
Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 9  voturi ”pentru”, 0 voturi” împotrivă” și 3 ”abțineri” la lucrările 

ședinței participă 12 consilieri locali din cei 12 consilieri locali în funcție 

 

 

 

  HOTĂRÂREA Nr. 57 

privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei „Modernizare, asfaltare drumuri: DC82A 

Oteleni - Buhonca - Tronson I, DC83 Handresti - Butea - Tronson II, comuna Oteleni, judetul Iasi”, 

dupa semnarea tuturor contractelor de achizitie publică 

  

Consiliul Local al comunei Oțeleni, județul Iași, 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de Primar al comunei Oteleni, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei „Modernizare, asfaltare drumuri: 

DC82A Oteleni - Buhonca - Tronson I, DC83 Handresti - Butea - Tronson II, comuna Oteleni, 

judetul Iasi”, dupa semnarea tuturor contractelor de achizitie publică; 

- necesitatea si oportunitatea investitiei, raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate, 

precum şi raportul compartimentului de resort; 

- interesul major al comunei Oteleni, judetul Iasi, pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne si 

necesitatea asigurarii serviciilor de utilitate publica, precum si necesitatea accesarii de fondurilor 

publice relevante pentru dezvoltarea durabila a comunitatii; 

- ţinând seama de prevederile  Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată; 

- in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificarile 

si completarile ulterioare, şi ale Legii nr. 286/2010 – legea bugetului de stat; 

- în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „ e ” si „ f ”, alin. (6) lit. „ a ” pct. 2, 4, 

14, art. 45 alin. (2) lit. „ d ”şi art. 115 alin. (1) lit. „ b ” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aproba indicatorii economici ai investitiei „Modernizare, asfaltare drumuri: DC82A 

Oteleni - Buhonca - Tronson I, DC83 Handresti - Butea - Tronson II, comuna Oteleni, judetul Iasi”, 

actualizati dupa semnarea contractelor de achizitie publica, dupa cum urmeaza: 

Valoare totala investitie: 5.328.977,90 lei inclusiv TVA 19% din care: 

- Buget stat: 5.117.267,90lei inclusiv TVA 19% 

- Buget local: 211710 lei inclusiv TVA 19 % 

Art.2.  Se aproba valoarea de cofinantare de la Bugetul local a investitiei „Modernizare, asfaltare 

drumuri: DC82A Oteleni - Buhonca - Tronson I, DC83 Handresti - Butea - Tronson II, comuna Oteleni, 

judetul Iasi” in valoare de 211710 lei iar rest de decontat  145370,  inclusiv TVA. 

 Art.3. Valoarea rest de decontat de la bugetul de stat este in suma de 1.445.145,25 lei, inclusiv 

TVA. 

 Art.4. Proiectul se va depune spre finantare la MDRAP prin Programul national de dezvoltare 

locala 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

BENCHEA I. ROBERT                    Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei 

Oțeleni, 09 iulie 2018               BENCHEA L. ROBERT 

 

R O M Â N I A  

Judeţul Iasi 

Consiliul  Local al comunei Oteleni 


