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ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7453 din 22.11.2018 

privind aprobarea notei conceptuale, a temei de proiectere și a indicatoilor tehnico-

economici ai investiției “Realizare monument comemorativ pentru eroii căzuți în  Primul 

Război Mondial” în comuna Oțeleni, județul Iași 

 

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 expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către 

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

privind aprobarea notei conceptuale, a temei de proiectere și a indicatoilor tehnico-economici ai 

investiției “Realizare monument comemorativ pentru eroii căzuți în  Primul Război Mondial” în 

comuna Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere prevederile art 3, art.4 și art. 5 alin. (2) și alin. (4) din Hotărârea nr. 

907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

Având în vedere prevederile art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile OG 5/2017 privind stabilirea unor masuri organizatorice la 

nivelul administratiei publice centrale cu privire la Centenarul Romaniei, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere Devizul general al obiectivului de investiții înregistrat cu nr. 

7531/22.11.2018; 

Având în vedere Tema de proiectare înregistrată cu nr. 7534/22.11.2018; 

Având în vedere Nota conceptuală înregistrată cu nr. 7535/22.11.2018; 

Având în vedere avizul nr. 500/2018 înaintat de către Ministerul Culturii și Identității 

Naționale , înregistrat cu nr. 7354/13.11.2018; 

Având în vedere adresa nr. 433/18.07.2018 înaintată de către Ministerul Culturii și 

Identității Naționale, înregistrată la unitatea noastră cu nr. 4352/30.07.2018; 

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

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat la nr................ din data de ......................... 

Având în vedere raportul de avizare ________ al Comisiei pentru activităţi social-

culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi 

agrement din cadrul Consiliului Local al Comunei Oțeleni înregistrat la 

nr.___din_____________  

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

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

Comunei Oțeleni înregistrat la nr.___din_____________  



Având în vedere raportul de avizare ________ al Comisiei juridice, de disciplină, 

protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Oțeleni înregistrat la nr.___din_____________  

 

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit b) și alin. (4) lit. d) din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul art. 45 alin. (2) 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 ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 - Se aprobă nota conceptuală înregistrată cu nr. 7535/22.11.2018 a obiectivului 

de investiții ”Realizare monument comemorativ pentru eroii căzuți în  Primul Război Mondial” 

în comuna Oțeleni, județul Iași. 

ART.2 – Se aprobă tema de proiectere înregistrată cu nr. 7534/22.11.2018 a 

obiectivului de investiții ”Realizare monument comemorativ pentru eroii căzuți în  Primul 

Război Mondial” în comuna Oțeleni, județul Iași. 

ART.3 - Se aprobă devizul general al obiectivului de investiții întocmit de S.C. ILY 

DECO S.R.L. înregistrat cu nr.7531 din 22.11.2018. 

ART.4 – Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei ”Realizare monument 

comemorativ pentru eroii căzuți în  Primul Război Mondial” în comuna Oțeleni, județul Iași, 

dupa cum urmeaza: 

1. ”Realizare monument comemorativ pentru eroii căzuți în  Primul Război Mondial” 

Valoare totala investitie: 499.000 lei inclusiv TVA 19% din care: 

- Buget de stat: 499.000 lei inclusiv TVA 19%. 

2.  ”Conferința bilaterală Provocările integrării Basarabiei în România Mare - 1918” 

Valoare totala investitie: 20.000  lei inclusiv TVA 19% din care: 

- Buget de stat: 20.000  lei inclusiv TVA 19%. 

 ART.5 Valoarea rest de decontat de la bugetul de stat este in suma de 499.000 lei, 

inclusiv TVA. 

ART.6 Primarul comunei Oțeleni și Compartimentul financiar-contabil din cadrul 

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

prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.7 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar-contabil 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

Oțeleni,_____, 2018 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

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

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

Nr. 7452 din 22.11.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale, a temei de proiectere și a 

indicatoilor tehnico-economici ai investiției “Realizare monument comemorativ pentru 

eroii căzuți în  Primul Război Mondial” în comuna Oțeleni, județul Iași 
 

Având în vedere adresa nr. 433/18.07.2018 înaintată de către Ministerul Culturii și 

Identității Naționale, înregistrată la unitatea noastră cu nr. 4352/30.07.2018; 

Având în vedere avizul nr. 500/2018 înaintat de către Ministerul Culturii și Identității 

Naționale , înregistrat cu nr. 7354/13.11.2018; 

Având în vedere prevederile OG 5/2017 privind stabilirea unor masuri organizatorice la 

nivelul administratiei publice centrale cu privire la Centenarul Romaniei, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art 3, art.4 și art. 5 alin. (2) și alin. (4) din Hotărârea nr. 

907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

Având în vedere prevederile art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Devizul general al obiectivului de investiții înregistrat cu nr. 

7531/22.11.2018; 

Având în vedere Tema de proiectare înregistrată cu nr. 7534/22.11.2018; 

Având în vedere Nota conceptuală înregistrată cu nr. 7535/22.11.2018; 

Având în vedere cele expuse în paragrafele anterioare, vă propun adoptarea hotărârii în 

forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


