
 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. _37_ 

                                              Din 21.06.2022 

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

„ÎNFIINȚARE ILUMINAT PIETONAL ÎN ZONA PĂDURE 

HANU CONACHI - COMUNA LIEȘTI, JUD. GALAȚI” 
 

___________________________________________________________________________ 

Inițiator: Iulian BOȚ, primarul comunei Liești  ; 

           Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului: __________________5710/14.06.2022  

 

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

.....06.2022 convocată prin dispoziția primarului comunei Lieşti; 

  

Având în vedere : 

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

5710/14.06.2022 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. 5711/14.06.2022 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  

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

 

 

 

Comuna  Liești, Str. Anghel Saligny, Nr.296,  județul Galați, CP807180, 

Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

e-mail:p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com 

www.primaria-liesti.ro 



 

 

 

H O T Ă R Â R E: 

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

„ÎNFIINȚARE ILUMINAT PIETONAL ÎN ZONA PĂDURE HANU   CONACHI - COMUNA 

LIEȘTI, JUD. GALAȚI”, 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 “ÎNFIINȚARE ILUMINAT PIETONAL ÎN 

ZONA PĂDURE  HANU CONACHI - COMUNA LIEȘTI, JUD. GALAȚI”  în cuantum de  344 

445,00lei (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. 37/21.06.2022 

 
Descrierea sumară a proiectului  

 

„ÎNFIINȚARE ILUMINAT PIETONAL ÎN ZONA PĂDURE 

HANU CONACHI - COMUNA LIEȘTI, JUD. GALAȚI” 

 

 

În cadrul prezentului obiectiv de investiții se propune realizarea 

iluminatului pietonal în comuna Liești, județul Galați spre limita comunei Hanu 

Conachi 

 Menționăm ca această zonă a făcut obiectul lucrărilor de construire alee 

pietonala.  

In prezent in aceasta zona nu exista nici o instalație de iluminat public 

pietonal. Realizarea unui iluminat corespunzător determina in special, reducerea 

numărului de agresiuni contra persoanelor, îmbunătățirea orientării, 

îmbunătățirea climatului social si cultural prin creșterea siguranței activităților 

pe durata nopții. 

 
 

 

 

 

Primar, 

Boț Iulian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Anexa 3 la HCL nr. 37/21.06.2022 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

 

Titlu proiect 
 

„ÎNFIINȚARE ILUMINAT PIETONAL ÎN 

ZONA PĂDURE 
HANU CONACHI - COMUNA LIEȘTI, JUD. 

GALAȚI” 

1. Descrierea pe scurt a situației actuale 

(date statistice, elemente specifice, etc.) 

Aleea pietonală construită in zona dintre limita 

localității și Popasul Hanu Conachi nu are asigurat 

iluminatul public 

2. Necesitatea și oportunitatea investiției 

pentru care se aplică 

Comuna Liești este dispusă de-a lungul Drumului 

Național 25. Circulația pe pista pietonală in 

perioada nopții poate constitui un risc ridicat, in 

condițiile lipsei iluminatului public. Asigurarea 

siguranței cetățenilor și a ordinii publice presupune 

elemente de infrastructură care se creează în timp și 

funcție de posibilitățile financiare. Datorita 

circulației intense  din zonă ,  se impune iluminarea 

corespunzătoare .   

3. Corelarea cu proiecte deja 

implementate la nivel local 

Prezentul proiect este corelat cu proiectele de 

modernizare infrastructură rutieră precum și cu 

proiectele de amenajare alee pietonală   ,deja  

finalizată. 

4. Corelarea cu proiecte în curs de 

implementare de la nivel local 

Prezentul proiect este corelat cu proiectele de 

modernizare infrastructură rutieră care se 

implementează la acest moment în comună.  

5. Corelarea cu celelalte proiecte pentru 

care se aplică la finanțare 

Nu este cazul.  

6. Efectul pozitiv previzionat prin 

realizarea obiectivului de investiții 

Creșterea gradului de securitate și siguranță al 

cetățenilor. 

7. Modul de îndeplinire a condițiilor 

aferente investițiilor 

Încurajarea populației pentru mișcare și utilizarea 

mijloacelor de transport nepoluante.   

8. 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. 

realizarea măsurilor de informare și publicitate. 

9. Alte informații Valoarea estimata conf. Deviz: 344 445,00lei 

(inclusiv TVA) . 

 

 


