
 

 

HOTĂRÂREA Nr...47.... 

Din 17.08.2022  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice a 

obiectivului de investiții  “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna  

Liești, Județul Galați, etapa II” și participarea la Programul privind creșterea eficienței 

energetice a infrastructurii de iluminat public  

__________________________________________________________________________ 

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

Numar de înregistrare și data depunerii:                              .........G/12.08.2020 

 

Consiliul Local al Comunei Liești întrunit în ședință extraordinară din data de 17.08.2022; 

Analizând: 

- referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Liești, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat cu nr................/12.08.2022; 

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

comunei Liești cu nr.............../12.08.2022; 

-rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Liești; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;   

d) HG nr. 907/2016 

e)      Ghidul de finanțare aferent Programului privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – 

Administrația Fondului pentru Mediu - denumit în continuare PROGRAM; 

f) Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 

lit. ”g” ale O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

g) În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”b”, precum şi ale art. 196, alin. 

(1), lit. ”a”, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, adoptă prezenta  

 

H O T Ă R Â R E: 
 

Art. 1 – Se aproba participarea U.A.T. Comuna Liești la Programul privind creșterea eficienței 

energetice a infrastructurii de iluminat public, finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

– Administrația Fondului  pentru Mediu - denumit în continuare PROGRAM. 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

 

 

Comuna  Lieşti, Strada Anghel Saligny, nr. 269, județul Galați, CP807180, 
Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

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

www.primaria-liesti.ro 



 

Art. 2 – Valoarea totală a investiției este 2,028,061.52 lei, inclusiv TVA, conform Devizului 

General Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.  

 

Art. 3 – Se aprobă bugetul proiectului de investiții ”Modernizarea sistemului de iluminat public 

stradal în comuna Liești, județul Galați”, conform Anexei 1 – Deviz general al investiției, care face 

parte din prezenta hotărâre, în cuantum de 2,028,061.52 lei (inclusiv TVA), după cum urmează: 

  - valoare cheltuieli eligibile: 1,957,375.00 lei (inclusiv TVA) 

  - valoare cheltuieli neeligibile: 70,686.52 lei (inclusiv TVA) 

 

Art. 4- Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului ”Modernizarea sistemului 

de iluminat public stradal în comuna Liești, județul Galați”, în valoare 70,686.52 lei (inclusiv 

TVA). 

 

Art. 5 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico-economică a obiectivului 

de investiții  ”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Liești, județul 

Galați” conform - DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII – 

nr. 41P/2022, elaborator S.C. CRISBO COMPANY S.R.L: 

 

Indicatori tehnici 

Numărul de aparate de iluminat propuse a fi instalate: 485 buc 

Module de telegestiune pentru puncte luminoase: 485 buc 
 

Indicatori economici 

Valoarea totala a investiției: 2,028,061.52 lei TVA inclus 

Din care C+M: 1,029,948.50 lei TVA inclus 

Valoarea cheltuielilor eligibile: 1,957,375.00 lei TVA inclus 

Valoarea cheltuielilor neeligibile: 70,686.52 lei TVA inclus 

 

  OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Principalele obiective urmărite prin proiect sunt: 

- Scăderea consumului de energie electrica in sectorul iluminatului public 

- Scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera 

 

Obiectivele secundare urmărite a fi atinse sunt: 

- Aducerea sistemului de iluminat public la standardele impuse de normativele in vigoare 

- Prestarea unui serviciu de calitate pentru comunitate 

- Reducerea riscului de producere a infracțiunilor pe timp de noapte 

- Reducerea riscului producerii accidentelor rutiere 

 

Art. 7 - Se aprobă ducerea la îndeplinire a obiectivului de investiții cu respectarea tuturor 

prevederilor legale, a normativelor si prescripțiilor de proiectare pentru sistemele de iluminat 

public, cat si a legislației achizițiilor publice. 



 

Art. 8 – Se împuternicește Primarul comunei Liești, domnul Boț Iulian, să încheie contractul de 

finanțare nerambursabilă cu Administrația Fondului pentru Mediu. 

 

Art. 9 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Comunei Liești, 

în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Liești și prefectului județului Galați și se aduce 

la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 

http://primaria-liesti.ro/ 

 

Art. 10 – Primarul comunei Liești, județul Galați, împreună cu compartimentele din cadrul 

aparatului de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 11 – Aducerea la cunoștință publică se face publică prin afișare la sediul Primăriei comunei 

Liești și publicarea pe pagina web a Primăriei Liești. 

          

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  Contrasemnează, 

      Secretar General, 

 Daniel  Milașcu   

     Vasile Avadanei 

 

 

 

 


