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OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 106 

privind privind aprobarea documentatei tehnico-economice a obiectivului de investiții 

„Construire și dotare cămin cultural sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași” 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 

25.09.2019 la care participă un număr de 8 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul Dieac Adrian este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind privind aprobarea documentatei tehnico-economice a obiectivului de investiții 

„Construire și dotare cămin cultural sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere Studiul de fezabilitate al obiectivului de investiții „Construire și dotare 

cămin cultural sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași” 

Având în vedere devizul general al obiectivului de investiții „Construire și dotare cămin 

cultural sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași” înregistrat cu nr. 7956/24.09.2019; 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 6 

și art. 13 din Anexa 3 Programul naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr. 

25/ 2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 7959 din 24.09.2019; 

Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea 

domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni 

înregistrat cu nr.7972 din 24.09.2019; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. alin. (2) lit. c) și d), alin. (7) lit.d) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu un număr de 8 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, 

adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 



ART.1 - Se aprobă  documentația  tehnico – econhomică, faza Studiul de fezabilitate 

pentru obiectivul de investitii „Construire și dotare cămin cultural sat Hândrești, comuna Oțeleni, 

județul Iași”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotarare.  
ART.2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

„Construire și dotare cămin cultural sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași”, conform anexei 

nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarare.   
ART.3 Primarul comunei Oțeleni prin intermediul aparatului de specialitate va urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului achiziții publice; 

- Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” S.A 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

DIEAC ADRIAN                         Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

      Secretar general, 

Oțeleni, 25 septembrie 2019                      BENCHEA L. ROBERT 
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ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.106/25.09.2019 

privind privind aprobarea documentatei tehnico-economice a obiectivului de investiții 

„Construire și dotare cămin cultural sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași” 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE 

„Construire și dotare cămin cultural sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași”  

           

 Camin cultural  - regim de inaltime P+1E 

• SUPRAFATA TEREN: Steren= 870 mp 

• Aconstruita  = 256.50 mp 

• Adesfasurata totala = 496.15 mp 

• AUtila Totala = 295.90 mp 

• Categoria de importanta: “C”; 

• Clasa de importanta: C1:III; 

• Gradul de rezistenta la foc: C1: II; 

• POT =  29.48 % 

• CUT = 0.57 mp ADC/mp teren 

 

                                            inclusiv TVA 

Valoarea totală a investiţiei  3.392.227,73 lei 717.582,50 euro 

                                    din care C + M 2.378.291,72 lei 503.097,27 euro 

Valoare finantata prin Subprogram (C.N.I.”) 3.66.923,67 lei 648.768,57 euro 

din care C+M 2.252.527,53 lei 476.493,46 euro 

Valoare finantata prin U.A.T. OȚELENI 

(cheltuieli pentru servicii si lucrari 

finantate de UAT )(*); 

325.304,06 lei 68.813,92 euro 

din care C+M 125.764,18 lei 26.603,81 euro 

(la  cursul BNR din 26.07.2019, de 1 euro = 4,7273 lei) 

 

 



 Cost unitar (exclusiv TVA) 

Realizarea investiţiei 

Euro/m
2

Acd 

Investiţia de bază – cost unitar,  

(cap.4/aria desf) 
786,60 

din care:   

Construcţii şi instalaţii (C+I)                              

(cap 4.1/aria desf) 
932,30 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

DIEAC ADRIAN                         Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

      Secretar general, 

Oțeleni, 25 septembrie 2019                      BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


