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CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 99 

privind aprobarea indicatorilor economici actualizați ai investiției „Alimentare cu apă în 

sistem centralizat a localității Hândrești , comuna Oteleni, judetul Iasi”, după încheierea 

contractelor de achiziție publică 

 

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

06.09.2019, 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 aprobarea indicatorilor economici actualizați ai investiției „Alimentare cu apă în sistem 

centralizat a localității Hândrești , comuna Oteleni, judetul Iasi”, după încheierea contractelor de 

achiziție publică; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 395/2016 Norme metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din legea 

nr. 98/2016; 

Având în vedere devizul general 2019 actualizat după încheierea contractelor de achiziție 

publică înregistrat cu nr. 7466 din 06.09.2019; 

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

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 7469 din 06.09.2019 

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.7476 din 06.09.2019; 

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 8 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, 

adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 - Se aproba indicatorii economici actualizați ai investiției „Alimentare cu apă în 

sistem centralizat a localității Hândrești, comuna Oteleni, judetul Iasi”, după încheierea 

contractelor de achiziție publică, dupa cum urmeaza: 

Valoare totala investitie: 8,093,070.18 lei,  din care: 

- Buget stat:  7,782,062.18 lei 

- Buget local: 311,008.00 lei  

ART.2 – Se însușește devizul general 2019 actualizat după încheierea contractelor de 

achiziție publică înregistrat cu nr. 7466 din 06.09.2019. 
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ART.3 Primarul comunei Oțeleni prin Compartimentul achiziții publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Oțeleni va urmări ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului achiziții publice; 

- 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, 6 septembrie 2019                                  BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


