
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8577din 17.10.2019 

privind aprobarea indicatorilor economici actualizați ai investiției „Înființare sistem de 

distribuţie gaze naturale în comuna Oțeleni judeţul Iaşi” 

 

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 indicatorilor economici actualizați ai investiției „Înființare sistem de distribuţie 

gaze naturale în comuna Oțeleni judeţul Iaşi” 

Având în vedere devizul general totalizator actualizat înregistrat cu nr. 8559 din 

17.10.2019; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 37/29.05.2018 privind aprobarea implementării 

proiectului de  investiţie: „Înființare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Oțeleni judeţul 

Iaşi”; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 15/28.02.2019 privind aprobarea studiului de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de  investiţie: „Înființare sistem de 

distribuţie gaze naturale în comuna Oțeleni judeţul Iaşi”; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 27 din 22 martie 2019 privind înfiinţarea Serviciului 

public de distribuire a gazelor naturale în comuna Oțeleni, judeţul Iaşi; 
Având în vedere prevederile art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 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 alin. (4) lit. d)  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 aproba indicatorii economici actualizați ai investiției „Înființare sistem de 

distribuţie gaze naturale în comuna Oțeleni judeţul Iaşi”dupa cum urmeaza: 

Valoare totala investitie: 12.901.183,18, (inclusiv T.V.A.) din care: 

- Excedentul bugetului local neutilizat la momentul întocmirii solicitării:  0,00 lei 

- Total general - Excedentul bugentului local neutilizat:  12.901.183,18 lei(inclusiv T.V.A.); 

- din fonduri F.D.I. : 11.940.853,18 lei (inclusiv T.V.A.); 

- buget local: 960.330,00 lei (inclusiv T.V.A.); 

ART.2 – Se însușește devizul general totalizator actualizat înregistrat cu nr. 8559 din 

17.10.2019; 

ART.3 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.4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului achiziții publice; 

- 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. 8578 din 17.10.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizați ai investiției 

„Înființare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Oțeleni judeţul Iaşi” 

 

Având în vedere devizul general totalizator actualizat înregistrat cu nr. 8559 din 

17.10.2019; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 37/29.05.2018 privind aprobarea implementării 

proiectului de  investiţie: „Înființare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Oțeleni judeţul 

Iaşi”; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 15/28.02.2019 privind aprobarea studiului de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de  investiţie: „Înființare sistem de 

distribuţie gaze naturale în comuna Oțeleni judeţul Iaşi”; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 27 din 22 martie 2019 privind înfiinţarea Serviciului 

public de distribuire a gazelor naturale în comuna Oțeleni, judeţul Iaşi; 
Având în vedere prevederile art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ;  

Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

  

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.A.T. COMUNA OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Compartiment achiziții publice 

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

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

Nr. 8579 din 17.10.2019 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizați ai investiției 

„Înființare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Oțeleni judeţul Iaşi” 

 

 

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 economici actualizați ai investiției „Înființare sistem de distribuţie 

gaze naturale în comuna Oțeleni judeţul Iaşi” 

Având în vedere devizul general totalizator actualizat înregistrat cu nr. 8559 din 

17.10.2019; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 37/29.05.2018 privind aprobarea implementării 

proiectului de  investiţie: „Înființare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Oțeleni judeţul 

Iaşi”; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 15/28.02.2019 privind aprobarea studiului de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de  investiţie: „Înființare sistem de 

distribuţie gaze naturale în comuna Oțeleni judeţul Iaşi”; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 27 din 22 martie 2019 privind înfiinţarea Serviciului 

public de distribuire a gazelor naturale în comuna Oțeleni, judeţul Iaşi; 
Având în vedere prevederile art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ;  

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

prezentată.  

 

Comparti achiziții publice, 

Inspector cu atribuții delegate, 

Dieac Carmena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


