00
3.5.5. Verificare tehnica de calitate PT si DE 1.500,00 285,00 1.785,00
3.5.6. Proiect tehnic(PT) si detalii executie 4.500,00 855,00 5.355,00

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie publica 0,00 0,00 0,00
3.7. Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Consultanta SSM 0,00 0,00 0,00

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8. Asistenta tehnica 5.000,00 950,00 5.950,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului de la fazele incluse in programul de control al 
lucrarilor avizat de ISC

0,00 0,00 0,00

3.8.2. Dirigentie santier 5.000,00 950,00 5.950,00
12.000,00 2.280,00 14.280,00


Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica




Cheltuieli pentru investitia de baza

DEVIZ GENERAL
"REALIZARE PARCARI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI"

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului




Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului





4.1 Constructii si instalatii 449.257,48 85.358,92 534.616,40
4.1.1 "REALIZARE PARCARI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI" 449.257,48 85.358,92 534.616,40
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu  necesita montaj si 

echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

449.257,48 85.358,92 534.616,40

5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.1 Lucrari de constructii 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2. Comisionane, cote, taxe, cost credit 8.441,83 0,00 8.441,83
5.2.1. Comisioane si dobanzi aferent creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5%*C+M) 2.246,29 0,00 2.246,29

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si 
pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1%*C+M)

449,26 0,00 449,26

5.2.4. Cota aferent Casei Sociale a Constructorului CSC (0,5%*C+M) 2.246,29 0,00 2.246,29
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 3.500,00 0,00 3.500,00

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00
5.4. Cota C.N.I. 5% 0,00 0,00 0,00

8.441,83 0,00 8.441,83

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

449.257,48 85.358,92 534.616,40

Beneficiar Intocmit,
UAT COMUNA LIESTI


Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste



DIN CARE C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

TOTAL GENERAL 469.699,31 87.638,92 557.338,23




Alte cheltuieli



SC DRUM CONSTRUCT SRL
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