
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4013 din 15.04.2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiției ”Construire 

dispensar uman în satul Hândrești, comuna Oțeleni, jud. 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 Jitaru Ionel 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 tehnico-economici actualizați ai investiției ”Construire dispensar 

uman în satul Hândrești, comuna Oțeleni, jud. Iași” 

Având în vedere prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 

acte normative și prorogarea unor termene; 

Având în vedere  Instructiunea ANAP 2/2018; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 67/17.07.2017 privind aprobarea obiectivului de 

investiții ”Construire dispensar uman în satul Hândrști, comuna Oțeleni, județul Iași”; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 90 din 11.09.2017 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai investiției ”Construire dispensar uman în satul Hândrști, comuna Oțeleni, 

județul Iași”; 

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 Contractul de prestări servicii nr. 160/16.05.2018 având ca obiect 

executarea lucrărilor de construire pentru Dospensar uman, fosă septică, împrejmuire și racord 

utilități în satul Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere devizul nr. 4008/15.04.2019; 

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

al Primarului comunei Oțeleni, înregistrat la nr.________ din data de ____________; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „ d” 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 - Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizați ai investiției ”Construire 

dispensar uman în satul Hândrești, comuna Oțeleni, jud. Iași”, conform prevederilor legale ale 

OUG 114/2018, dupa cum urmeaza: 

Valoare totala investitie: 323,630.39 lei inclusiv TVA 19% din care:  

Total valoare fără TVA: 271,958.31 lei 

TVA 19%: 51,672.08 lei 

Total valoare investitie din bugetul local: 323.630,39 lei inclusiv TVA 19%. 

ART.2 – Se însușește devizul nr. 4008/15.04.2019. 

ART.3  Se împuternicește viceprimarul comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician 

Mihai să semneze actul adițional la Contractul de prestări servicii nr. 160/16.05.2018  în vederea 

ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.4 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.5 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- SC Comtransport SA; 

- Compartimentului achiziții publice; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

Oțeleni,_____, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

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

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

Nr. 4012 din 15.04.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

investiției ”Construire dispensar uman în satul Hândrești, comuna Oțeleni, jud. Iași” 

 

Având în vedere prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 

acte normative și prorogarea unor termene; 

Având în vedere  Instructiunea ANAP 2/2018; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 67/17.07.2017 privind aprobarea obiectivului de 

investiții ”Construire dispensar uman în satul Hândrști, comuna Oțeleni, județul Iași”; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 90 din 11.09.2017 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai investiției ”Construire dispensar uman în satul Hândrști, comuna Oțeleni, 

județul Iași”; 

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 Contractul de prestări servicii nr. 160/16.05.2018 având ca obiect 

executarea lucrărilor de construire pentru Dospensar uman, fosă septică, împrejmuire și racord 

utilități în satul Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere devizul nr. 4008/15.04.2019; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „ d” din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 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. 4014 din 15.04.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

investiției ”Construire dispensar uman în satul Hândrești, comuna Oțeleni, jud. Iași” 

 

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 indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiției ”Construire dispensar 

uman în satul Hândrești, comuna Oțeleni, jud. Iași”  

Având în vedere prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 

acte normative și prorogarea unor termene; 

Având în vedere  Instructiunea ANAP 2/2018; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 67/17.07.2017 privind aprobarea obiectivului de 

investiții ”Construire dispensar uman în satul Hândrști, comuna Oțeleni, județul Iași”; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 90 din 11.09.2017 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai investiției ”Construire dispensar uman în satul Hândrști, comuna Oțeleni, 

județul Iași”; 

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 Contractul de prestări servicii nr. 160/16.05.2018 având ca obiect 

executarea lucrărilor de construire pentru Dospensar uman, fosă septică, împrejmuire și racord 

utilități în satul Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere devizul nr. 4008/15.04.2019; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „ d” din Legea 215/2001 

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

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

prezentată. 

 

Referent - responsabil achiziții publice, 

Chelaru Raluca Mihaela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


