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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea realizarii proiectului "Reabilitarea infrastructurii rutiere transfrontaliere din
— prin Consiliul Judetean Itqi, in calitate de
Judetul Iasi Raionul Leova " de catre Judetul
Partener, in parteneriat cu Raionul Leova — Consiliul Raional Leova, Republica Moldova
alocarea fondurilor in cuantumul sumei de 179370,18 lei, din bugetul Consiliului Judetean Iasi,
necesare realizarii documentatiei tehnico-economice in vederea obtinerii finantarii in cadrul
Programului Operational Comun Romania- Republica Moldova 2014-2020; Obiectivul tematic 7:
Imbunatatirea accesibilitatii regiunilor, Dezvoltarea transporturilor a retelelor si sistemelor comune
de transport, Prioritatea 3.1 — Dezvoltarea transportului transfrontalier a infrastructurii TIC

Consiliul Judetean Iasi
Avand in vedere:
a) Expunerea de motive nr. /23 /20.04.2018 a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi referitoare
la adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea realizarii proiectului "Reabilitarea
infrastructurii rutiere transfrontaliere din judetul Iasi si Raionul Leova " de catre Judetul Iasi —
prin Consiliul Judetean Iasi, in calitate de Partener, in parteneriat cu Raionul Leova — Consiliul
Raional Leova, Republica Moldova, si alocarea fondurilor in cuantumul sumei de 179.370,18
lei, din bugetul Consiliului judetean Iasi, necesare realizarii documentatiei tehnico-economice
in vederea obtinerii finantarii in cadrul Programului Operational Comun Romania- Republica
Moldova 2014-2020;
b) Raportul de specialitate nr. /23.q /20.04.2018 emis de catre Compartimentul Promovare si
Dezvoltare Durabila- Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila, din cadrul Consiliului Judetean
Iasi;
Programul
Operational Comun Romania— Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic
c)
7: Imbunatatirea accesibilitatii regiunilor, Dezvoltarea transporturilor si a retelelor si sistemelor
comune de transport, Prioritatea 3.1 — Dezvoltarea transportului transfrontalier si a
infrastructurii TIC;
d) Decizia nr. 9155/17.12.2015 de aprobare a Programului Operational Comun Romania—
Republica Moldova 2014-2020, emisa de catre Comisia Europeans;
e) Apelul de proiecte lansat, avand data limita de depunere a cererii de finantare 21.05.2018;
f) Ghidul Solicitantului - Conditii generale si specifice de accesare a fondurilor pentru apelul
aferent Programului Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul
tematic 7: Imbunatatirea accesibilitatii regiunilor, Dezvoltarea transporturilor si a retelelor sj
sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 — Dezvoltarea transportului transfrontalier si a
infrastructurii TIC;
g) Prevederile HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru objective de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) Prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul art. 91, 97, 115 alin 1 lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba realizarea proiectului "Reabilitarea infrastructurii rutiere transfrontaliere
prin Consiliul Judetean la0, in calitate
Raionul Leova " de catre Judetul
din Judetul
de Partener, in parteneriat cu Raionul Leova, Republica Moldova, in vederea finantarii acestuia
in cadrul Programuy Operational Comun Romania— Republica Moldova 2014-2020,
Obiectivul tematic 7: Itnbunatatirea accesibilitatii regiunilor ,Dezvoltarea transporturilor §i a
sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 — Dezvoltarea txansportului
retelelor
transfrontalier 0 a infrastructurii TIC;
Art. 2 Se aproba alocarea fondurilor necesare realizarii documentatiei tehnico-economice
(expertiza tehnica, studiu de fezabilitate, documentatii pentru obtinere avize solicitate prin
Certificatele de Urbanism, studii de teren), in cuantum de 150.731,24 lei Gra TVA, la care se
adaugA TVA in suma de 28.638,94 lei, din bugetul Consiliului Judetean '&0 pentru anul 2018,
in vederea obtinerii finantarii in cadnil Programului Operational Comun Romania— Republica
Moldova 2014-2020.
Art. 3 Prevederile prezentei Hotitrari vor fi duse la indeplinire de care Directia Proiecte
Dezvoltare Durabila„ Directia Achizitii Publice §i Directia Economica din cadrul Consiliului
Judetean
Art. 4 Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeleni Presa va inainta copii dupa prezenta Hotarare, catre:
• Institutia Prefectului Judetului
Directia Juridic& - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ;
Directia Proiecte Dezvoltare Durabila;
Directia Achizitii Publice;
- Directia Economica;
Consiliul Raional Leova, Republica-Moldova.
Art. 5 Aducerea la cunt** public& a prevederilor prezentei Hotarari va fi asigurata de
catre Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeteni §i Presa.
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea realizarii proiectului "Reabilitarea infrastructurii ruhee tOakiifr aliere din
tin calitate de
judetul Iasi Ci Raionul Leova " de atm Judetul 14 - prin Consiliul Judetean
partener, in parteneriat cu Raionul Leova - Consiliul Raional Leova
alocarea fondurilor in cuantumul sumei de 179370,18 lei din bugetul Consiliului judetean
necesare realizarii documentatiei tehnico-economice

in perioada 2014-2020, Uniunea Europeans va finanta Programul Operational Comun
Romania-Republica Moldova, prin intermediul Instrumentului European de Vecinatate (END.
Programul se adreseaza zonei aflate la frontiera dintre Romania si Republica Moldova, si va
contribui la atingerea obiectivului general al Instrumentului European de Vecinatate: evolutia atm o
regiune de prosperitate si buns vecinatate, realizati prin actiuni de cooperare transfrontaliera in
beneficiul statelor membre si nemembre ale UE care se invecineaza.
Programul a fost aprobat de care Comisia Europeans pe data de 17 decembrie 2015 prin
decizia de aprobare nr. 9155/ 17.12.2015.
Tipuri de proiecte: In cadrul Programului vor putea primi finantare proiecte hard sau soft.
Cele dour tipuri de proiecte vor fi selectate in cadrul unor apeluri separate.
Proiectele de tip hard includ o components de infrastructure in valoare de minim 1 milion euro.
Proiectele de tip soft nu 4i propun realizarea unei infrastructuri sau includ o components de
infrastructure av'and o valoare mai mica de 1 milion euro.
Cofinantare: Organizatiile beneficiare vor cofmanta proiectul cu minimum 11,11% din
valoarea grantului acordat. Nu exists o limita maxima a cofinantarii asigurate de beneficiari.
Pane la data de 10 iulie 2017 s-a aflat in consultare publica Ghidul aplicantului aferent
apelului pentru proiecte hard.
Ghidul detaliaza conditiile in care se pot solicita finantari pentru proiecte cu o components de
infrastructure avand o valoare mai mare de 1 milion de Euro, inclusiv pentru Obiectivul tematic 7:
imbunatatirea accesibilitAtii regiunilor ,Dezvoltarea transporturilor si a retelelor si sistemelor
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comune de transport, Prioritatea 3.1 — Dezvoltarea transportului transfrontalier si a
i n frastructurii TIC :
• Organizatiile pot depune o singura aplicatie in calitate de lider per prioritate, in cadrul unui
apel de proiecte, iar participarea in calitate de partener in proiecte este nelimitati.
• Numarul maxim de parteneri (inclusiv liderul de project) care pot participa la un project este
de 4.
vor fi depuse online, prin completarea unui formular de aplicatie.
Valoarea
minima
a componentei de infrastructure — 1.000.000 euro
•
• Valoarea maxima a grantului pe project — 2.000.000 euro
• Procesul de evaluare:
o Toate proiectele (hard si soft), vor fi evaluate pe baza formularului de aplicatie depus
la termen, astfel:
Etapa 1: Din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii;
Etapa 2: Din punct de vedere tehnic si financiar;
• Pentru proiectele hard, se va realiza sj o a treia etapa de evaluare, accesibill numai aplicatiilor
selectate dupe etapele 1 si 2. Organizatiile aplicante vor fi invitate ca in termen de 6 luni sa
depune o serie de documente suport, care vor fi evaluate:
Etapa 3: Evaluarea documentelor suport:
a) Descriere detaliata referitoare la investitia in infrastructure si locatia acesteia;
b) Descriere detaliata a componentei de Intarire a capacitatii de dezvoltare a capacitatii
administrative a proiectului, justificata in mod corespunzator.
Studiu
de fezabilitate integral sau un studiu echivalent care sa cuprinda variantele analizate,
c)
rezultatele, precum si revizuirea independents a calitatii.
d) Evaluarea impactului asupra mediului, in conformitate cu Directiva europeana 92/ 2011 a
Parlamentului European si a Consiliului, pentru tarile membre in conformitate cu Conventia
UN/ ECE Espoo/ 25 feb 1991 privind evaluarea impactului asupra mediului in zonele
transfrontaliere.
e) Dovada titlului de proprietate sau a unui document echivalent asupra terenu I ui/cladirii unde
se va implementa proiectul.
0 Autorizatia de construire.
Apelul de proiecte a fort lansat si are data limits de depunere a cererii de finantare
21.05.2018.
Consiliul Judetean Iasi a organizat o serie de sedinte de lucru, atat interne, cat sj cu potentialii
parteneri din Republica Moldova pentru a identifica proiectele de investitii pentru care se vor depune
cereri de finantare pentru obtinerea de fonduri europene nerambursabile prin Programul
Operational Comun Romania-Republica Moldova.
Din tematica analizatl s-a identificat ca oportuna initierea de care Consiliul Judetean Iasi, in
calitate de partener, a unui project pentru modernizarea drumului judetean DJ 249A, de la km
3+100 la km 12+139, pe sectorul cuprins lintre localitatile Holboca sj Bosia sj initierea de care
Raionul Leova, in calitate de lider, a unui proiect privind modernizarea drumului raional L548,R34drum de access pre satul Hanasenii Noi,raionul Leova cu lungime de 1,2 km".
Drumul judetean DJ 249A are urmatorul traseu: Iasi- Holboca — Cristesti - Manzatesti —
Bosia — Ungheni, lute km 0+000 — km 18+539. Conform datelor furnizate de care Directia
Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi, in urma reeensamantului efectuat in 2015
traficul mediu zilnic anual (intensitatea traficului) este de 2028 vehicule. Conform OG.43/1997 cu
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modificArile i completArile ulterioare, a Legii 198/2015 i a Normelor tehnice privind stabilirea
clasei tehnice a drumurilor publice din 30.08.2017, clasa tehnicA a acestui tronson de drum este clasa
IV. Drumul judetean DJ 249A are lAtimea platformei drumului de 8,00 m , din care :
• 2 benzi de circulatie de 3,00 m;
• 2 benzi de incadrare de 0,25 m;
• 2 acostamente de 0,75 m.
Elementele de scurgere a apelor(§anturile) se regAsesc pe aproximativ 50 % din lungimea
drumului.
Starea tehnicA a acestui tronson de drum conform prevederilor normativului CD 155/2001
este urmatoarea:
• Pe tronsonul de la km 3+100 - km 4+607 starea tehnica a drumului este medie, avand
indicele de degradare calculat Id = 12 ;
• Pe tronsonul de la km 4+607 - km 6+879 starea tehnicA a drumului este bunA, avand
indicele de degradare calculat Id = 5 ;
• Pe tronsonul de la km 6+879 - km 12+139 starea tehnicA a drumului este medie,
avand indicele de degradare calculat Id = 10 ;
Principalele degradAri constatate la nivelul pArtii carosabile, pe traseul drumului judetean DJ
249A sunt de tipul:
a) vAluriri, gropi, fAgase,
b)fisuri si crApAturi, faiantAri, faga.,e longitudinale, praguri, gropi, rupturi la margine,
degradAri din inghet-dezghet.
Racordarea cu drumurile laterale, de regula este realizata prin intermediul unor elemente
tubulare cu exceptia unora unde continuizarea scurgerii apelor nu este asigurata.
Rigolele existente din pamint sau pereate sunt colmatate, la fel ca si podetele dalate si
elementele tubulare existente. Avand in vedere faptul ca pe lungimi insemnate ale traseului nu este
asigurata colectarea si scurgerea corespunzatoare a apelor de suprafata, au aparut siroiri ale acestora
pe taluzul drumului, insotite de eroziune si transport de materiale.
Conform normativelor CD175/2001 si AND 554/2002 pentru aducerea drumului la
parametrii tehnici corespunzAtori, astfel Inc& acesta sA corespundA din punct de vedere al conditiilor
de sigurantA §i confort, lucrarile care trebuiesc efectuate sunt:
• Pe tronsonul de la km 4+607 - km 6+879 lucrari de reparatii curente (conform
capitolului D — AND 554/2002) - ranforsare a sistemului rutier cu lianti
bituminosi,respective covor bituminous in douA straturi ;
• Pe tronsonul de la km 3+100 — km 4+607 i tronsonul de la km 6+879 - km 12+139
lucrAri de reparatii curente (conform capitolului D — AND 554/2002) - ranforsare a
sistemului rutier cu lianti bituminosi,respective covor bituminous in trei straturi
Astfel ,conform prevederilor normativelor mai sus mentionate, i in conformitate cu
prevederile PD177-2001 privind dimensionarea sistemelor rutiere suple §i semirigide, pentru
reabilitarea tronsonului de drum DJ 249 A se propun a se realiza urmAtoarele tipuri de sisteme
rutiere:
• Pe tronsoanele de la km 3+100 — km 4+607 si la km 6+879 - km 12+139 in lungime
totalA de 6,767,km se propune a se realiza urmAtorul tip de sistem rutier:
o Frezarea mixturii asfaltice pe o grosime de aproximativ 10 -15 cm;
o Geogrila pentru impiedicarea transmiterii fisurilor;
o Strat de bazA din mixtura asfalticA tip AB2 in grosime medie de 6 cm;
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o Strat de legatura din mixtura asfaltica tip BAD20 in grosime medie de 5 cm;
o Strat de uzura din mixtura asfaltica tip BA16 in grosime medie de 4 cm
Raportat la standardele de cost SCOST 06-MDRT/2010 valoarea estimata pentru un km cu
un astfel de sistem rutier este de aproximativ 190.757 euro, rezultand astfel pentru acest tronson o
valoare cumulata de 1.290.853 euro.
• Pe tronsonul de la km 4+607 — km 6+879 se propune a se realiza urmatorul tip de
sistem rutier:
o Strat de preluare denivelari din mixtura asfaltica tip BAD 20 in grosime medie
de 3 cm;
o Strat de legatura din mixtura asfaltica tip BAD 20 in grosime medie de 7 cm;
o Strat de uzurd din mixtura asfaltica tip BA16 in grosime medie de 4 cm.
Raportat la standardele de cost SCOST 06-MDRT/2010 valoarea estimata pentru un km cu
un astfel de sistem rutier este de aproximativ 145.208 euro, rezultand astfel pentru acest tronson o
valoare cumulata de 329.913 euro.
Astfel, valoarea investitiei propusa a se realiza este de 1.620.766,00 euro.
Estimarea sumelor necesare elaborarii documenta4iei tehnico-economice (expertizA
tehnica, studiud de fezabilitate, documentatii pentru obtinere avize solicitate prin Certificatele
de Urbanism, studii de teren), cat a sumelor necesare achizilionarii serviciilor de consultandi
management de proiect pentru elaborarea si depunerea cererii de finantare s-a facut in
conformitate cu prevederile HG 363/2010:
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Denumirea activitatii
curs EURO
4.65
NOIEMBRIE 2017
Valoarea investitiei in euro 1.620.766,00
Valoarea investitiei in lei,
7.536.561,90
fill TVA
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Expertiza tehnica

Nr.crt
1
2

5
6
7

PROCENT
DIN
VALOAREA
DE BAZA

Valoarea
cheltuielilor
in euro Gra
TVA

0.45%

7.293,45

33.914,53

810,38

3.768,28

24.311,49

113.048,43

32.415,32

150.731,24

Obtinerea de avize, acorduri, autorizatii
0.05%
(inclusiv documentalia suport)
Studiu de fezabilitate — inclusiv studii de
1.50%
teren,
TOTAL sume necesare a fi alocate in vederea depunerii
cererii de finantare

Valoarea
cheltuielilor in
lei, gra TVA

Pentru proiectele depuse in cadrul apelului cofinantarea din partea solicitantului este de
minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.
Avand in vedere aspectele mai sus mentionate, propunem spre analiza i aprobare:
➢ Realizarea proiectului "Reabilitarea infrastructurii rutiere transfrontaliere din judetul
Iasi Raionul Leova" de ate Judetul la i — prin Consiliul Judetean Iasi, in calitate de
partener, in parteneriat cu Raionul Leova — Consiliul Raional Leova in vederea finantarii
acestuia in cadrul Programului Operational Comun Romania— Republica Moldova 20144

2020; Obiectivul tematic 7: imbunatatirea accesibilitatii regiunilor ,Dezvoltarea
transporturilor si a retelelor si sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 — Dezvoltarea
transportului transfrontalier si a infrastructurii TIC;
➢ Alocarea sumelor necesare realizarii documentatiei tehnico-economice (expertiza
tehnica, studiu de fezabilitate, documentatii pentru obtinere avize solicitate prin Certificatele
de Urbanism, studii de teren), in cuantum de 150.731,24 lei aril TVA, la care se adaugli
TVA In sums de 28.638,94 Id din bugetul Consiliului Judetean Iasi pentru anul 2018, in
vederea obtinerii finantarii in cadrul Programului Operational Comun Romania— Republica
Moldova 2014-2020.
FatA de tele prezentate, va rugam sä analizati $i sA dispuneti.
Director executiv,
Marieta AFILIPOAIE
sponsabili tea corectitudinii
Imi asum in totalita
toruI inscrisului
si legalitatii, ins • id cu int

intocmit,
Lucian Jardii
Imi asum responsabilitatea pentru f
legalitatea toc
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Exemplar nr.

EXPUNERE DE MOTIVE
' e privind aprobarea realizarii proiectului „Reabilitarea
la proiectul de hotarar
infrastructurii rutiere transfrontaliere din judetul Iasi si Raionul Leova " de catre
Judetul Iasi — prin Consiliul Judetean Iasi, in calitate de partener, in parteneriat cu Raionul
Leova — Consiliul Raional Leova si alocarea fondurilor din bugetul Consiliului judetean
necesare realizarii documentatiei tehnico-economice

in ultima decada a lunii decembrie 2017 a fost lansat apelul de depunere a proiectelor
in cadrul Programului Operational Comun Romania - Republica Moldova 2014 - 2020,
program ce va contribui la atingerea obiectivului general al Instmmentului European de
Vecinatate, prin realizarea de actiuni comune de cooperare transfrontaliera ce vizeaza
prosperitatea si dezvoltarea politicii de buns vecinatate a regiunii.
Odata cu lansarea spre consultare a ghidului solicitantului aferent programului, in
urma studierii obiectivelor tematice cat si a prioritatilor de investitii, Consiliul Judetean
Iasi a identificat mai multe objective de interes public care necesita interventii.
Ulterior, a initiat intalniri de lucru cu institutiile administratiei publice din Republica
Moldova, cu scopul de a stabili necesitatile de fmantare ale unor objective si/sau activitati
eligibile existente la nivelul ambelor pani si stabilirea de parteneriate in vederea ob;inerii de
fonduri nerambursabi I e.
Astfel, in urma analizarii propunerii inaintate de Consiliul raional Leova s-a
identificat ca oportuna initierea unui proiect pentru modernizarea drumului judetean DJ
249A, de la km 3+100 la km 12+139, pe sectorul cuprins intre localitAtile Holboca si Bosia
si initierea de catre Raionul Leova, in calitate de lider, a unui proiect privind modernizarea
drumului raional L548,R34-drum de acces pre satul Hanasenii Noi,raionul Leova cu
lungime de 1,2 km". In acest parteneriat, Consiliul Judetean Iasi va avea calitatea de
partener jar Consiliul raional Leova calitatea de aplicant.
Avand in vedere cele prezentate, supun spre analiza si aprobarea Plenului Consiliului
Judetean Iasi, urmatoarele:

✓ Realizarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere transfrontaliere din
judetul Iasi fi Raionul Leova "de catre Judetul Iasi — prin Consiliul Judetean Iasi, in
calitate de partener, in parteneriat cu Raionul Leova — Consiliul Raional Leova in
cadrul Obiectivului tematic 7: lmbundtdfirea accesibilitalii regiunilor ,Dezvoltarea
transporturilor fi a refelelor fi sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 —
Dezvoltarea transportului transfrontalier fi a infrastructurii TIC ;
✓ Alocarea sumelor necesare realizarii documentatiei tehnico-economice (expertiza
tehnica, documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, documentatii pentru
obtinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren si studii de
diagnosticare) si a serviciilor de consultants management de proiect, in cuantum de
179.370,18 lei inclusiv TVA, din bugetul Consiliului Judetean Iasi pentru anul
2018, in vederea obtinerii finant.arii in cadrul Programului Operational Comun
Romania - Republica Moldova 2014 - 2020.

