
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6950 din 26.10.2018 

privind aprobarea efectuarii unei expertize tehnice extrajudiciare asupra situațiilor  de 

lucrări de construcții realizate de SC. BODO INVEST SRL și subcontractanți la obiectivul 

de investitii  ”Consolidare, extindere și mansardare construcție existentă sediu primărie 

comuna Oțeleni” 

 

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

care participă un număr de.......consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul Dieac Adrian 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 efectuarii unei expertize tehnice extrajudiciare asupra situațiilor  de lucrări de 

construcții realizate de SC. BODO INVEST SRL și subcontractanți la obiectivul de investitii  

”Consolidare, extindere și mansardare construcție existentă sediu primărie comuna Oțeleni”; 

Având în vedere Contractul de lucrări nr. 335/26.09.2011 încheiat de Primăria Com. 

Oțeleni cu S.C. Bodo Invest SRL, având ca obiect ”Consolidare, extindere și mansardare 

construcție existentă sediu primărie comuna Oțeleni”; 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 1124/2015 întocmit de Curtea de Conturi a 

României – Camera de Conturi Iași, cu ocazia auditului financiar efectuat la UAT Comuna 

Oțeleni, jud. Iași, prin care s-au constatat deficiențe privind respectarea disciplinei financiare în 

care s-a derulat contractul nr. 335/26.09.2011 încheiat de Primăria Com. Oțeleni cu S.C. Bodo 

Invest SRL, fiind reținut un prejudiciu de 179.665 lei. 

Având în vedere Decizia nr. 51/2015 emisă de Curtea de Conturi a României – Camera 

de Conturi Iași; 

 Având în vedere prevederile art. 30 și 31 din O.G. 2/2000 privind organizarea activitatii 

de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, cu modificările și completările ulterioare; 

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 economico-financiare, 

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

Oțeleni înregistrat la nr.___din_____________; 

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (1), alin (2) lit. c) și alin (9) din Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

În temeiul art. 45 alin. (1) 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 (1) Se aprobă efectuarea unei expertize tehnice extrajudiciare asupra situațiilor  

de lucrări de construcții realizate de SC. BODO INVEST SRL și de subcontractanți la obiectivul 

de investitii  ”Consolidare, extindere și mansardare construcție existentă sediu primărie comuna 

Oțeleni”. 

(2) Expertiza tehnică extrajudiciară se va efectua de catre un expert tethnic judiciar, de 

specialitate construcții civile, atestat si autorizat, conform legii și se va finaliza printr-un raport 

de expertiză tehnică. 

(3) Expertiza tehnică judiciară va avea ca obiectiv principal situația de lucrări de 

construcții realizate de SC. BODO INVEST SRL și de subcontractanți la obiectivul de investitii  

”Consolidare, extindere și mansardare construcție existentă sediu primărie comuna Oțeleni, 

urmărind concordanța dintre ofertă, devize si situațiile de lucrari, raportat la facturile fiscale 

emise, precum și stadiul fizic existent la data intocmirii raportului de expertiză tehnică. 

(4) Expertiza tehnică judiciară va avea în vedere consemnările efectuate în Procesul-

verbal nr. 1124/2015 întocmit de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Iași, anexat 

prezentei hotărâri. 

ART.2 – Se împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar al comunei, domnul 

Gherăescu Felician Mihai, să încheie un contrct de prestări servicii în vederea efectuării unei 

expertize tehnice extrajudiciare pentru obiectivul de investiții prevăzut la art. 1, conform 

prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice. 

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 achiziții publice 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

Avizează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei 

BENCHEA ROBERT 

 

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.6949 din 26.10.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuarii unei expertize tehnice extrajudiciare 

asupra situațiilor  de lucrări de construcții realizate de SC. BODO INVEST SRL la 

obiectivul de investitii  ”Consolidare, extindere și mansardare construcție existentă sediu 

primărie comuna Oțeleni” 

 

 

Având în vedere Contractul de lucrări nr. 335/26.09.2011 încheiat de Primăria Com. 

Oțeleni cu S.C. Bodo Invest SRL, având ca obiect ”Consolidare, extindere și mansardare 

construcție existentă sediu primărie comuna Oțeleni”; 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 1124/2015 întocmit de Curtea de Conturi a 

României – Camera de Conturi Iași, cu ocazia auditului financiar efectuat la UAT Comuna 

Oțeleni, jud. Iași, prin care s-au constatat deficiențe privind respectarea disciplinei financiare în 

care s-a derulat contractul nr. 335/26.09.2011 încheiat de Primăria Com. Oțeleni cu S.C. Bodo 

Invest SRL, fiind reținut un prejudiciu de 179.665 lei. 

Având în vedere prevederile Deciziei nr. 51/2015 emisă de Curtea de Conturi a României 

– Camera de Conturi Iași; 

 Având în vedere prevederile art. 30 și 31 din O.G. 2/2000 privind organizarea activitatii 

de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, cu modificările și completările ulterioare; 

Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

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

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

Nr. 6951 din 26.10.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuarii unei expertize tehnice extrajudiciare 

asupra situațiilor  de lucrări de construcții realizate de SC. BODO INVEST SRL la 

obiectivul de investitii  ”Consolidare, extindere și mansardare construcție existentă sediu 

primărie comuna Oțeleni” 

 

Având în vedere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către 

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

privind aprobarea efectuarii unei expertize tehnice extrajudiciare asupra situațiilor  de lucrări de 

construcții realizate de SC. BODO INVEST SRL la obiectivul de investitii  ”Consolidare, 

extindere și mansardare construcție existentă sediu primărie comuna Oțeleni”; 

Având în vedere Contractul de lucrări nr. 335/26.09.2011 încheiat de Primăria Com. 

Oțeleni cu S.C. Bodo Invest SRL, având ca obiect ”Consolidare, extindere și mansardare 

construcție existentă sediu primărie comuna Oțeleni”; 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 1124/2015 întocmit de Curtea de Conturi a 

României – Camera de Conturi Iași, cu ocazia auditului financiar efectuat la UAT Comuna 

Oțeleni, jud. Iași, prin care s-au constatat deficiențe privind respectarea disciplinei financiare în 

care s-a derulat contractul nr. 335/26.09.2011 încheiat de Primăria Com. Oțeleni cu S.C. Bodo 

Invest SRL, fiind reținut un prejudiciu de 179.665 lei. 

Având în vedere prevederile Deciziei nr. 51/2015 emisă de Curtea de Conturi a României 

– Camera de Conturi Iași; 

Având în vedere prevederile art. 30 și 31 din O.G. 2/2000 privind organizarea activitatii 

de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, cu modificările și completările ulterioare; 

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

prezentată..  

Secretar, 

Benchea Robert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


