
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI 

CONSILIUL LOCAL OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 86 din 25.08.2017 

privind realizarea accesului  fără perceperea de taxe la obiectivul de investiție „Modernizare 

drumuri de exploatare în comuna Oțeleni, județul Iași” finanțat prin FEADR, pentru o 

perioadă de 5 ani de la finalizarea investiției 

 

Consiliul Local Oţeleni 

Având în vedere: 

- Nota de fundamentare înregistrată sub nr. 5030 din 24.08.2017 a Primarului comunei 

Oteleni, judeţul Iaşi;  

- Referatul de specialitate înregistrat sub nr. 5029 din 24.08.2017 înaintat de către 

Compartimentul secretariat 

- Programul Național de Dezvoltare Rurală - Măsura 125, submasura a2 - „Infrastructura 

agricola de acces”; 

- Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020; 

- Contractul de finantare nr. C125A011112400019/ C0430A00T211112400019 din 

20.11.2015; 

- Manualul de procedura de autorizare plati AFIR conform căruia -  se solicita la ultima 

cerere de plata documente specifice pentru Masura 125 (4.3):"Hotararea Consiliului 

Local/ Actul de decizie sau Hotararea organului de decizie (pentru persoane juridice)/ 

Declaratie pe propria raspundere (pentru persoane fizice) din care sa rezulte daca 

accesul public la investitia finantata prin FEADR se realizeaza cu/ fara perceperea de 

taxe pentru o perioada de 5 ani de la finalizarea investitiei trebuie sa fie semnata, datata 

si stampilata (dupa caz) de catre beneficiarul proiectului." 

- Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 4853/17.08.2017 

- HCL nr 18 din 23 mai 2011 privind aprobarea aplicării la PNDR, Măsura 125 

”Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea agriculturii” 

- Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b, alin.(4), lit. d, art. 63, alin. (1), lit. c si art. 126 din 

Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind 

administrația publică locală; 

- Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, privind finanțele publice locale. 



În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit. c)  și art. 115, alin. (1), lit. B din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică 

locală, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă ca accesul la obiectivul de investiție „Modernizare drumuri de exploatare în 

comuna Oteleni, judetul Iași” finantat prin FEADR, în cadrul Programul Național de Dezvoltare 

Rurală, să se realizeze fără perceperea de taxe pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea investiției. 

 

Art.2. Se aprobă ca hotărârea ce se va da să fie dusă la îndeplinire de către Primarul comunei 

Oteleni, județul Iași, prin Compartimentul financiar – contabil. 

 

Art.3.  Secretarul comunei Oţeleni va comunica un exemplar al prezentei hotărâri Primarului interimar al 

comunei Oțeleni,un exemplar Compartimntului financiar-contabil,  un exemplar Instituției Prefectului 

Județului Iași și o va afișa la sediul și pe site-ul instituției pentru publicitate. 

Adoptată astăzi, 25.08.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CONSILIER LOCAL, 

BENCHEA I. ROBERT 

 

Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

p. secretarul comunei 

BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 12 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. La lucrările ședinței 

participă 12 consilieri locali din cei 13 consilieri locali aleși. 


