ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI LIEȘTI
PROIECT HOTĂRÂREA nr.
din 13.05.2022
privind aprobarea proiectului ”Realizare pista de biciclete în comuna Liești, județul Galați ” și a cheltuielilor
pentru realizarea acestuia
Inițiatorul: Boț Iulian, primarul comunei Liești, județul Galați.
Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului:
/12.05.2022
Consiliul local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședința extraordinară în data de 13.05.2022
convocată de îndată prin dispoziția primarului comunei Lieşti;
Având în vedere Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Liești înregistrată sub nr.
........./12.05.2022 prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivității.
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului înregistrat sub nr. ......../12.05.2022 prin care se motivează în drept și în fapt
necesitatea și oportunitatea proiectului;
Având în vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Liești,
județul Galați înregistrat sub nr. ...../23.03.2022 constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru
realizarea investițiilor publice de interes local;
Având în vedere prevederile art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
Republicată;
Având în vedere art. 8 și 9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 5
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Având în vedere art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
Având în vedere prevederile art. 20 și 21 din legea cadrul a descentralizării nr. 195/2006;
Având în vedere prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile
europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, COMPONENTA C10 – FONDUL
LOCAL.
Având în vedere prevederile art. 129 alin 1, alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), alin. 7 lit. k) din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Conform art. 139 alin. 1, alin. 3 lit. a), art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. Se aprobă proiectul ”Realizare pistă de biciclete în comuna Liești, județul Galați” în cadrul
Planului Național de Redresare și Reziliență, C10 – FONDUL LOCAL, Apel de proiecte PNRR/2022/C10,
Investiția I.1 – Mobilitate urbană durabilă, Subinvestiția I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul
verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan.

Art. 2. Se aprobă descrierea sumară a proiectului conform Anexei 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă nota de fundamentare a proiectului conform Anexei 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă devizul general al investiției conform Anexei 3 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Realizare pista de biciclete în comuna Liești, județul
Galați” în cuantum de 2.809.644,00 lei (inclusiv TVA) din care 1.863.611,40 lei valoare eligibilă și
946.032,60 lei valoare neeligibilă.
Art. 4. Consiliul Local al Comunei Liești se angajează să finanțeze cheltuielile neeligibile în cuantum
de 946.032,60 lei precum și cheltuielile conexe care asigură implementarea proiectului ”Realizare pista de
biciclete în comuna Liești, județul Galați”, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnicoeconomice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare precum și cheltuielile de mentenanță și
întreținere pe întreaga perioadă de durabilitate.
Art. 5. Consiliul Local al Comunei Liești se angajează să asigure resursele financiare necesare
implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale.
Art. 6. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de
ordonator principal de credite, sau administrator public al comunei. Se împuternicește primarul comunei
Liești, Boț Iulian să semneze cererea de finanțare, anexele acesteia precum și contractul de finanțare.
Art. 7. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Comunei Liești,
domnul Boț Iulian.
Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Liești și prefectului județului Galați și se aduce la cunoștință publică
prin publicarea pe pagina de internet http://primaria-liesti.ro/.

Initiator,

PRIMAR,
IULIAN BOŢ

Anexa 1 la HCL nr. ......./13.05.2022
Descrierea sumară a proiectului
” Realizare pistă de biciclete în comuna Liești, județul Galați”
În cadrul prezentului obiectiv de investiții se propune realizarea unei piste de biciclete în satul
Liești, comuna Liești, județul Galați. Pista de biciclete va avea o lungime de 3 km și o lățime de 2 m.
Aceasta va fi încadrată în borduri de 10 x 15 cm iar structura rutieră va fi formată din: 4 cm Beton
Asfaltic 8, 10 cm Beton B250, folie polietilenă, 2 cm nisip și 10 cm balast. In cadrul proiectului se
vor asigura facilități pentru accesul pasagerilor care aparțin grupurilor expuse riscului de
discriminare, precum persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, în vederea creșterii accesibilității
acestora la facilitățile de transport prin includerea de activități de sprijin pentru a garanta siguranța
tuturor persoanelor.
În cadrul proiectului vor fi amenajate două puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice în
funcțiune de 22 kw.

Primar,
Boț Iulian

Anexa 2 la HCL nr. ......./13.05.2022
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Planului Național de Redresare și Reziliență,
Titlu apel proiect
Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1
Realizare pistă de biciclete în comuna Liești,
– Mobilitate urbană durabilă, Subinvestiția
județul Galați
I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde – piste pentru biciclete la
nivel local/metropolitan
1. Descrierea pe scurt a situației actuale Lipsa pistelor de biciclete rămâne o mare problemă în
(date statistice, elemente specifice, etc.)
România, care duce la o aglomerare și mai mare a
traficului. În prezent, comuna Liești nu are amenajate
piste de biciclete iar traficul atât pe drumul național
cât și pe străzile din comuna este îngreunat de
bicicliști.
2. Necesitatea și oportunitatea investiției Comuna Liești este dispusă de-a lungul Drumului
pentru care se aplică
Național 25. Oamenii care locuiesc în apropierea
șoselelor aglomerate sunt deosebit de expuși la
niveluri excesive ale poluării aerului. Potrivit datelor
Agerpres, România este pe primul loc în Uniunea
Europeană când vine vorba de numărul bicicliștilor
care au decedat în accidente rutiere raportat la numărul
total al populației. Prin prezentul proiect se propune
asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, prin
amenajarea unei piste de biciclete care va conduce la
reducerea gradului de poluare cauzat de trafic în
comună precum și crearea condițiilor de a circula în
siguranța pe structura rutieră a acesteia. De asemenea,
prin amenajarea pistei de biciclete va fi încurajată
practicarea de activități fizice care poate îmbunătăți
calitatea vieții.
3.

4.

5.
6.

Corelarea cu proiecte deja implementate Prezentul proiect este corelat cu proiectele de
la nivel local
modernizare infrastructură rutieră precum și cu
proiectele de amenajare parc și teren de sport ,
finalizate de către Comuna Liești.
Corelarea cu proiecte în curs de Prezentul proiect este corelat cu proiectele de
implementare de la nivel local
modernizare
infrastructură
rutieră
care
se
implementează la acest moment în comună.
Corelarea cu celelalte proiecte pentru Nu este cazul.
care se aplică la finanțare
Efectul pozitiv previzionat prin realizarea Fluidizarea traficului pe structura rutieră a comunei.
obiectivului de investiții
Reducerea gradului de poluare în comuna

7.
8.

9.

Modul de îndeplinire a condițiilor Încurajarea populației pentru utilizarea mijloacelor de
aferente investițiilor
transport nepoluante.
Descrierea procesului de implementare
Contractarea serviciilor de management de proiect.
Contractarea serviciilor de proiectare.
Elaborarea proiectului tehnic.
Emiterea autorizației de construire.
Contractarea serviciilor se supervizare lucrări.
Atribuirea contractului de execuție lucrări.
Realizarea lucrărilor de construcție.
Recepția lucrărilor.
Contractarea serviciilor și realizarea măsurilor de
informare și publicitate.
Realizarea raportărilor în conformitate cu cerințele
ghidului solicitantului.
Alte informații
In cadrul proiectului vor fi amenajate două puncte de
reîncărcare pentru vehicule electrice în funcțiune de 22
kw si 50 kw

