
ROMÂNIA 

COMUNA OȚELENI 

JUDEȚUL IAȘI 

 

HOTĂRÂREA Nr. 14 

din  21 iulie 2016 

privind aprobarea indicatorilor economici ai investiţiei „Modernizare, asfaltare drumuri: 

DC 82A Oţeleni - Buhonca - Tronson I, DC 83 Hîndrești - Butea - Tronson II, comuna 

Oţeleni, judeţul Iaşi”, după modificarea cotei taxei pe valoare adăugată de 20%, începând 

cu data de 01.01.2016 conform Legii 227/2015 

 

Consiliul Local al comunei Oțeleni, județul Iași 

 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre inițiat de domnul Primar, Aiojoaei Ciprian privind aprobarea 

indicatorilor economici ai investiţiei  „Modernizare, asfaltare drumuri: DC82A Oţeleni - 

Buhonca - Tronson I, DC83 Hîndreşti - Butea - Tronson II, comuna Oţeleni, judeţul Iaşi”, după 

modificarea cotei taxei pe valoare adăugată de 20%, începând cu data de 01.01.2016 conform 

Legii 227/2015, înregistrat la nr. 2650 din 05.07.2016; 

 - nota de fundamentare  a primarului comunei Oţeleni, din care reiese necesitatea şi 

oportunitatea investiţiei, înregistrată la nr. 2649 din 05. 07.2016;  

 - interesul major al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi, pentru dezvoltarea unei infrastructuri 

moderne şi necesitatea asigurării serviciilor de utilitate publică, precum şi necesitatea accesării 

de fondurilor publice relevante pentru dezvoltarea durabilă a comunităţii; 

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

drumurilor, republicată; 

 - prevederile Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale Legii nr. 286/2010 – legea bugetului de stat pe anul 2011; 

-  prevederile Legii nr.  227/2015 privind Codul Fiscal; 

- Avizele favorabile primite din partea Comisiei economice și Comisiei juridice din 

cadrul Consiliului local Oțeleni exprimate în timpul ședinței din data de 21.07.2016; 

 Anunţul privind elaborarea proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 2651 din 05.07.2016 

şi afişarea proiectului  de hotărâre la sediul instituţiei 



- în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „ e ” şi „ 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 modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂȘTE  :  

 Art.1.  Se aprobă  indicatorii  economici ai investiţiei „Modernizare, asfaltare 

drumuri: DC82A Oţeleni - Buhonca - Tronson I, DC83 Hîndreşti - Butea - Tronson II, 

comună Oţeleni, judeţul Iaşi”, actualizaţi după modificarea cotei taxei pe valoarea 

adăugată de 20%, începând cu data de 01.01.2016 conform Legii 227/2015, după cum 

urmează: 

Valoare totală investiţie: 6.265.127,36 lei inclusiv TVA 20% 

din care:  

- Buget stat: 6.012.289,36 lei inclusiv TVA 20% 

- Buget local: 252.838 lei inclusiv TVA 20% 

 Art.2. Proiectul se va depune spre finanţare la MDRAP prin Programul naţional de 

dezvoltare locală. 

 Art.3. Se numeşte reprezentant legal al proiectului integrat, domnul Aiojoaei Ciprian, 

primarul comunei Oţeleni, judeţul Iaşi. 

Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre  persoanei  nominalizate la 

art.3,  la MDRAP şi InstituţiA Prefectului Judeţului Iaşi – Control legalitatea actelor. 

 

Adoptată astăzi, 21 iulie 2016 

 

    

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  

DIEAC ADRIAN   

 

  Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei, 

Cojocaru Marieta 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

COMUNA OȚELENI 

JUDEȚUL IAȘI 

 

HOTĂRÂREA Nr. 15 

din  21 iulie 2016 

privind desemnarea reprezentantului comunei Oțeleni  precum și a persoanelor care pot 

înlocui reprezentantul comunei  Oțeleni  în Adunarea Generală a Asociației Regionale a 

Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS 

 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi, 

 Având în vedere : 

             - proiectul de hotărâre iniţiat de către domnul  Primar, Aiojoaei Ciprian  privind 

desemnarea  persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei  Oțeleni  în Adunarea 

Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS ,  înregistrat la nr. 

2495 din 24.06.2016 ; 

- Nota de fundamentare a iniţiatorului proiectului de hotărâre înregistrată la nr. 2494 din 

24.06.2016; 

-  Rapoartele de specialitate  întocmit de secretar comună, înregistrat la nr. 2707 din 

08.07.2016; 

          -adresa ARSACIS nr.  956/22.06.2016 cu privire la desemnarea reprezentantului și a 

persoanelor care pot înlocui reprezentantul asociatului în Adunarea Generală a Asociației 

Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, 

         - prevederile HG nr. 742/2014 privind modificarea HG nr. 855/2008 pentru aprobarea  

actului constitutiv cadru și a statutului cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu 

obiect de activitate serviciile de utilități publice, 

         -  prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

         - prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

         - prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- Raportul de avizare al Comisiei economice din cadrul Consiliului local înregistrat la 

nr. 2795 din 18.07.2016 prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre; 



- Raportul de avizare al Comisiei juridice din cadrul Consiliului local înregistrat la nr. 

2847  din 20.07.2016 prin care se avizează favorabil   proiectul de hotărâre; 

 Anunţul privind elaborarea proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 2496 din 24.06.2016 

şi afişarea proiectului  de hotărâre la sediul instituţiei; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1)  și art. 115 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art. 1. – Se desemnează, ca reprezentant al Comunei Oțeleni  în Adunarea generală a 

Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS, domnul , AIOJOAEI 

CIPRIAN , în calitate de PRIMAR. 

Art. 2. - Se desemnează în calitate de înlocuitori ai reprezentantului Comunei Oțeleni 

în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, în 

cazul în care acesta nu poate participa la sedințele la care este convocat următoarele persoane: 

Nume și prenume,  GHERĂESCU FELICIAN MIHAI în calitate de – 

VICEPRIMAR . 

Art. 3 - Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotărâri Primarului 

comunei persoanelor desemnate la art. 1 și 2 ,  Instituției Prefectului Județul Iași , Asociaţiei 

Regionale a Serviciilor de Apă- Canal Iaşi -  ARSACIS. 

 

 

 

 

Adoptată astăzi, 21 iulie 2016 

 

    

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  

DIEAC ADRIAN   

 

  Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei, 

Cojocaru Marieta 

 



 

 

ROMÂNIA 

COMUNA OȚELENI 

JUDEȚUL IAȘI 

 

HOTĂRÂREA Nr. 16 

din  21 iulie 2016 

 

privind reconfirmarea apartenentei teritoriului UAT  Oțeleni la parteneriatul 

„GAL Podișul de Nord al Bârladului” 

 

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI OŢELENI ,  JUDEȚUL  IAŞI 

Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul comunei înregistrat la nr. 6821 din 

14.12.2016  reconfirmarea apartenentei teritoriului UAT  Oţeleni la parteneriatul „GAL 

Podişul de Nord al Bârladului”; 

- Nota de fundamentare a iniţiatorului proiectului de hotărâre reconfirmarea 

apartenentei teritoriului UAT  Oţeleni la parteneriatul „GAL Podişul de Nord al Bârladului”  

înregistrată la nr. 6820 din 14.12.2015  ;  

- referatul de specialitate întocmit de secretarul comunei, înregistrat la nr. 6820 

din  14.12.2015 ; 

- prevederile H.C.L. Oţeleni nr 55 din 24.09.2013; 

- prevederile art. 45 alin.1 din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, 

republicata şi actualizată; 

- REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI 

AL CONSILIULUI de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime; 

- REGULAMENTUL (UE) NR. 1305/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI 

AL CONSILIULUI privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR); 

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014 – 2020 (PNDR 2014 

– 2020) – măsura M19 Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală 

plasată sub responsabilitatea comunităţii) (art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013); 

- Hotărârea de Guvern nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare 

a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat; 

-OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Raportul de avizare al Comisiei economice din cadrul Consiliului local înregistrat la 

nr. 2796 din 18.07.2016  prin care se avizează favorabil   proiectul de hotărâre; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice din cadrul Consiliului local înregistrat la nr. 

2848  din 20.07.2016 prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre; 



 - Anunţul privind elaborarea proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 6822 din  

14.12.2015 şi afişarea proiectului  de hotărâre la sediul instituţiei; 

În temeiul art. 36 , art.45 şi art. 115 din Legea administraţiei publice locale, republicata 

cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE  : 

 

Art.1.  Se aprobă, menţinerea comunei Oţeleni judeţul Iaşi ca membră a asociaţiei „GAL 

Podişul de Nord al Bârladului” CUI 31253631 pentru perioadă nedeterminată; 

Art. 2. Se aprobă ca în calitate de membră, comuna Oţeleni să participe la lucrările de 

elaborare a noii strategii de dezvoltare locală cu finanţare din PNDR 2014-2020 a teritoriului 

acoperit de asociaţia       „GAL Podişul de Nord al Bârladului” CUI 31253631; 

Art. 3. Se aprobă ca UAT Oţeleni , judeţul IAŞI să nu adere la alt parteneriat (diferit 

de „GAL Podişul de Nord al Bârladului” CUI 31253631) ce va implementa o strategie de 

dezvoltare locală (diferită de a GAL Podişul de Nord al Bârladului” CUI 31253631) cu finanţare 

din PNDR 2014-2020; 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 

Oţeleni, judeţul Iaşi  

Art. 5. Secretarul comunei Oţeleni judeţul Iaşi va comunica prezenta: 

 - Instituţiei Prefectului - judeţul Iaşi 

 - Asociaţiei „GAL Podişul de Nord al Bârladului” cu sediul în sat Bira, comună 

Bira, judeţul Neamţ,  cod poştal 617030, e-mail: galpnb@yahoo.ro 

Adoptată astăzi, 21 iulie 2016 

 

    

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  

DIEAC ADRIAN   

 

  Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei, 

Cojocaru Marieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

COMUNA OȚELENI 

JUDEȚUL IAȘI 

 

HOTĂRÂREA Nr. 17 

din  21 iulie 2016 

 

privind aprobarea indicatorilor economici ai investiţiei „Reabilitare şi modernizare Şcoala 

Gimnazială Hîndreşti, comuna Oţeleni, judeţul Iaşi în vederea obţinerii autorizaţiilor 

sanitare de funcţionare”, în vederea depunerii spre finanţare la: Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 

            Consiliul Local al Comunei Oțeleni, județul Iași  

 Având în vedere: 

      - proiectul de hotărâre iniţiat de către domnul  Primar, Aiojoaei Ciprian  privind 

aprobarea indicatorilor economici ai investiţiei „Reabilitare şi modernizare Şcoala 

Gimnaziala Hîndreşti, comună Oţeleni, judeţul Iaşi în vederea obţinerii autorizaţiilor 

sanitare de funcţionare”, în vederea depunerii spre finanţare la: Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală ,  

înregistrat la nr. 2653 din 05.07.2016 ; 

- Nota de fundamentare a iniţiatorului proiectului de hotărâre înregistrată la nr. 2588 din 

01.07.2016 , din care reiese necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

 - interesul major al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi, pentru dezvoltarea unei infrastructuri 

moderne şi necesitatea asigurării serviciilor de utilitate publică, precum şi necesitatea accesării 

de fondurilor publice relevante pentru dezvoltarea durabilă a comunităţii; 

 - 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 

modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 286/2010 – legea bugetului de stat pe 

anul 2011; 

- Avizele favorabile primite din partea Comisiei economice și Comisiei juridice din 

cadrul Consiliului local Oțeleni exprimate în timpul ședinței din data de 21.07.2016; 

 Anunţul privind elaborarea proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 2717 din 11.07.2016 

şi afişarea proiectului  de hotărâre la sediul instituţiei; 

- în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „ e ” şi „ 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 modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂȘTE  : 

 



 Art.1. Se aprobă  indicatorii economici ai investiţiei „ Reabilitare şi modernizare 

Şcoala Gimnazială Hîndreşti, comuna Oţeleni, judeţul Iaşi în vederea obţinerii autorizaţiilor 

sanitare de funcţionare”, după cum urmează: 

Valoare totală investiţie : 420.000 lei inclusiv TVA 20% din care:  

- Buget stat: 384.000 lei inclusiv TVA 20% 

- Buget local: 36.000 lei inclusiv TVA 20% 

 Art.2. Proiectul se va depune spre finanţare la MDRAP prin Programul naţional de 

dezvoltare locală. 

 Art.3. Se numeşte reprezentant legal al proiectului, domnul Aiojoaei Ciprian, primarul 

comunei Oţeleni, judeţul Iaşi. 

 Art.4. Consiliul local al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi, se angajează să asigure 

exploatarea investiţiei realizată în urma DALI / SF cu titlul „Reabilitare şi modernizare 

Şcoala Gimnazială Hîndreşti, comuna Oţeleni, judeţul Iaşi în vederea obţinerii 

autorizaţiilor sanitare de funcţionare”,  în conformitate cu reglementările în vigoare privind 

condiţiile de exploatare şi să cofinanţeze cheltuielile care nu se decontează prin programul de 

finanţare Programul Naţional de Dezvoltare Locală al MDRAP Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice. 

   Art. 5. Se aprobă valoarea de cofinanţare de la Bugetul local a investiţiei „Reabilitare 

şi modernizare Şcoala Gimnazială Hîndreşti, comuna Oţeleni, judeţul Iaşi în vederea 

obţinerii autorizaţiilor sanitare de funcţionare”, în valoare de 36.000 lei, inclusiv TVA 20%. 

Art.6. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre  persoanei  nominalizate la 

art.3,  la MDRAP şi InstituţiA Prefectului Judeţului Iaşi – Control legalitatea actelor. 

 

Adoptată astăzi, 21 iulie 2016 

 

    

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  

DIEAC ADRIAN   

 

  Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei, 

Cojocaru Marieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

COMUNA OȚELENI 

JUDEȚUL IAȘI 

 

HOTĂRÂREA Nr. 18 

din  21 iulie 2016 

 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 

 

 

Consiliul Local Oţeleni, judeţul Iaşi, 

 Având în vedere : 

- proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul comunei, înregistrat la nr. 2865 din 

20.07.2016, privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 ; 

- Nota de fundamentare întocmită de iniţiatorul proiectului de hotărâre privind bugetul 

de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, înregistrat la nr. 2585/01.07.2016 ; 

- referatul de specialitate întocmit de domnul Aghiorghioaei Romel, referent cu atribuții 

de contabil , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oţeleni, judeţul Iaşi, 

înregistrat la nr. 2584/01.07.2016; 

- procesul verbal nr. 2862/20.07.2016 primit din partea al Comisiei economice din 

cadrul Consiliului local Oțeleni ;  

- prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pentru anul 2016; 

- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 2016; 

- prevederile dispoziţiei  241/07.12.2015 privind aprobarea organigramei şi a statelor de 

funcţii; 

- gradul de colectare a veniturilor proprii în anul 2015 în procent de 86.52 %: 

 - contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Oţeleni la data de 

31.12.2015 privind modul de realizare a veniturilor proprii; 

 - adresa 41727/30.12.2015 emisă de Consiliul Judeţean Iaşi prin care se comunica 

sumele alocate pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerinţe educaţionale 

speciale integraţi în învăţământul de masă; 

 - adresa BCP 7038/30.12.2015 emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi prin 

care se comunica sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunei Oţeleni în anul 2016 ,pentru drepturile asistenţilor 

personali,indemnizaţiile lunare şi ajutorul pentru încălzirea locuinţelor; 



- adresa 41723/30.12.2015 emisă de Consiliul Judeţean Iaşi prin care se comunica 

sumele din tva şi din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Oţeleni 

pentru anul 2016; 

- adresa BCP6978/28.12.2015 Emisă de Direcţia Generală Regionala a Finanţelor 

Publice Iaşi prin care se comunica sumele defalcate din TVA şi impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetului local al comunei Oţeleni pentru anul 2016; 

- adresa BCP 18/14.01.2016 emisă de Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice 

Iaşi prin care se comunica sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunei Oţeleni pe anul 2016 pentru finanţarea unităţilor de 

învăţământ; 

- declaraţiile de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată aferente contractului 

C125A011112400019/20.11.2015 pentru “Modernizare drumuri de exploataţie în comună 

Oţeleni,judeţul Iaşi; 

- HCL nr 6/27.01.2015 a Consiliului Local al comunei Oţeleni privind instrumentarea 

proiectului”Modernizare,asfaltare drumuri comunale DC 82A –Buhonca-Oțeleni-Tronson I 

,DC 83 Hîndrești-Butea –Tronson II” 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (2), litera b) coroborate cu prevederile alin. (4), litera a) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 

- prevederile art. 63, alin. (1) litera c) coroborate cu prevederile alin. (4), litera b) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Avizele favorabile primite din partea Comisiei economice și Comisiei juridice din 

cadrul Consiliului local Oțeleni exprimate în timpul ședinței din data de 21.07.2016; 

 Anunţul privind elaborarea proiectului de hotărâre înregistrat la nr.  2587/01.07.2016 şi 

afişat la sediul instituţiei; 

 În temeiul art. 45, alin (2), litera a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. (1)  Se aprobă  bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, în sumă de  

Venituri totale în suma de 6.970,63 mii lei, constituite din: 

A. Venituri proprii : 407,76 mii lei, din care : 



- Impozite şi taxe pe proprietate  (07)                                   suma de 177,15 mii lei 

- Taxe pe bunuri servicii specifice  (15)                                suma de  46,68 mii lei 

- Taxe utilizarea bunurilor  (16)                                             suma de 63,88 mii lei                                                                       

- Venituri din proprietate(concesiuni)    (30)                          suma de  26,8 mii lei 

-Venituri din prestări servicii (33)                                            suma de 2,00 mii lei 

-Venituri din taxe administrative (34)                                        suma de 14,7 mii lei 

-Venituri din amenzi   (35)                                                       suma de 38,85  mii lei       

                                                   

B. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată : 2007.37 mii lei, din care : 

 -11.02.02-Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor : 1570.37 mii lei ; 

 -11.02.06-Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale : 437 mii lei. 

C. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale-877 mii lei 

 - 04.02.01 -  127 mii lei 

 -04.02.04- 750 mii lei  

.D. Subvenţii de la bugetul de stat 

-40.02.34-Subventii pentru acordarea ajutorului de încălzirea mii lei 

43.02.30-Sume primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii 

cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masa-2.33 mii lei. 

E. Sume primite de la Uniunea Europeană pentru  proiecte 

-42.02.20-Subventii de la bugetul de stat(TVA aferent proiect ‘Modernizare drum de 

exploataţie Oteleni’-1.036,18 mii lei 

-45.02.04.01-Sume primite  de la FEADR în contul an curent 2016 -2.610,75 mii lei 

 Total : suma de 6956,39 mii lei, din care se virează suma de 4.229,79 mii lei la 

secţiunea de dezvoltare. 

 (2) Se virează credite bugetare pe capitole, la secţiunea de funcţionare suma de 2.726,60 

mii lei,conform anexei 1, după cum urmează : 

-Cap. 51.02-Autorităţi publice, suma de :  672,79 mii lei ; 

-Cap.54.02-Rezerve-suma de :15 mii lei 

-Cap 61.02-Ordine publică –suma : de 2  mii lei 

-Cap. 65.02-Învăţământ, suma de:  1359,83 mii lei ; 

-Cap.66.02-Sanatate-suma de : 2.7 mii lei 



-Cap. 67.02-Cultură, recreere, religie, suma de : 52 mii lei ; 

-Cap. 68.02- Asigurări şi asistenţă socială, suma de : 300,07 mii lei ; 

-Cap. 70.02- Servicii şi dezvoltare publică, suma de: 179,5 mii lei ; 

-Cap. 74.02-Protecţia mediului, suma de: 80 mii lei ; 

-Cap. 84.02-Transporturi, suma de : 40,01 mii lei ; 

-Cap. 87.02-Alte acţiuni, suma de 22.9 mii lei. 

 Bugetul de venituri şi cheltuieli (secţiunea de dezvoltare),conform anexei nr.2 după 

cum urmează : 

- Venituri : 4.229,79 mii lei ; 

- Cheltuieli, în suma totală de 6.325,18 mii lei,conform anexei nr 2, după cum urmează : 

  -Cap.65.02-Invatamant,suma de : 323,64 mii lei ; 

    -Cap.66.02-Sanatate,suma de : 240 mii lei 

    -Cap.67.02-Cultura ,recreere,religie,suma de 2,2 mii lei  

    _Cap.84.02-Transporturi,suma de 5.679,34 mii lei 

   -Cap. 87.02-Alte acţiuni, suma de 80,00 mii lei. 

 Lista obiectivelor de investiţii anexa nr 3.în valoare totală de 6.325,18 mii lei 

  Bugetul la secţiunea de dezvoltare prezintă un deficit de 2.095,39 mii lei care 

va fi acoperit din excedentul anilor precedenţi cont 82A980000. 

 Art.2. Se aprobă lista de investiţii pe anul 2016, conform anexei nr. 3a şi 3b la bugetul 

de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016. 

 Art.3. Primarul comunei şi compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de 

specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezenţei hotărâri. 

 Art. 4. Secretarul comunei va comunica o copie a prezenţei hotărâri primarului 

comunei, Compartimentului financiar contabil, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi, 

Trezoreriei oraşului Târgu Frumos, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi şi o va afişa la sediul şi 

pe site-ul  instituţiei. 

Adoptată astăzi, 21 iulie 2016 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  

DIEAC ADRIAN   

  Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei, 

Cojocaru Marieta 

 



ROMÂNIA 

COMUNA OȚELENI 

JUDEȚUL IAȘI 

 

HOTĂRÂREA Nr. 19 

din  21 iulie 2016 

 

privind  aprobarea  valorii  totale a proiectului  “ Reabilitare Cămin Cultural și Biblioteca 

comunală în satul Oțeleni, comuna Oțeleni, județul Iași”  

prin Programul Național de Dezvoltare 

 

 

             Consiliul Local Oţeleni, judeţul Iaşi, 

 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre iniţiat de către domnul Primar, Aiojoaei Ciprian , înregistrat la 

nr. 3240  din 23.06.2015 privind modificarea sumei ce reprezintă valoarea totală de inventar a 

bunurilor realizate în cadrul proiectului  “ Reabilitare Cămin Cultural și Biblioteca comunală 

în satul Oțeleni, comuna  Oțeleni, județul Iași”; 

- Nota de fundamentare întocmită de iniţiatorul proiectului de hotărâre privind 

modificarea sumei ce reprezintă valoarea totală de inventar a bunurilor realizate în cadrul 

proiectului  “ Reabilitare Cămin Cultural și Biblioteca comunală în satul Oțeleni, comuna 

Oțeleni, județul Iași” , înregistrată la nr. 3156 din 12.06.2015; 

- referatul de specialitate  întocmit de domnul Manghiuc Florin , referent cu atribuții 

privind achizițiile publice  , înregistrat la nr. 3122  din 16.06.2015 prin care se propune inițierea 

unui proiect de hotărâre privind  modificarea sumei ce reprezintă valoarea totală de inventar a 

bunurilor realizate în cadrul proiectului  “ Reabilitare Cămin Cultural și Biblioteca comunală 

în satul Oțeleni, comuna Oțeleni, județul Iași”; 

- procesul verbal cu nr. 186/21.04.2015 privind recepția parțială  la proiectul “ 

Reabilitare Cămin Cultural și Biblioteca comunală în satul Oțeleni, comuna Oțeleni, județul 

Iași”; 

- procesul verbal cu nr. 1627 din 27.04.2015 privind recepția la terminarea lucrărilor la 

proiectul “ Reabilitare Cămin Cultural și Biblioteca comunală în satul Oțeleni, comuna Oțeleni, 

județul Iași”; 

 -  Hotărârea Consiliului Local Oțeleni nr. 77  din  17 .12.2013  privind completarea 

elementelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar la  inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi, însuşit prin  Hotărârii  nr. 17 din 23 



mai 2011  prin includerea bunurilor realizate în cadrul proiectului“ Reabilitare Cămin Cultural 

și Biblioteca comunală în satul Oțeleni, comuna Oțeleni, județul Iași”; 

             - prevederilor Legii nr.213 din 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia; 

           -  prevederile Legii nr.544 din 2001 cu privire la liberal acces la informaţiile de interes 

public; 

           - prevederile  Legii nr.24 din 2000 privind normele de tehnica legislativă,cu modificările 

şi completările ulterioare; 

           -  prevederile Legii nr.52 din 2003 cu privire la transparentă decizională în administraţia 

publică locală; 

           -  prevederile Legii nr. 273 din 2006 cu privire finanţele publice locale,cu modificările 

şi completările ulterioare; 

          -  prevederile art.38,alin.2,litere f,g şi art.123,alin.3 din Legea nr. 215 din 2001 privind 

administraţia publică locală,cu modificările şi completările ulterioare 

Anunţul privind elaborarea proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 3315 din 26.06.2015  

şi afişarea proiectului de hotărâre la sediul instituţiei; 

În temeiul art.45,alin.1 şi art. 115, alin.1,litera”b” din Legea nr. 215 din 2001 privind 

administraţia publică locală,cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂȘTE : 

Art.1. Se aprobă    valoarea  totală a  proiectului realizat în cadrul  programului “ 

Reabilitare Cămin Cultural și Biblioteca comunală în satul Oțeleni, comuna Oțeleni, județul 

Iași”  prin Programul Național de Dezvoltare  după cum  urmează  : 

1. Valoarea totală a proiectului  -  581,305 lei din care : 

- cheltuieli eligibile fără T.V.A.  - 403.903 lei 

- cheltuieli neeligibile fără T.V.A. – 74.677 lei 

- T.V.A.  cheltuieli eligibile – 96.937 lei 

                -  T.V.A.  cheltuieli neeligibile – 5.788 lei , aşa cum rezultă din Fisa mijlocului fix, 

anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.2.  Primarul prin compartimentul financiar contabil şi compartimentul urbanism 

cadastru vor întocmi documentaţia de completare a inventarului bunurilor domeniului public al 

comunei Oţeleni şi se va comunica Consiliului judeţean Iaşi pentru centralizarea datelor şi 

atestarea prin hotărâre de guvern. 



            Art.3. Secretarul comunei Oţeleni va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului-

judeţul Iaşi,Primarului comunei Oţeleni,compartimentului financiar contabil şi urbanism 

cadastru şi va asigura publicitatea prin afişare la sediul instituţiei. 

 

Adoptată astăzi, 21 iulie 2016 

 

    

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  

DIEAC ADRIAN   

 

  Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei, 

Cojocaru Marieta 

 

 

 

 


