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CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 116 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare 

drumuri de interes local pentru eliminarea efectelor inundațiilor din comuna Oțeleni, 

județul Iași” 

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

02.10.2019 la care participă un număr de 11 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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare 

drumuri de interes local pentru eliminarea efectelor inundațiilor din comuna Oțeleni, județul 

Iași”; 

Având în vedere Devizul general al obiectivului de investiții înregistrat cu nr. 8185 din 

01.10.2019; 

Având în vedere prevederile OG nr. 25/2001 privind infiintarea C.N.I aprobata prin legea 

nr.117/2002 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273 / 2006 privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 8192 din 01.10.2019; 

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. 8201 din 01.10.2019;  

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) 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 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, 

adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 - Se aproba indicatorii tehnico-economici precizati in Documentatia de avizare a 

lucrarilor de interventie (D.A.L.I): „Reabilitare drumuri de interes local pentru eliminarea 

efectelor inundațiilor din comuna Oțeleni, județul Iași” conform anexei care face parte integranta 

din prezenta hotarare. 

ART.2 – Finantarea investitiei se va asigura prin Compania Nationala de Investitii.    
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ART.3 - Valoarea totala a obiectivului de investitie este de 7.543.613,20 lei inclusiv TVA, 

din care se aproba cofinantarea din bugetul local in suma totala de 846.710,00 lei inclusiv TVA.  

ART.4  Se însușește Devizul general al obiectivului de investiții înregistrat cu nr. 8185 

din 01.10.2019; 

ART.5 Primarul comunei Oțeleni prin intermediul aparatului de specialitate va urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.6 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului achiziții publice; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- 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, 2 octombrie 2019             BENCHEA L. ROBERT 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

COMUNA OȚELENI 

 

 

 

ANEXA LA H.C.L. NR.116/02.10.2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare 

drumuri de interes local pentru eliminarea efectelor inundațiilor din comuna Oțeleni, 

județul Iași” 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI 

„Reabilitare drumuri de interes local pentru eliminarea efectelor inundațiilor din comuna 

Oțeleni, județul Iași” 

 

FAZA DE PROIECTARE: Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.) 

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI : 6 luni ( 2 luni proiectare + 4 luni execuție) 

 

ESALONAREA INVESTITIEI (INV/ C+M) – TVA 19% 

 

Nr. Crt. Denumirea capitolelor si 

subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare 

(fara TVA) 

Valoare 

(cu TVA) 

1 TOTAL CAPITOLE 6.347.533,80 7.543.613,20 

2 Din care C+M 4.787.585,99 5.697.227,33 

 

TOTAL GENERAL - Cheltuieli eligibile (buget de stat) 6.696.903,20 lei cu TVA 

TOTAL GENERAL – Cheltuieli neeligibile (budget local) 846.710,00 lei TVA 

 

FINANȚAREA INVESTIȚIEI: Finanțarea investiției se va asigura prin Compania Națională de 

Investiții. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

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

   Secretar general, 

Oțeleni, 2 octombrie 2019                       BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 

 

 


