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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3295 din 04.06.2020 

privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Comuna Oțeleni și a participării 

Consiliului Local al comunei Oțeleni la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 – 2020 

 

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

care participă un număr de___consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că domnul/doamna ___________ 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 valorii investițiilor aferente UAT Comuna Oțeleni și a participării Consiliului 

Local al comunei Oțeleni la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 – 2020; 

Având în vedere adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS 

nr.  420/25.05.2020; 

Având în vedere Nota de Fundamentare APAVITAL cu privire la implementarea 

Proiectului Regonal de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași, în perioda 

2014-2020; 

Având în vedere dispozițiile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-

cadru al documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 

finantate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Structura Mare 

(POIM) – AP3, OS3.2, ”Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă și Apă Uzată”; 

Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de 

Apă Canal Iași – ARSACIS și societatea APAVITAL SA; 

Având în vedere prevederile Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal 

Iași – ARSACIS; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr.________ din data de ____________; 

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.___din_____________  



În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și d) alin. (4) lit. g) și alin. (7) lit. n) 

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 ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și 

..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 Se aprobă din valoarea totală a Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 – 2020, valoarea investițiilor 

aferente UAT Comuna Oțeleni în sumă totală de 7.671.037,52 euro fără TVA . 

ART.2. Se aprobă participarea Consiliului Local al UAT Comuna Oțeleni la cofinanțarea 

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 

2014 – 2020, cu suma totală de 144.215,51 euro fără TVA - reprezentând contribuția proprie de 

2% din valoarea eligibilă a investițiilor aferente UAT Comuna Oțeleni. 

ART. 3 Primarul comunei Oțeleni prin intermediul aparatului de specialitate va urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 ART. 4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- ARSACIS și APAVITAL; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 3296 din 04.06.2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Comuna 

Oțeleni și a participării Consiliului Local al comunei Oțeleni la cofinanțarea Proiectului 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada  

2014 – 2020 

 

Având în vedere adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS 

nr.  420/25.05.2020;; 

Având în vedere Nota de Fundamentare APAVITAL cu privire la implementarea 

Proiectului Regonal de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași, în perioda 

2014-2020; 

Având în vedere dispozițiile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-

cadru al documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 

finantate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Structura Mare 

(POIM) – AP3, OS3.2, ”Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă și Apă Uzată”; 

Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de 

Apă Canal Iași – ARSACIS și societatea APAVITAL SA; 

Având în vedere prevederile Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal 

Iași – ARSACIS; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Compartiment financiar-contabil 

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 3396 din 09.06.2020 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Comuna 

Oțeleni și a participării Consiliului Local al comunei Oțeleni la cofinanțarea Proiectului 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada  

2014 – 2020 

 

Având în vedere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

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

privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Comuna Oțeleni și a participării Consiliului 

Local al comunei Oțeleni la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 – 2020; 

Având în vedere adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS 

nr.  420/25.05.2020; 

Având în vedere Nota de Fundamentare APAVITAL cu privire la implementarea 

Proiectului Regonal de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași, în perioda 

2014-2020; 

Având în vedere dispozițiile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-

cadru al documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 

finantate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Structura Mare 

(POIM) – AP3, OS3.2, ”Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă și Apă Uzată”; 

Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de 

Apă Canal Iași – ARSACIS și societatea APAVITAL SA; 

Având în vedere prevederile Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal 

Iași – ARSACIS; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Consider că proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii consiliului local în forma 

prezentată. 

 

Contabil, 

Filip Anca Ionela 


