
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2269 din 22.02.2019 

privind aprobarea indicatorilor economici actualizați ai investiției „Modernizare, asfaltare 

drumuri: DC82A Oteleni - Buhonca - Tronson I, DC83 Handresti - Butea - Tronson II, 

comuna Oteleni, judetul Iasi 

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 doamna Ursache Ionela 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 „Modernizare, asfaltare 

drumuri: DC82A Oteleni - Buhonca - Tronson I, DC83 Handresti - Butea - Tronson II, comuna 

Oteleni, judetul Iasi; 

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 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 devizul general totalizator 2019 actualizat după încheierea contractelor 

de achiziție publică înregistrat cu nr. 2253/22.02.2019; 

Având în vedere devizul general – rest de executat 2019 actualizat după încheierea 

contractelor de achiziție publică înregistrat cu nr. 2254/22.02.2019; 

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. (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 economici ai investitiei „Modernizare, asfaltare 

drumuri: DC82A Oteleni - Buhonca - Tronson I, DC83 Handresti - Butea - Tronson II, 



comuna Oteleni, judetul Iasi”, actualizati dupa prevederile legale ale OUG 114/2018, dupa 

cum urmeaza: 

Valoare totala investitie: 5.536.852,81 lei inclusiv TVA 19% din care:  

- Buget stat: 5.325.142,81 lei inclusiv TVA 19% 

- Buget local: 211710 lei inclusiv TVA 19 % 

ART.2 – Se aproba valoarea de rest de executat a investitiei „Modernizare, asfaltare 

drumuri: DC82A Oteleni - Buhonca - Tronson I, DC83 Handresti - Butea - Tronson II, comuna 

Oteleni, judetul Iasi” actualizata dupa prevederile legale ale OUG 114/2018, dupa cum urmeaza: 

- Buget stat: 1.287.164,92 lei inclusiv TVA 19% 

- Buget local: 133.470,00 lei inclusiv TVA 19 %. 

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 

 

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.2268 din 22.02.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizați ai investiției 

„Modernizare, asfaltare drumuri: DC82A Oteleni - Buhonca - Tronson I, DC83 Handresti 

- Butea - Tronson II, comuna Oteleni, judetul Iasi 

 

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 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 devizul general totalizator 2019 actualizat după încheierea contractelor 

de achiziție publică înregistrat cu nr. 2253/22.02.2019; 

Având în vedere devizul general – rest de executat 2019 actualizat după încheierea 

contractelor de achiziție publică înregistrat cu nr. 2254/22.02.2019; 

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. 2270 din 22.02.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizați ai investiției 

„Modernizare, asfaltare drumuri: DC82A Oteleni - Buhonca - Tronson I, DC83 Handresti 

- Butea - Tronson II, comuna Oteleni, judetul Iasi 

 

În temeiul  

- Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare 

- Art. 71 din OUG 114/2018 - (1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 

53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 

ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut 

pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 

3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, 

reprezentând 17,928 lei/oră. 

- Art. 66 pct 20 alin 2 din OUG 114/2018 (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în perioada 

1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă se 

reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 

constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare 

pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, în cazul angajatorilor care desfăşoară 

activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5. In 

sensul articolului 220 din Legea 227/2015, cuantumul contributiei asiguratorii pentru munca, 

pentru angajatorii specificati mai sus, se calculeaza ca fiind 15% din 2,25, respectiv 0,3375% 

deci CAM = 0,3375% 

- Art. 164 alin 4 din HG 395/2016  - În condiţiile art. 221 din Lege, pe parcursul îndeplinirii 

contractului, preţul poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe piaţă au apărut anumite 

condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente 

constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora 

s-a fundamentat preţul contractului. 

- Art. 1 din Instructiunea ANAP 2/2018 - b) actualizarea, respectiv aplicarea unui coeficient de 

actualizare a anumitor elemente constitutive ale preţului contractului, afectate de apariţia uneia 

dintre situaţiile imprevizibile prevăzute la art. 7, chiar şi în condiţiile în care ajustarea preţului nu 

a fost prevăzută prin documentaţia de atribuire/contractul de achiziţie publică/sectorială. 

- Art. 7 din Instructiunea ANAP 2/2018 - (2) Vor fi asimilate situaţiilor imprevizibile, care 

determină actualizarea preţului contractului, după caz, şi fără a se limita la, cele ce urmează: b) 

modificarea salariului minim aplicabil, toată valoarea manoperei va fi actualizată cu un procent 

egal cu cel cu care a fost indexat salariul minim; 

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 „Modernizare, asfaltare 

drumuri: DC82A Oteleni - Buhonca - Tronson I, DC83 Handresti - Butea - Tronson II, comuna 

Oteleni, judetul Iasi; 



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 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 devizul general totalizator 2019 actualizat după încheierea contractelor 

de achiziție publică înregistrat cu nr. 2253/22.02.2019; 

Având în vedere devizul general – rest de executat 2019 actualizat după încheierea 

contractelor de achiziție publică înregistrat cu nr. 2254/22.02.2019; 

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

prezentată. 

 

Referent - responsabil achiziții publice, 

Chelaru Raluca Mihaela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


