
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR.18 

privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții 

”Modernizare drumuri de interes local în comuna Oțeleni, județul Iași” finanțat integral 

din bugetul local prin angajament bugetar multianual 
 

Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 26.02.2018 

la care participă un număr de 7 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că doamna Ursache Ionela este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către Primarul 

comunei Oțeleni privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții 

”Modernizare drumuri de interes local în comuna Oțeleni, județul Iași” finanțat integral din 

bugetul local prin angajament bugetar multianual, 

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

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere HCL nr. 34 din 07.09.2015, privind depunerea proiectului ”Modernizare 

drumuri de interes local în comuna Oțeleni, județul Iași” în vederea obținerii finanțării la PNDR, 

Având în vedere Contractul de achiziție servicii de întocmire studiu de fezabilitate, 

documentații obținere avize și acorduri nr. 437/03.08.2015, 

Având în vedere HCL nr. 17 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al comunei Oțeleni, județul Iași pentru  anul  2018. 

Văzând propunerea inițiatorului proiectului, în cadrul ședinței de consiliu local, de 

completare a denumirii proiectului, cu sintagma ”prin angajament bugetar multianual” fapt 

consemnat în procesul-verbal al ședinței; 

Având în vedere raportul Compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr.1191 din data de 26.02.2018 

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.b) și alin. (4) lit. d) din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul art. 45 alin. (2) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

de 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și  0 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții 

”Modernizare drumuri de interes local în comuna Oțeleni, județul Iași” finanțat integral din 

bugetul local prin angajament bugetar multianual. 

 



 

ART.2 (1) Se aprobă Devizul general de lucrări privind cheltuielile de capital necesare 

realizării obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Oțeleni, 

județul Iași” conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții ”Modernizare 

drumuri de interes local în comuna Oțeleni, județul Iași” -  studiu de fezbilitate – piese scrise – 

conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții ”Modernizare 

drumuri de interes local în comuna Oțeleni, județul Iași” -  studiu de fezbilitate – piese desenate 

– conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.3 Se aprobă valoarea totală generală a investiției, respectiv 6,824,000, inclusiv 

TVA. 

ART.4. Se împuternicește primarul interimar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu 

Felician Mihai, ca pentru și în numele comunei Oțeleni, să semneze orice document în vederea 

ducerii la îndeplinire a obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în 

comuna Oțeleni, județul Iași”. 

ART.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul interimar al comunei 

Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai  împreună cu Compartimentul financiar-contabil din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni. 

ART.6 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar-contabil, 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

- Se va afișa la sediul și pe site-ul instituției.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

URSACHE IONELA 

 

 

 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate, 

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

p. secretarul comunei 

BENCHEA ROBERT 

 

Oțeleni, 26 februarie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


