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HOTĂRÂREA NR. 37 

privind aprobarea implementării proiectului de investiţie: Studiu de fezabilitate 

"Înființare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Oțeleni, judeţul Iaşi” 
 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.05.2018 la 

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

Văzând că domnul Jitaru Ionel este președinte de ședință, 

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

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

privind aprobarea implementării proiectului de investiţie: Studiu de fezabilitate "Înființare sistem de 

distribuţie gaze naturale în comuna Oțeleni, judeţul Iaşi” 

Având în vedere cererea comună înaintată de către UAT Ruginoasa, UAT Oțeleni, UAT Strunga, 

UAT Heleșteni, UAT Boghicea și UAT Bîra către SNTGN TRANSGAZ SA, înregistrată la unitatea 

noastră cu nr. 2809/16.05.2018; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnice-economice aferente investitiilor publice,  precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările si 

complctărilc ulterioare;  

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

docurnentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanţare din fonduri 

publice cu modificările si completări le ulterioare;  

Având În vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

Având În vedere prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achizitiile publice;  

Având în vedere prevederile art. 41 şi 44 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006 cu 

modificările  şi completatările ulterioare; 

Având în vedere raportul Compartimentului achiziții publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr.2922 din data de 23.05.2018; 

Având în vedere raportul de avizare favorabil al  Comisiei pentru activităţi economico-

financiare, administrarea domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Oțeleni înregistrat la nr.3013 din 25.05.2018; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit a) pct.14 din Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

În temeiul art. 45 alin. (1) 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 5 ”abțineri”, adoptă următoarea, 



 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 - Se aprobă implementarea proiectului de investiţie: Studiu de fezabilitate  

Înființare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Oțeleni, judeţul Iaşi”. 

ART.2 - Se aprobă întocmirea Stdiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de 

investiţie: "Infiintare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Oțeleni, judeţul Iaşi cu 

respectarea dispoziţiilor prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi în limita 

sumelor alocate în bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Oțeleni. 

ART.3 –  Se împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar, domnul Gherăescu Felician 

Mihai  să facă toate demersurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a obiectivului de investiții  

"Înființare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Oțeleni, judeţul Iaşi. 

ART.4  Primarul comunei Oțeleni și Compartimentul achiziții publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oțeleni vor urmări ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.5 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Compartimentului achiziții publice; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

JITARU IONEL       Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei 

Oțeleni, 29 mai 2018                 BENCHEA ROBERT 

 

 

 

 


