
 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. _36_ 

                                              Din 21.06.2022 

privind aprobarea proiectului tehnic și a  indicatorilor tehnico-economici  pentru investiția 

„EXTINDERE  ȘI MODERNIZARE  PARȚIALĂ  CLĂDIRE  ADMINISTRATIVĂ” 
 

______________________________________________________________________________ 

Inițiator: Iulian BOȚ, primarul comunei Liești  ; 

           Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului: _____5741/15.06.2022 ________________                   

                 

Consiliul local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședința ordinară în data de 21.06.2022 

convocată prin dispoziția primarului comunei Lieşti; 

  

Având în vedere : 

-Referatul de aprobare  prezentat de primarul comunei Liești înregistrată sub nr. 5741/15.06.2022 

prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 

colectivității.  

 - raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului înregistrat sub nr. 5742/15.06.2022 prin care se motivează în drept și în fapt necesitatea și 

oportunitatea proiectului; 

 -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Liești,  

 - art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 20 alin. (1) lit. l) , art. 44, alin. 1 si art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice local, cu modificările și completările; 

 - art. 60 pct. 5 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 -art. 129, alin. 4, lit. (d), si alin.(7), lit. n139 alin. 1, alin. 3 lit. a), art. 200  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
    

 In temeiul art., 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  
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H O T Ă R Â R E: 

 
Art. 1. Se aprobă proiectul tehnic și  indicatorii tehnico-economici  pentru investiția   

„EXTINDERE  ȘI MODERNIZARE  PARȚIALĂ  CLĂDIRE  ADMINISTRATIVĂ”, conform Anexei 

nr. 1 care face parte integrantă din 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. Se aprobă nota de fundamentare și descrierea sumară a proiectului conform Anexelor nr. 2 

și nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 4. Se aprobă valoarea totală a proiectului „EXTINDERE  ȘI MODERNIZARE  PARȚIALĂ  

CLĂDIRE  ADMINISTRATIVĂ”în cuantum de  526972 lei (inclusiv TVA), conform Devizului General . 

Art. 5. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Comunei Liești, 

domnul Boț Iulian, prin compartimentele de specialitate. 

 

 Art. 6. 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/. 

 

 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              

            Nicolae Cătălin   LUPOAIE                                    Contrasemnează,          

                                               SECRETAR GENERAL                                      

                                                                                              Vasile AVĂDANEI                                                                             

    __________________________                            

                                                                                                           ____________________________ 
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Anexa 2 la HCL nr. 36/21.06.2022 

 
 

 

Descrierea sumară a proiectului  
 

„EXTINDERE  ȘI MODERNIZARE  PARȚIALĂ  CLĂDIRE  ADMINISTRATIVĂ” 

 

 

În cadrul prezentului obiectiv de investiții se propune realizarea extinderii si 

modernizării sediului administrativ al Primăriei comunei Liești. Construcțiile 

propuse a se realiza  au o suprafață total construită și desfășurată de 94.75 mp 

Lipsa spatiilor pentru desfășurarea în bune condiții a activităților a ieșit in 

evidență în timpul pandemiei. Atunci  birourile supraaglomerate au impus în 

perioada de vârf  ,organizarea activităților și prin tele-muncă. 

Noile spații vor permite lucrul cu publicul in sistemul de ghișee multiple și 

reorganizarea birourilor compartimentelor de specialitate. 

Optimizările propuse vor fluidiza accesul publicului si simplifica și 

îmbunătăți circuitul documentelor. 

 
 

 

 

 

Primar, 

Boț Iulian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa 3 la HCL nr. 36/21.06.2022 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

 

Titlu proiect 
 

 

„EXTINDERE  ȘI MODERNIZARE  PARȚIALĂ  

CLĂDIRE  ADMINISTRATIVĂ” 

 

1. Descrierea pe scurt a situației actuale 

(date statistice, elemente specifice, etc.) 

Lipsa spatiilor de lucru , supraaglomararea birourilor, 

sunt aspecte care afectează procesul de lucru cu 

publicul  și calitatea actului administrativ. 

2. Necesitatea și oportunitatea investiției 

pentru care se aplică 

Realizarea unui ghișeu de taxe și impozite, precum și 

realizarea unui hol de acces la acest ghișeu prin 

despărțirea biroului 3 (din situația existentă). 

 

3. Corelarea cu proiecte deja implementate 

la nivel local 

Nu este cazul. 

4. Corelarea cu proiecte în curs de 

implementare de la nivel local 

Nu este cazul. 

5. Corelarea cu celelalte proiecte pentru 

care se aplică la finanțare 

Nu este cazul.  

6. Efectul pozitiv previzionat prin 

realizarea obiectivului de investiții 

Se va acoperi necesitatea de spațiu pentru aceste 

activități . 

Se va  fluidiza accesul publicului si simplifica și 

îmbunătăți circuitul documentelor. 
Creșterea gradului de satisfacție  al cetățenilor față de 

serviciile oferite de administrația publică. 

7. Modul de îndeplinire a condițiilor 

aferente investițiilor 

Investiția se realizează din bugetul local.   

8. Descrierea procesului de implementare   

Contractarea serviciilor de proiectare. 

Elaborarea proiectului tehnic.  

Emiterea autorizației de construire.  

Atribuirea contractului de execuție lucrări.  

Realizarea lucrărilor de construcție.  

Recepția lucrărilor. 

realizarea măsurilor de informare și publicitate. 

9. Alte informații Valoarea estimata conf. Deviz: 526972 lei  (inclusiv 

TVA) 

 

 

 


