
 
 
 

 

 

 

                                   PROIECT   DE     H O T A R A R E 

Privind: aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții  

„REALIZARE PARCARI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI” 

____________________________________________________________________ 

             Inițiator: Boț Iulian, primarul comunei Liești, județul Galați; 

             Nr. si data depunerii proiectului de hotărâre :     4163/20.04.2022  

  

Consiliul Local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședința ordinară în 

data de  28.04.2022; 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivul de investiții  

„REALIZARE PARCARI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI”; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare  al  inițiatorului înregistrată cu nr. 4163/20.04.2022; 

- raportul de specialitate comun, întocmit de Compartimentul Achiziții Publice – 

Proiecte Dezvoltare din cadrul Primăriei Liești și înregistrat la nr. 

4164/20.04.2022; 

- avizul comisiei de specialitate ; 

- -Studiul de oportunitate înregistrat sub nr.  4138/20.04.2022; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- -Prevederile Legii 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- -Prevederile art. 136, 139, alin. (3), lit. « a » si. « g » si prevederile art. 155, 

alin.(1), lit. . «c » si alin. (4), lit. « a », alin. (1), lit. « d » si alin. (5), lit. « c » și 

art. 129, alin. (2), lit. „b” și “d”, alin. (7), lit. „a”, “b” și lit. „c” din OUG 57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 129  alin. (2) lit. b) şi lit. c),  alin. (6) , lit. a) şi 14), art. 212, alin. 

(2) și alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

 

- În temeiul art.196 alin. (1)  lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
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HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții  

„REALIZARE PARCARI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI”. 

 

 Art. 2.  Primarul comunei se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 
 

   Art. 3. Secretarul general al comunei  va asigura publicitatea si comunicarea către 

cei în drept a prezentei hotărâri. 

 

 

 

INITIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN BOȚ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 Obiectul   proiectului   de   hotărâre   îl    constituie   aprobă necesitatea și oportunitatea 

realizării obiectivului de investiții  „REALIZARE PARCARI IN COMUNA LIESTI, 

JUDETUL GALATI”. 
 

 Astfel cum rezultă din Studiul de oportunitate  întocmit în justificarea necesității și 

oportunității proiectului de investiție, lipsa parcărilor în zonele cu obiective social-economice 

și cu circulație pietonală și auto intensă  constituie un impediment în desfășurarea în bune 

condiții a activităților, dar și în crearea premizelor pentru o dezvoltare durabilă a localității. 

 Cele șapte amplasamente propuse  prin proiect   se remarcă prin importanță și nevoia 

urgentă de intervenție, raportat la instituțiile pe care le deservesc. 

 Potrivit prevederilor invocate în preambulul proiectului de hotărâre, și anume:  

 art. 136, art. 39, alin. (3), lit. « a » si. « g » si prevederile art. 155, alin.(1), lit. . «c » si alin. 

(4), lit. « a », alin. (1), lit. « d » si alin. (5), lit. « c » și art. 129, alin. (2), lit. „b” și “d”, alin. (7), 

lit. „a”, “b” și lit. „c” , art. 129  alin. (2) lit. b) şi lit. c),  alin. (6) , lit. a) şi 14), art. 212, alin. (2) 

și alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, consiliul local este competent să 

adopte prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

 

Compartiment ACHIZIȚII PUBLICE 

Consilier sup. 

Adrian NECULA 
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REFERAT DE APROBARE 

 
Necesitatea asigurării locurilor pentru parcare temporară în preajma instituțiilor și a 

obiectivelor economice  in localitate este dincolo de orice îndoială. 

Posibilitățile bugetului local de a finanța o atare investiție sunt limitate, astfel că  a fost 

necesară o ierarhizare. Funcție de importanța zonei și a obiectivului, s-a optat pentru cele 7 

parcări care se propun spre construire/amenajare. 

Prin studiul de oportunitate se justifică oportunitatea și necesitatea investiției.  

Aprecierea oportunității și necesității unei investiții și a oricărui act de administrare este 

apanajul exclusiv al consiliului local, neputând fi cenzurată, ci doar r analizată sub aspectul 

respectării elementelor de legalitate. 

Având în vedere cele mai sus prezentate, consiliul local urmează a analiza și hotărî. 
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STUDIU DE OPORTUNITATE 

privind aprobarea obiectivul de investiții 

„REALIZARE PARCARI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI” 

 

DATE PRIVIND SOLICITANTUL 

Autoritatea administrației publice care solicită finanțarea: 

          COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI 

Reprezentant legal 

 Nume și prenume: BOȚ IULIAN 

 Funcția: PRIMAR  

Persoana de contact: 

 Nume și prenume: BOȚ IULIAN 

 Funcția: PRIMAR 

 Telefon: 0753 315 588 

 e-mail: liesti@gl.e-adm.ro , p807180l@yahoo.com , primarialiesti@gmail.com , 

www.primaria-liesti.ro  

DATE GENERALE ALE INVESTIȚIEI 

Denumirea obiectivului de investiții: 

„REALIZARE PARCARI IN COMUNA LIESTI, JUDETUL GALATI” 

Amplasamentul : 
Amplasamentele de interes aparțin teritoriului administrativ al comunei Liești, județul 

Galati . 
Identificat potrivit HGR nr 678/2011 care modifică și completează HG 562 din 2002, 

respectiv HCL nr 18/26.05.2001, anexa nr 4 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al comunei Liești, atașate solicitării1, pozițiile nr. 37, 38,  

Titularul investiției 
 COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI 
str. Anghel Saligny, nr. 269 (Cod poștal: 807180), Județ: Galați, Romania, Tel. 0236 821 
020, Tel. 0236 836 010, Tel./fax: 0236 821 006, e-mail: liesti@gl.e-adm.ro, 
p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com, www.primaria-liesti.ro. 
  
Beneficiarul Investiției 
 COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI 
str. Anghel Saligny, nr. 269 (Cod poștal: 807180), Județ: Galați, Romania, Tel. 0236 821 
020, Tel. 0236 836 010, Tel./fax: 0236 821 006, e-mail: liesti@gl.e-adm.ro, 
p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com, www.primaria-liesti.ro. 
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Statutul juridic al amplasamentului:  sat Liești, comuna Liești, județul Galați,. 
Identificat potrivit HGR nr 678/2011 care modifică și completează HG 562 din 2002, 
respectiv HCL nr 18/26.05.2001, anexa nr 4 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al comunei Liești,  pozițiile nr. 30 – parcare Parchet, 37-Strazi Liești, 38-Strazi 
Șerbănești , suprafețele de teren pe care beneficiarul are posibilitatea sa realizeze parcări 
fiind situate de-a lungul DN 25, pe strada Anghel Salgny , precum și și  strada Alexandru 
Ioan Cuza. 

Pe amplasamentele existente se realizează parcarea autovehiculelor în spații 
neamenajate corespunzător. Investiția se va realiza prin amenajarea și extinderea spațiilor 
existente. 

 
 
DESCRIEREA INVESTIȚIEI 

 Amplasamentele investiției sunt situate în sat Liești, 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 
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. 
 Prin urmare beneficiarul intenționează construirea unor parcări , astfel încât acestea  
să poată fi utilizate în condiții minime de calitate ,conforme cu normele în vigoare în materie 
de legislație rutieră și siguranță a circulației.   
 
 Necesitatea promovării investiției 
  În prezent, în cadrul localității, dezvoltarea activităților economice impune și 
măsuri ce vizează asigurarea condițiilor de siguranța a traficului auto și amenajarea unor 
parcări apropiate de obiectivele socio-economice. Deschiderea unor activități în spațiile 
deja construite care își schimbă destinația, nu permite realizarea de noi spatii de parcare  , 



  

 

clădirile fiind deja in aliniament, fără rezerve de teren, astfel că singura soluție viabilă este 
amenajarea parcărilor in spațiul dintre stradă și trotuar, acolo unde există o suprafață de 
teren corespunzătoare.  

 
  Obiectivul general al proiectului constă în construirea și amenajarea de parcări , 
care să fie în concordanță cu exigențele minime de calitate în vigoare. 
  
 

Oportunitatea investiției 
 Este dată de realitatea constatată , necesitatea reclamată de cetățenii comunei și 
existența unor sume alocate în bugetul local pentru această investiție. La data întocmirii 
prezentului studiu, nu se au în vedere alte programe/surse de finanțare. 
 

 

PRIMAR, 

BOȚ IULIAN 

 

 

Intocmit, Resp. Urbanism 

Insp. Sup. Ion GAȚU 


	Proiect Hotarare oportunitate parcari.pdf (p.1-4)
	Studiu de oportunitate.pdf (p.5-7)

