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PROIECT DE HOTARARE
pentru aprobarea modificarii Hotardrii Consiliului Judefean lasi nr. 259 din 14.09.2021 privind aprobarea
proiectului „Dezvoltarea Aeroportului Internafional lasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a
facilitšfilor de parcare la Aeroportul Internalional lasi" — Extras din SF — Modulul 1", a valorii totale a
valoarea totalš neeligibilš, contribufla proprie a regiei,
proiectului, din care valoarea totalš
precum si defalcarea pe surse de finantare a valorli proiectului.

Consiliul Judetean lasi,
Avtind in vedere:

in

0 .
la proiectul de hotardre
)42-01Referatul de aprobare nr
privind aprobarea modificšrii Hotšrdrii Consiliului Judetean lasi nr. 259/14.09.2021 privind
aprobarea proiectului „Dezvoltarea Aeroportului International lasi - Extinderea
terminalelor de pasageri si a facilitštilor de parcare la Aeroportul International lasi" Extras din SF - Modulul 1", a valorii totale a proiectului, din care valoarea totala eligibilš,
valoarea totalš neeligibilš, contributia proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de
finantare a valorii proiectului;,,
emis de cštre Serviciul
/
1—*
Raportul de specialitate nr Ito #14
Programe si Strategii - Directia Proiecte si Dezvoltare Durabilš, din cadrul Consiliului
Judetean lasi;
Hotšrdrea Consiliului Judetean lasi nr. 259/14.09.2021 privind aprobarea proiectului
„Dezvoltarea Aeroportului International lasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a
facilitatilor de parcare la Aeroportul International lasi" - Extras din SF - Modulul 1", a
valorii totale a proiectului, din care valoarea totala eligibild, valoarea totalš neeligibila,
contributia proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de finantare a valorii
proiectului;
- Hotšrdrea Consiliului Judetean lasi nr. 405/22.12.2021 de modificare a Hotšrdrii
Consiliului Judetean lasi nr. 259/14.09.2021;
Adresa nr. 829/01.02.2022 emisš de R.A Aeroportul lasi si inregistratš la Consiliul
Judetean lasi sub nr. 4460/01.02.2022, prin care s-a inaintat Nota de fundamentare nr.
815/01.02.2022 pentru aprobarea modificarii Hotšrdrii Consiliului Judetean lasi nr. 259
din 14.09.2021, privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea Aeroportului International lasi
- Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitštilor de parcare la Aeroportul
International lasi" - Extras din SF - Modulul 1", a valorii totale a proiectului, din care
valoarea totalš eligibilš, valoarea totalš neeligibilš, contributia proprie a regiei, precum si
defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectului, motivat de faptul cš valoarea
capitolului "Comisioane dobanzi aferente creditului" trebuie trecutš la categoria
cheltuielilor neeligibile;
Hotšrdrea nr. 56/27.08.2021 a Consiliului de Administratie a R.A. Aeroportul lasi privind
aprobarea realizšrii proiectului de investitii, cu titlul "Dezvoltarea Aeroportului
International lasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitštilor de parcare la
Aeroportul International lasi" - Extras din SF - Modulul 1" implicit valoarea acestuia;

Hotšrdrea Consiliului Judetean lasi nr. 47/ 24.02.2021 privind aprobarea Scenariului 2 din
Master Planul Integrat pentru realizarea obiectivului de investitii de interes public
"Dezvoltarea Aeroportului lasi - Construirea de facilitšti suplimentare cresterea
capacitštii de procesare a pasagerilor in terminalele existente in partea de Vest a
amplasamentului actual al Aeroportului lasi;
Hotšrdrea Consiliului Judetean lasi nr. 239/25.08.2021 privind modificarea si completarea
Hotšrdrii Consiliului Judetean lasi nr. 47/04.02.2021 privind aprobarea Scenariului 2 din
Master Planul Integrat pentru realizarea obiectivului de investitii "Dezvoltarea
Aeroportului lasi - Construirea de facilitšti suplimentare si cresterea capacitštii de
procesare a pasagerilor in terminalele existente in partea de Vest a amplasamentului
actual al Aeroportului lasi;
Hotšrdrea Consiliului de Administratie al R.A. Aeroportul lasi nr. 7/15.02.2021 privind
propunerea de Dezvoltare a Aeroportului lasi pe baza Scenariului 2 revizuit - Construirea
de facilitšti suplimentare si cresterea capacitštii de procesare a pasagerilor in terminalele
existente in partea de Vest a amplasamentului actual al Aeroportului lasi, cu modificšrile
completšrile ulterioare;
Hotšrdrea Consiliului Judelean lasi nr. 96/24.04.2019 privind aprobarea obiectivului de
investitii „Dezvoltarea Aeroportului International lasi;
Avizele favorabile CTE nr. 7 si 8/19.08.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici;
Programul Operational Infrastructurš Mare, Axa Prioritarš 2 (A.P.) Dezvoltarea unui
sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Prioritatea de investitii 7c Dezvoltarea §i imbunštatirea sistemelor de transport care respectš mediul, inclusiv a
celor cu zgomot redus §i care au emisii reduse de carbon, inclusiv a cšilor navigabile
interioare si a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legšturilor multimodale §i
infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabila la nivel
regional si local, Obiectivul Specific 2.3 (OS) Cresterea gradului de utilizare sustenabilš a
aeroporturilor;
Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European §i al Consiliului privind
drepturile persoanelor cu handicap si ale persoanelor cu mobilitate redusš care
cšIštoresc pe calea aerului;
PIAC-AD-PMR din 20/12/2011- Proceduri si Instructiuni de Aeronauticš Civilš:
Monitorizarea asistentei realizatš pe aeroport pentru persoanele cu handicap si
persoanele cu mobifitate redusš, in cadrul Procedurii de supraveghere a aplicšrii
prevederilor art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European §i al
Consiliului privind drepturile persoanelor cu handicap si ale persoanelor cu mobilitate
redusš care calštoresc pe calea aerului;
IATA Airport Handling Manual AHM;
Regulamentul (UE) nr. 139/2014 de stabilire a cerintelor tehnice si a procedurilor
administrative referitoare la aerodromuri in temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al
Parlamentului European §i al Consiliului;
EASA - Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to
Authority, Organisation and Operations Requirements for Aerodromes - Feb. 2014;
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile completšrile ulterioare;
Ordinul 1493/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de
investitii in infrastructura aeroportuarš, aferentš Programului operational Infrastructurš
mare (POIM 2014-2020), axa prioritarš 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport
multimodal, de calitate, durabil si eficient, obiectivul specific 2.3 - Cre§terea gradului de
utilizare sustenabild a aeroporturilor;
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Legea nr. 273/2006 (*actualizatš*) privind finantele publice locale;
Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 ractualizatš*) privind finantele publice;
Prevederile art. 173 (1) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
in temeiul dispozitiilor art. 196(1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTAR4TE:
Art.l. HotšrArea Consiliului Judelean lasi nr. 259/14.09.2021 privind aprobarea proiectului
„Dezvoltarea Aeroportului International lasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a
facilitštilor de parcare la Aeroportul International lasi" — Extras din SF — Modulul 1", a valorii
totale a proiectului, din care valoarea totalš eligibilš, valoarea totalš neeligibila, contributia
proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectului, se modificš
dupš cum urmeazš:
1. Art.3 se modificš va avea urmštorul cuprins:
a proiectului de investitii „Dezvoltarea Aeroportului
"Se aproba valoarea totalš
Intemational lasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitštilor de parcare la
Aeroportul Intemational lasi"— Extras din SF — Modulul 1"de 367.876.172,66 lei", din care:
a) 257.765.850,53 lei — Interventie public5 asigurath de FEDR reprezentdnd 85% din
valoare cheltuieli eligibile.
b) 39.423.012,37 lei — Interventie public5 asigurat5 din bugetul public de stat
reprezentdnd 13% din valoarea eligibil5.
c) 6.065.078,84 lei — Interventie public5 reprezentdnd 2% din valoarea eligibil5 ce va fi
asigurat5 din bugetul R.A. Aeroportul lasi.
d) 64.622.230,92- Contributia RA Aeroportul lasi la cheltuielile eligibile, reprezentand
25% din valoarea eligibilš a cheltuileililor economice."

2. Art.4 se modificš va avea urmštorul cuprins:
"Se aprob5 valoarea total5 neeligibil5 a proiectului de investitii „Dezvoltarea Aeroportului
International lasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilit5filor de parcare la Aeroportul
Intemational lasi"— Extras din SF — Modulul 1" este de 79.394.707,90 lei ", din care:
a) 8.553.094,41 lei, reprezenthnd cheltuielile neeligibile
b) 70.841.613,49 lei, reprezentdnd valoarea TVA"

3. Art.5. se modificš si va avea urmštorul cuprins:
"Se aprobš contributia proprie a R.A. Aeroportul lasi a proiectului de investitii „Dezvoltarea
Aeroportului Intemational lasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a de parcare
la Aeroportul Intemational lasi"— Extras din SF — Modulul 1 este de 150.082.017,66 lei", din
care:
a) 70.841.613,49 lei, reprezentdnd valoarea TVA
b) 8.553.094,41 lei, reprezentdnd cheltuielile neeligibile
c) 6.065.078,84 lei, reprezenMnd contributia de 2% la eligibilul economic si non
economic
d) 64.622.230,92 lei, reprezentand 25% din valoarea eligibil5 a cheltuileililor economice."
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4. Art.6. se modificš si va avea urmštorul cuprins:

„Se aprobš defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectului, dupš cum urmeazš:

Valoare totalš

Valoare totalš
eligibilš

Valoare
eligibilš
nerambursabilš
din FEDR
(85c%

Valoare
eligibilš
nerambursabilg
din bugetul de
stat (13%)

Valoarea
cofinantšrh
eligibile a
.
Beneficiarults
din Bugetul
propriu (2%)

258.765.850,53

39.423.012,37

6.065.078,84

)

447.270.880,56

367.876.172,66

Valoarea
contributiei
beneficiarului
25% din din
valoarea
e li g ib i lš a
c h e I tu il e ili lor
economice

64.622.230,92

aloare totalš
neeligibilš

TVA

Valoare
cheltuieli
neeligibile
fšrš TVA

79.394.707,90

70.841.613,49

8.553.049,41

v

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotšrdrii Consiliului Judetean lasi nr. 259/14.09.2021 privind
aprobarea proiectului „Dezvoltarea Aeroportului International lasi - Extinderea terminalelor
de pasageri si a facilitštilor de parcare la Aeroportul International lasi" — Extras din SF —
Modulul 1", a valorii totale a proiectului, din care valoarea totalš eligibilš, valoarea totalš
neeligibilš, contributia proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de finantare a valorii
proiectului raman neschimbate.
Art.III. Punerea in aplicare/ducerea la indeplinire a prezentei hotšrdri va fi asiguratš de
cštre R.A. AEROPORTUL IASI S.A.
Art.IV. Prezenta hotšrdre se va comunica Institutiei Prefectului Judetului lasi si R.A.
Aeroportul lasi .
ea la cunostiintš publicš a prevederilor prezentei Hotšrdri va fi asiguratš de
Art.V. Ad
entele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean lasi cu atributii in
cštre co
acest se
Datš astšzi,

2022

DINTE
Co ALEXE
Avizat pentru legalitate,

SECRETA
GENERAL AL JUDETULUI
Lacram a VERNICA-DASCALESCU

DIRECTIA JURID ift
Dir.executiv Gabriela ALU GU SEI

Sustine proiectul de hotšatre:
RA AEROPORTUL

' /

SA

Gheorghe-Romeo VATRA
Dir. Gen. Provizoriu

SERVICIUL JURIDIC
CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Cons. jr. Simona DRAGOMIR
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G

ca.2iD09.2,

Nr. de exemplare :
Exemplar nr.

Referat de aprobare
nr. 259 din
La proiectul de hotardre privind aprobarea modificarii Hotdrdrii Consiliului Judelean
14.09.2021, privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea
terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul Intemational Iasi" — Extras din SF —
valoarea totald
Modulul 1", a valorii totale a proiectului, din care valoarea totald
contributia proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectului, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Avind in vedere :

Adresa nr. 829/01.02.2022, inregistratd la Consiliul Judetean Iasi sub nr. 4460/01.02.2022,
Aeroportul Iasi, a inaintat Nota de fundamentare nr. 815/01.02.2022, in vederea aprobarii modificarii
Hoardrii Consiliului Judelean nr. 259 din 14.09.2021, privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea
Aeroportului International lasi - Extinderea terminalelor de pasageri a facilitatilor de parcare la
Aeroportul International Iasi" — Extras din SF — Modulul I ", a valorii totale a proiectului, din care valoarea
totald eligibild, valoarea totald neeligibild, contributia proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de
finantare a valorii proiectului.
Hotšrdrea Consiliului de Administratie al RA Aeroportul Iasi nr. 56 din 27.08.2021, privind
aprobarea realizarii proiectului de investitii, cu titlul "Dezvoltarea Aeroportului International Iayi Extinderea terminalelor de pasageri a facilitlitilor de parcare la Aeroportul International layi"— Extras
din SF - Modulul 1" si implicit valoarea acestuia.
Hoffirdrea Consiliului Judetean Iasi nr. 259 din 14.09.2021, privind aprobarea realizarii proiectului de
investitii cu titlul "Dezvoltarea Aeroportului International layi - Extinderea terminalelor de pasageri a
facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iayi" — Extras din SF - Modulul 1", precum si valoarea
totald a investitiei implicit a valorilor eligibile, neeligibile si a contributiei proprii.
Programului Operational Infrastructurš Mare 2014-2020, Prioritatea de investitii 7c —
Dezvoltarea si imbundtdtirea sistemelor de transport care respectd mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus
si care au emisii reduse de carbon, inclusiv a cdilor navigabile interioare a sistemelor de transport maritim,
a porturilor, a legdturilor multimodale si infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea
durabild la nivel regional local Obiectivul Specific 2.3 (OS) Cresterea gradului de utilizare sustenabild a
aeroporturilor

Ca urmare a celor specificate mai sus vš rugšm si analizati si sš aprobati modificarea Hotdrdrii
Consiliului Judetean Ia$i nr. 259 din 14.09.2021, privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea Aeroportului
Intemational Ia$i - Extinderea terminalelor de pasageri $i a facilifštilor de parcare la Aeroportul International
valoarea
Ia$i" — Extras din SF — Modulul 1", a valorii totale a proiectului, din care valoarea totald
contributia proprie a regiei, precum §i defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectului,
totald
cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
Art. 3 se modificd $i va avea unnštorul cuprins: "Valoarea totalš eligibilš a proiectului de investitii
„Dezvoltarea Aeroportului International Ia$i - Extinderea terminalelor de pasageri $i a facilitdOlor de
parcare la Aeroportul International Ia§i" — Extras din SF — Modulul 1" este de 367.876.172,66 lei" , din

care:
-

257.765.850,53 lei — Interventie publicd asiguratd de FEDR reprezentand 85% din valoare
cheltuieli eligibile.
39.423.012,37 lei — Interventie publicd asiguratd din bugetul public de stat reprezentdnd 13%
din valoarea eligibild.
6.065.078,84 lei — Interventie publicd reprezentdnd 2% din valoarea eligibild ce va fi asiguratd

din bugetul R.A. Aeroportul Ia$i.
64.622.230,92- Contributia RA Aeroportul Iasi la cheltuielile eligibile, reprezentand 25% din
valoarea eligibild a cheltuileililor economice.
Art. 4 se modificd $i va avea urmdtorul cuprins: "Valoarea totalš neeligibilš a proiectului de investitii
„Dezvoltarea Aeroportului International Ia§i - Extinderea terminalelor de pasageri $i a facilitatilor de
parcare la Aeroportul International Ia$i" — Extras din SF — Modulul 1" este de 79.394.707,90 lei ", din
care:
- 8.553.094,41 lei, reprezentand cheltuielile neeligibile
- 70.841.613,49 lei, reprezentdnd valoarea TVA
Art. 5 se modificd $i va avea urmštorul cuprins: "Contributia proprie a R.A. Aeroportul lasi a
proiectului de investitii „Dezvoltarea Aeroportului International Ia$i - Extinderea terminalelor de
pasageri $i a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Ia$i" — Extras din SF — Modulul 1 este de
150.082.017,66 lei", din care:
70.841.613,49 lei, reprezentand valoarea TVA
- 8.553.094,41 lei, reprezentand cheltuielile neeligibile
- 6.065.078,84 lei, reprezentdnd contributia de 2% la eligibilul economic $i non economic
a cheltuileililor economice.
- 64.622.230,92 lei, reprezentand 25% din valoarea
Art. 6 se modificd si va avea urmštorul cuprins: "Defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectului,

dupd cum urmeazd":

Valoare totald

447.270.880,56

Valoare totala
eligibild

Valoare
eligibild
nerambursabild
din FEDR
(85%)

Valoare
eligibila
nerambursabild
din bugetul de
stat (13%)

Valoarea
cofinantarii
eligibile a
Beneficiarului
din Bugetul
propriu (2%)

367.876.172,66

258.765.850,53

39.423.012,37

6.065.078,84

Valoarea
contributiei
beneficiarului
25% din din
valoarea
eligibila a
cheitutteptllor
economice

64.622.230,92

Valoare totala
neeligibild

TVA

Valoare
cheltuieli
neeligibile
fara TVA

79.394.707,90

70.841.613,49

8.553.049,41

Restul prevederilor din Hotararea Consiliului Judetean Ia§i nr. 259 din 14.09.2021, privind aprobarea
proiectului „Dezvoltarea Aeroportului International Ia§i - Extinderea terminalelor de pasageri §i a
facilitatilor de parcare la Aeroportul International Ia§i" — Extras din SF — Modulul 1", a valorii totale a
proiectului, din care valoarea totald eligibild, valoarea totald neeligibild, contributia proprie a regiei,
precum §i defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectului, cu modificarile si completarile ulterioare
raman neschimbate.
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Nr

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea modificarii Hotšrdrii Consiliului Judetean Iasi nr. 259 din 14.09.2021, privind aprobarea
- Extinderea terminalelor de pasageri si a
proiectului „Dezvoltarea Aeroportului International
facilitštilor de parcare la Aeroportul International Iasi" — Extras din SF — Modulul 1", a valorii totale a
valoarea totald neeligibild, contributia proprie a regiei, precum
proiectului, din care valoarea totald
defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectului, cu modificarile si completarile ulterioare

sub nr. 4460/01.02.2022,
Prin Adresa nr. 829/01.02.2022, inregistratd la Consiliul Judetean
Aeroportul Iasi, a inaintat Nota de fundamentare nr. 815/01.02.2022, in vederea aprobarii modificarii
Hotdrdrii Consiliului Judetean Iasi nr. 259 din 14.09.2021, privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea
Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la
Aeroportul International Iasi" — Extras din SF — Modulul I ", a valorii totale a proiectului, din care valoarea
totald eligibild, valoarea totald neeligibild, contributia proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de
finantare a valorii proiectului.
Prin Hotšrdrea Consiliului de Administratie al RA Aeroportul Iasi nr. 56 din 27.08.2021, s-a aprobat
realizarea proiectului de investitii, cu titlul "Dezvoltarea Aeroportului International lasi - Extinderea
terminalelor de pasageri a de parcare la Aeroportul International Iasi" — Extras din SF Modulul I" si implicit valoarea acestuia. Ulterior, prin Hotardrea Consiliului Judetean Iasi nr. 259 din
14.09.2021, a fost aprobatd realizarea proiectului de investitii cu acelasi nume, precum valoarea totald a
investitiei si implicit a valorilor eligibile, neeligibile a contributiei proprii.
Pe parcursul perioadei de pregštire a cererii de finantare, la solicitarea consultantului, s-a refficut
impktirea cheltuielilor eligibile in economic si non economic, lucru ce a determinat modificarea valorilor
aprobate initial. Astfel, in vederea depunerii cererii de finantare, se impune modificarea hotdrdrii emise
anterior, prin actualizarea valorilor aprobate initial. A fost emisa Hotararea Consiliului de Administratie
nr. 14/17.12.2021, dar si Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 405/22.12.2021.
Dupš depunerea cererii de tinantare, ca urmare a primelor verificki, Autoritatea de Management
OIT a solicitat ca, valoarea capitolului "Comisione dobdnzi aferente creditului", sd fie trecute in intregime
la categoria cheltuielilor neeligibile, ceea ce conduce la modificarea valorii cheltuielilor eligibile in
sensul diminušrii cu suma de 1.300.162,68 lei si majorfirii cheltuielilor neeligibile in suma de
1.300.162,68 lei, aprobate prin Hoffirdrile Consiliului de Administratie precum ale Consiliului Judetean
Iasi. Pentru a putea retransmite Cererea de finantare, se impune modificarea Hotardrii Consiliului de
Administratie al RA Aeroportul Iasi nr. 14/17.12.2021, care la rdndul ei modificd hotardrea CA nr.
56/27.08.2021 in consecintš si modificarea Hotdririi Consiliului Judetean Iasi nr. 405/22.12.2021, prin

care s-a modificat Hotardrea Consiliului Judetean Iasi nr. 259/14.09.2021, privind aprobarea proiectului
„Dervoltarea Aeroportului International - Extinderea terminalelor de pasageri a de
parcare la Aeroportul International Iasi" — Extras din SF — Modulul 1", a valorii totale a proiectului, din
care valoarea totald eligibild, valoarea totald neeligibild, contributia proprie a regiei, precum defalcarea pe
surse de finantare a valorii proiectului.
Valoarea totalš a proiectului inclusiv TVA este in suma de 447.270.880,56 lei, detaliata astfel :
1. Valoarea totalš eligibilš este de 367.876.172,66 lei, din care:
257.765.850,53 lei — Interventie publica asiguratd de FEDR reprezentdnd 85% din valoare cheltuieli
eligibile.
». 39.423.012,37 lei — Intervenfie publicd asiguratd din bugetul public de stat reprezentind 13% din
valoarea
6.065.078,84 lei — Interventie publicš. reprezentand 2% din valoarea eligibild ce va fi asiguratd din
bugetul R.A. Aeroportul
64.622.230,92- Contributia RA Aeroportul Iasi la cheltuielile eligibile, reprezentand 25% din valoarea
eligibild a cheltuileililor economice.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TOTA

Elaborare Studiu de fezabilitate
Servicii de proiectare
Executie lucrdri pentru obiectivul de investitie
Supervizare lucrdri
Produse si servicii informare si publicitate
Managementul proiectului
Produse si servicii informare si publicitate
Servicii experti tehnici cooptati (evaluare oferte tehnice si financiare)
Active necorporale
Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului
Lucrdri diverse si neprevdzute
CHELTIRELIELIG

1.403.207,56
5.927.594,24
338.370.592,21
4.500.000,00
32.000,00
580.000,00
7.200,00
132.000,00
1.675.000,00
2.998.669,77
12.428.963,91
,

,

2. Valoarea totalš neeligibilš este de 79.394.707,90 lei, din care:
». 8.553.094,41 lei, reprezentand cheltuielile neeligibile
». 70.841.613,49 lei, reprezentdnd valoarea TVA

Executie lucrdri pentru obiectivul de investitie
1
Produse si servicii informare si publicitate (partial)
2
Servicii de audit
3
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
4
Valoare TVA
5
tomn,
L
TOTAL C

7.175.731,73
7.200,00
70.000,00
1.300.162,68
70.841.613,49

79.394.707,90.

3. Contributia proprie a R.A. Aeroportul la0 este de 150.082.017,66 lei, din care:
». 70.841.613,49 lei, reprezentand valoarea TVA
), 8.553.094,41 lei, reprezentand cheltuielile neeligibile
6.065.078,84 lei, reprezentand contributia de 2% la eligibilul economic si non economic

.» 64.622.230,92 lei, reprezentand 25% din valoarea eligibild a cheltuileililor economice.
Astfel, sursele de finantare ale proiectului sunt urmdtoarele:

Valoare totala

447.270.880,56

Valoare totald
eligibild

367.876.172,66

Valoare
eligibila
nerambursabild
din FEDR
(85%)

Valoare
eligibild
nerambursabilš
din bugetul de
stat (13%)

Valoarea
cofinantarii
eligibile a
Beneficiarului
chn Bugetul
propriu (2%)

258.765.850,53

39.423.012,37

6.065.078,84

.

Valoarea
contributiei
beneficiarului
25% din din
valoarea
eligibild a
cheltuileililor
economice

64.622.230,92

Valoare totalš
neeligibila

TVA

Valoare
cheltuieli
neeligibile
fard TVA

79.394.707,90

70.841.613,49

8.553.049,41

Ca urmare a celor specificate mai sus vš rugšm sš analizati si sš aprobati modificarea Hoffirdrii
Consiliului Judetean nr. 259 din 14.09.2021, privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea Aeroportului
International Ia§i - Extinderea terminalelor de pasageri §i a facilitatilor de parcare la Aeroportul Intemational
Ia§i" — Extras din SF — Modulul 1", a valorii totale a proiectului, din care valoarea totald valoarea
totald neeligibild, contributia proprie a regiei, precum §i defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectului,
cu modificarile si completarile ulterioare, astfel :
» Art. 3 se modificd §i va avea urmdtorul cuprins: "Valoarea totalš eligibilš a proiectului de investitii
„Dezvoltarea Aeroportului Intemational Ia§i - Extinderea terminalelor de pasageri §i a facilitatilor de
parcare la Aeroportul Intemational Ia§i" — Extras din SF — Modulul 1" este de 367.876.172,66 lei" , din
care:
257.765.850,53 lei — Interventie publied asiguratd de FEDR reprezentand 85% din valoare
cheltuieli eligibile.
39.423.012,37 lei — Interventie publicd asiguratd din bugetul public de stat reprezentdnd 13%
din valoarea
6.065.078,84 lei — Interventie publicd reprezentand 2% din valoarea eligibild ce va fi asiguratd
din bugetul R.A. Aeroportul Ia§i.
64.622.230,92- Contributia RA Aeroportul Iasi la cheltuielile eligibile, reprezentand 25% din
valoarea eligibild a cheltuileililor economice.
» Art. 4 se modificd §i va avea urmdtorul cuprins: "Valoarea totalš neeligibilš a proiectului de investitii
„Dezvoltarea Aeroportului International Ia§i - Extinderea terminalelor de pasageri §i a facilitatilor de
parcare la Aeroportul International Ia§i" — Extras din SF — Modulul 1" este de 79.394.707,90 lei ", din
care:
- 8.553.094,41 lei, reprezentand cheltuielile neeligibile
- 70.841.613,49 lei, reprezentAnd valoarea TVA
» Art. 5 se modificd §i va avea unndtorul cuprins: "Contributia proprie a R.A. Aeroportul Iasi a
proiectului de investitii „Dezvoltarea Aeroportului International Ia§i - Extinderea terminalelor de
pasageri §i a facilitštilor de parcare la Aeroportul Intemational Ia§i" — Extras din SF — Modulul 1 este de
150.082.017,66 lei", din care:
- 70.841.613,49 lei, reprezentand valoarea TVA
- 8.553.094,41 lei, reprezentdnd cheltuielile neeligibile
- 6.065.078,84 lei, reprezentand contributia de 2% la eligibilul economic §i non economic
- 64.622.230,92 lei, reprezentand 25% din valoarea
a cheltuileililor economice.

Art. 6 se modificš si va avea urmštorul cuprins: "Defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectului,
dupd cum unneazd":

Valoare totalš

447.270.880,56

Valoare totald
eligibild

367.876.172,66

Valoare
eligibild
nerambursabild
din FEDR
(85%)

Valoare
eligibild
nerambursabild
din bugetul de
stat (13%)

Valoarea
cofinantarii
eligibile a
Beneficiarului
chn Bugetul
propriu (2%)

258.765.850,53

39.423.012,37

6.065.078,84

.

Valoarea
contribufiei
beneficiarului
25% din din
valoarea
eligibild a
cheltuileililor
economice

64.622.230,92

Valoare totald
neeligibild

TVA

Valoare
cheltuieli
neeligibile
fšrd TVA

79.394.707,90

70.841.613,49

8.553.049,41

nr. 259 din 14.09.2021, privind aprobarea
Restul prevederilor din Hotdrdrea Consiliului Judetean
proiectului „Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a
facilifštilor de parcare la Aeroportul International Iasi" — Extras din SF — Modulul a valorii totale a
proiectului, din care valoarea totald eligibild, valoarea totalš neeligibilš, contributia proprie a regiei,
precum si defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectului, cu modificarile si completarile ulterioare
raman neschimbate.

Director executiv,
Marieta AFILIPOAIE
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii
si legalitatii, in solidar cu intocmitorul inscrisului

Sef Serviciu,
Crenguta Manuela Lungu
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii
si legalitatii, in solidar c intocmitorul inscrisului

intocmit,
Andreea Patrascu
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii
fundamentarii si legalitatii acestui inscris oficial

vAdul

Dezvoltare Durabild, intoctneste Raportul de specialitate in conforntitate cu cele
solicitate de cdtre R.A.Aeroportul lasi a procedurilor de lucru privind adoptarea hotarcirilor Consiliului Judetean
lasi, Cod PLG nr. 003.

Nota: Directia de Proiecte
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In atentia
Subiect

Consiliul Judetean IASI
Domnului Presedinte Costel ALEXE
Nota de fundamentare nr 815 din 01.02.2022 pentru modificarea Hotšrfirii
Consiliului Judetean lasi nr. 405 din 22.12.2021, prin care s-a modificat
Hotšrfirea Consiliului judetean lasi nr. 259 din 14.09.2021, privind aprobarea
proiectului „Dervoltarea Aeroportului International lasi
Extinderea
terminalelor de pasageri si a facilirdfflor de parcare la Aeroportul
International lasi" Extras din SF Modttlul 1 '', a valorii totale a proiectutui,
din care valoarea totalš eligibilš, valoarea totalš neeligibilš, contributia
proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de finantare a valoriiproiectului.
-

—

—

Domoule Presedinte ,

Prin prezenta, va inaintarn Nota de fundamentare nr 815 din 01.02.2022 pentru modificarea
Hotaririi Consiliului Judelean nr. 405 din 22.12.2021, prin care s-a modificat Hotararea
Consiliului judetean Iasi nr. 259 din 14.09.2021, privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea
Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri a facilitdfflor de
parcare la Aeroportul International lasi" - Extras din SF - Modulul I", a valorii totale a
proiectului, din care valoarea totaiš eligibilš, valoarea totalš neeligibild, contributia proprie a
regiei, precum defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectului.
Anexam prezentei Hotšrarea Consiliului de Administratie al R.A. Aeroportul
28.01.2022

nr. 7 din

Cu respect,

Gheorghe-Romeo V
Director General

intocmit ,
Arector hnic Provizoriu
smin
ttero )ort.ro facebooksooria

port

itters nolias rport last
niliasiairport

1:L‘.
401-92271570

Se aprobš,
L PROVIZORIU,
eorghe Ro

Director Economic Provizoriu,
Nico

Alexandrest

NOTA DE FUNDAMENTARE
pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean fasi nr. 405 din 22.12.2021, prin care s-a modificat
Hotarirea Consiliului judefean lasi nr. 259 din 14.09.2021, privind aprobarea proiectului ,Dezvoltarea
Aeroportului International - Extinderea terminalelor de pasagerisi
cle parcare la Aeroportul
Internaponal layi " - Extras din SF - Modulul I", a valorii totale a proiectului, din care valoarea totalš eligibili,
valoarea totalš neeligibilš, contributia proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de finantare a valorii
proiectului.

L$C"'
RA Aeroportul
a depus in My SMIS, cererea de finatare aferentš proiectului de
investitie Dezvoltarea Aeroportului International
- Extinderea terminalelor de pasageri „si a
jacilitlitilor de parcare la Aeroportul International Iayi" - Extras din SF - Modulul I, in cadml
Programului Operational Infrastructurti Mare 2014-2020, Prioritatea deinvestifil 7c - Dezvoltarea
imbundtatirea sistemelor de transport care respecta mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus care
au emisii reduse de carbon, inclttsiv a cdilor navigabile interioare a sistemelor de transport maritim,
a porturilor, a legaturilor multimodale infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova
mobilitatea durabild la nivel regional ,yi local Obiectivul Specific 2.3 (0S) Cresterea gradului cle
utilizare sustenabila a aeroporturilor.Atasat acesteia, in cadrul plattbrmei MY SMIS, au fost incarcate
Hofardrile emise de Consiliul de Administratie al RA Aeroportul Iasi, dar si a Consiliului Judetean
Iasi, prin care se aprobš realizarea investitiei, precum si valoarea acesteia.
Ca urmare a primelor verificari, Autoritatea de Management OIT a solicitat ca, valoarea capitolului
Comisioane si dobrin:i aferente creditztlui,
fie trecutš in intregime la categoria cheltuielilor
neeligibile, ceea ce condus la modificarea valorilor cheltuielilor eligibile in sensul diminušrii si a
majorarii cheltuielilor neeligibile, aprobate prin hotaririle Consiliului de Administratie precum si ale
Consiliului Judetean lasi. Pentru a putea retransmite cererea de finantare, se impune modificarea
liotardrii Consiliului de Administratie al RA Acroportul lasi, nr. 14 din 17.12.2021 , care la randul ci
modifica hotararea CA nr. 56 din 27.08.2021, si in consecinta si moditicarea Hotaririlor Consiliului
ludetean lasi nr. 405 din 22.12.2021, prin care s-a modificat Houirarea judelean lasi nr. 259 din
14.09.2021. privind aprobarea prolectului ..Dezvoltarea Acroprirruhri

wational

-

Evirdereci
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Extras din SF -terminalelor de pasageri .Fi a facilacitilor de pcircw-e Aeroporad International
eligibilk
valoarea
totalš
totald
a valorii totale a proiectului, din care valoarea
Alodulul
contribufia proprie a regiei, precum defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectului.

SCURTA PREZENTAR A SITUAT

Prin Hotardrea Consiliului de Administratie al RA Aeroportul la§i, nr. 56 din 27.08.2021, s-a aprobat
realizarea proiectului de investitii, cu titlul Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - E.rtinderea
terminalelor de pasageri fi a de parcare la Aeroportul Internationallasi"- Ertras din
SF - Modulul I, si implicit valoarea acestuia. Ulterior, prin Hotardrea C.J. nr.259 din 14.09.2021, a
fost aprobatd la nivelul Consiliului Judetean 1asi realizarea proiectului de investitii ctt acela§i nume,
precum valoarca totala a investitiei §i implicit a valorilor, eligibile, neeligibile si a contributiei
proprii.
La solicitarea consultantului JASPERS, s-a refacut impartirea cheltuielilor eligibile in economic si non
economic, lucru ce a determinat modificarea valorilor aporbate initial. Astfel. in vederea depunerii
cererii de finantare, s-a procedat la modificarea hotardrii emise anterior, prin actualizarea valorilor
aprobate initial. A fost emisa Hotararea Consiliul de Adminstratie nr.14 din 17,12.2021, dar si
Hotardrea Consiliului Judetean Iasi nr.405 din 22 decembrie 2021.
Dupš detaunerea cererii de finantare, Autoritatea de Management, a solicitat ca, intreaga valoare a
capitolului Comisioane si dobcinzi aferente creditultd, sš fie trecuta la categoria cheltuielilor
neeligibile. in acest context, se modifica cuantumul cheltuielilor neeligibile, dar si contributia proprie
a RA Aeroportul

RSA STR CTURA FRN
Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea tertninalelor de pasageri a
facilitatilor de parcare la Aeroportul International lasi" - Extras din SF - Modtdul 1, in cadrul
Programului Operational Infrastructurš Mare 2014-2020, Prioritatea de investaii 7c - Dezvoltarea
inihuncracitirea sistetnelor de transport care respecta mediul, inclusiv a celor cu zgomoi redus care
au etnisii reduse de carbon, inclusiv a cclitor navigabile interioare a sisternelor de traasport maritim,
a porturilor, a legciturilor multimodale infrastructurilor aeroportuare, cu .scopul cle a proniova
mobilitatea durabila la nivel regional local Ohiectivul Specific 2 3 (05) Cresterea gradului de
utilizare sustenahila a aeroporturilor
Structura finantarii:
Valoarea totalš eligibill este de 367.876.172,66 lei, din care:
- 257.765.850,53 lei - Interventie publica asigurata de FEDR reprezt tdnd 85(%) d n loare
cheltuieli eligibilc.
39423.012,37 lei - Interventie publieš asigurata din bugetul public de stat reprezentdnd
13% din valoarea eligibila.
6.065.078,84 lei - Interventie publica reprezentand
din valoarea
ce va ti
Pagi a 2 din 4

-

asigurata din bugetul R.A. Aeroportul la§i.
64.622.230,92 lei- Contributia RA Aeroportul lasi la cheltuiclile eligibile, reprezentand
25% din valoarea eligibila a cheltuileiblor economice.

2
4
5
6
7
8
9
10
11

Elaborare Studiu de fezabilitate
Servicii de proiectare
Executie lucrari pentru obiectivul de inves tie
Supervizare lucrari
Produse si servicii infortnare si publicitate
Managementul proiectului
Produse si servicii infortnare si publicitate
Servicii experti tehnici cooptati (evaluare oferte
tehnice si fmanciare)
Active necorporale
Cheltuieli pentru co sioane, cote, taxe,
Lucrari diverse si ne revazute

1.403.207,56
5.927.594,24
338.370.592,21
4.500.000,00
32.000,00
580.000,00
7.200,00
132.000,00
1.675.000,00
2.998.669,77
2.428.963 91

Valoarea totalš neeligibild este de 78.094.545,22 lei, din care:
- 7.252.931,73 lei, reprezentand eheltuielile necligibile
- 70.841.613,49 lei, reprezentand valoarea TVA

2
3
5
5

Executie lucrari • ntru obiectivul de investi ie
Produse si servicii informare si ublicitate • . ial
Servicii de audit
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finan atoare
Valoare TVA

7.175.731,73
7.200,00
70.000,00
1.300.162,68
70.841.613,49

Contributia proprie a R.A. Aeroportul la0 este de 150.082.017,66 lei, din eare:
- 70.841.613,49 lei, reprezentand valoarea TVA
neeligibile
- 8.553.094,41 lei, reprezentfind
- 6.065.078,84 lei —reprezentand contributia de 2% la eligibilul economic non economic
a cheltuileilllor econornice.
- 64.622.230,92 lei- reprezentand 25% din valoarea

Pagin
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Centralizare:
Valoarea totalš 447.270.880,56 lei cu TVA
Valoarea totalš eligibilš este de 367.876.172,66 lei, din care:
-

257.765.850,53 lei — Interventie publicd asiguratd de FEDR reprezentand 85% din valoare
cheltuieli eligibile.
39.423.012,37 lei — Interventie publicš asiguratd din bugetul public de stat reprezentand
13% din valoarea eligibild.
6.065.078,84 lei — Interventie publied reprezeneand 2% din valoarea eligibild ce va fi
asiguratd din bugetul R.A. Aeroportul Iasi.
64.622.230,92 lei- Contributia RA Aeroportul lasi la cheltuielile eligibile, reprezentand
25% din valoarea eligibild a cheltuileililor economice.
Valoarea totalš neeligibilš este de 79.394.707,90 lei, din careš
- 8.553.094,41 lei, reprezenand cheltuielile neeligibile
- 70.841.613,49 lei, reprezentand valoarea TVA
Contribufia proprie a R.A. Aeroportul la§i este de 150.082.017,66 lei, din care:
- 70.841.613,49 lei, reprezentšnd valoarea TVA
- 8.553.094,41 lei, reprezentand cheltuielile neeligibile
- 6.065.078,84 lei —reprezentand cuntributia de 2% la eligibilul economic si non economic
- 64.622.230,92 lei- reprezentand 25% din valoarea eligibild a cheltuileililor economice.
Defalcarea pc surse de finaniare

Valoare total4

Valoare totald
eligibil5

Valoare
efigibild
nerambursabild
din FEDR
(85%)

447.270.880,56

367.876.172,66

257.765.850,53

Valoare
elierbild
ncrambursabdš
din bugetul de
stat (13%)

Valoarea
cotinanprii
e ligibile a
Beneficiarului
din Bugetul
propriu (2%)

39.423.012,37

6.065.078,84

.

Valoarea
contribufiei
beneficiarului
25% din din
valoarea
eligibil5 a
cheltuileililor
economice

Valoare totahl
neeligibild

TVA

Valoate
eheltuieli
neeligibile
Drd TVA

64.622.230,92

79.394.707,90

70.841.613,49

8.553.094,41

Fald de cele prezentate, vd supunem analizei si aprobdrii, prezenta Notd de Fundamentare, pentru a
putea retransmite cererea de finantare cu titlul „Dezvoltarea Aeroportului International Extinderea terminalelor de pasageri a facilitatilor de parcare la Aeroportul Internatio, fasi" —
Extras din SF — Modulul I"
intocmit
Di cror Teh c Prov oriu
ncop Co
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HOTXRAREA
priviad modifitarea HCA ar. 14/ 17.12.2021, pria eare se modifieš HCA ar. 56 dia 27.08.2021 pentra aprobarta valoril eererii de
fintaptre Dezvottaree.4eroporklut International last - Exanderea terminatelor de pasegeri a jadlittijilor de parcare leAeroportel
Imernational lasts -ExtreadinSF- Motbdul 1, ta ataperire d1n fonduri toropene

Consiliul de Administratie al R. A. Aeroportul Iasi:
AvAnd 1n vedere dispozitille O.U.G. nr.109/2011 privind guvermuna corporativš. a Intreprinderilor
publice, aprobatA, cu modificšrile si complentrile ulterfoare, precum H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea
Norrnelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgentš a Guvemufui nr. 109/2011
privind gtrvemanta corporativš a Intreprinderilor publice,
' a Consiliului Judetean Iasi nr. 285/08.10.2021 privind Incetarea contractelor
Avand tn vedere Hotšthre
cie mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al R.A. Aeroportul numirea unor administratori
provizorii si demararea procedurilor de selectie penh u desemnarea membrilor 1n Consiliul de Administratie al
Regiei Autonome Aeroportul lasi,
nr. 67/22.03.2019 privind aprobarea
AvAnd tn vedere Hotšritrea Consiliului Judetean
Regulamentului de Organizare si Functionare al R.A.Aeroportul
Avfind trt vedere Nota de fundamentare nr. 720 din 27.01.2022 privind modificarea hotšririi Consiliului
de Administratie nr. 14 din 17.12.2021 prin care se modifica HotšrArea Consiliu1ui de Adrninistratie nr. 56 din
- Ertinderea
27.08.2021 pentru aprobarea vaIorii cererii de finantare Dervoltarea Aeroportultd International
de parcare la fleroportul International laii"- Extrasdin SF - Modulul
terminalelor de pasageri a
I, cu acoperire din fonduri europene
Avand in vedere H.C.J. nr. 259/14.09.2021 privind aprobarea realizirši pmiectului de investitii cu titlul:
Dezvoltarea Aeroportului Intemational - Extinderea tenninalelor de pasageri a facilitštilor de parcare la
Aeroportul Internationa1 Iasi- Extras din SF - Modului 1, a va1orii totale a proiectului, din care valoarea totalš
eligibilš, va/oarea totall neeligibilš, contributia proprie a regiei, precum defalcarea pe surse de fmantare a
va1orii proiectului si H.C.J. nr.405/22 decembrie 2021 pentru aprobarea modificarii Hotšrfirii Consilitdui
JudeMan fasi nr. 259 din 14.092021 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea Aeroportului Intemational
de parctur la Aeroportul Intemational lasi" - Extras din SF Extinderea terminatelor de pasageri a
Modulul 1", it valorii totale a proiectului, din care valoarea totalš eligibilš, valoarea totall neeligibilš, contributda
proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de fulantare a vatorii proiectului.
Avind fn vedere prevederile cuprinse fn contractele de mandat Incheiate de cštre membrii Consiliului de
Administratie, precum si Proc,esul-verbal al sedintei Consiliului de Administratie al R.A. Aeroportu1 din data
de 28.01.2022;
tri conformitate cu dispoziliile 0.1J.G. nr.109/2011 paivind guvernanta corporativš a intreprinderilor
publice, aprobatš cu modificArile si completšrile ulterioare,
-

HOTARASTE:
Art.l. (1)Se aprobit modificarea proiectului de investitie: Dezvoltarea Aeroportului Internarlonal layi de parcare la Aeroportul Internallonallan" - Extras din SF - Modadul
Extinderea terminalelor de pasagert st a
aprobat prin HCA 56/ 27.08.2021 si HCl259/14.09.2021, modificat prin HCA nr. 14 din 17.122021 si HC.1 nr. 405 din
22 deeembrie 2021, a totale a proiectului din care valoarea totala eligibila, valoarea totala neeligibila, certuributia
proprie a regiei precum si defalearea pe surse de fmantare a valorii proiectului, conforrn notei de fundamentare nr.720 din
27.01.2022
- Extinderea
(2) Valoarea totalš pentzu projectut de investitie Dezvoltarea Aeroportultd Internalional
terminaklor de pasageri a facilltdtilor de parccee la Aeroportul International layi" - Extras din SF - Modulul 1, este de
447.270.880,56 lei cu TVA
pentru proiectul de investitie Deavollarea Aeroportului Internafional 1asi (3)Vaksarea totalš
Extinclerea terminalelor de pavageri si tz factlitiailor de parcare la Aeroportul Internalional lasi" Extras din SF - Aiodului
I, propus spre aprobare si r,are poate fl aceesat in cadrul tn tadrul Programului Operational Infrastructurd Mare 20142020, Prioritatea de investilii 7c - Dezvoltarea fi imbunaldfirea sistemelor cle tratuport cart respecid inclusiv a
celor cu zgomot redus care au emisit reduse de carbon inclusiv a cdilor navigabile interioare a sistemelor de transport
maritim, a portailor, a legaturilor nrultimodak fi infrastructurilor cteroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea
durabild la nivel regional si local Obkctivul Specaric 2.3 (OS) Cresterea gradulw de utilizare sustenabild a aeroporturilor

rk V.tot 3
r.473: 7, lad, R4441AI-44
+402.32271512; I
4 1h23227/370
Web: VA,Š441470vOn.

ia,,irdarrorn-va

este de 367.876.172,66 Iei sumš asiguratš prin contributie publicš astfel:
- 257.765.850,53 fei - Interventie publicš asiguratš de FEDR reprezentind 8394 din valeare cheltuieli eligibile.
- 39.423.012,37 lei - Interventie publicš asiguratš din bugetul public de stat reprezentind 13% din vatoareaeligibilš.
- 6.065.078,84 lei - Interventie publicš reprezentind 2% din vtdearea eligibilš ce va fl asiguratif dia bugetul RA,
Acroportul fafi.
- 64.622.230,92 ki- Contibutia RA Aeroportttl lasi la cheltuichle cligibile, repre.zentand 25% din valoarea eligibilš a
cheltuileililor economice.
(4)Vatoarea totalš neeligibild pentru protectuf de investitie Dezvoltarea Aenzportului International
- Estinderea
ternzinalelar de pasageri zI a facilitcifilor de parrare la Aeroportul International lati" - Ertras a7n SF - ModululLeste de
79.394.707,9014 din care:
- 8.553.094,41 lef, reprezentind cheltuielik neeligibile
- 70.841.613,49 tet reprezentind valoarea TVA

(5) Contributia proprie a RA. AereportuI tafi pentru proiectul de investitie Dezvoltarea Aeroportului International
lazi - Ertinderea terminalelor de pasageri fi a facilitdfilor de pareare la Aeroportul International lazi" Estras din SF Modulal I, este de 150.082.017,66 lei, din care:
- 70.841.613,49 Iet - reprezentšnd valoarea TVA
- 8.353.094,41 1ei reprezentind chettuielile neetigibile
- 6.065.078,84 lef - reprezentind contributia de 2% ta
- 64.622.230,92 ki - repreatentand 25% din valoarea

economic fi non economic
a cheltuileitilor economice.

(6) Defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectufui d a cttm ummazš
Valoarea
Valosres
Valoarea
Valeauta
Valoarea
Valoarea
Valoarea
TVA
Valoare
totala
totala
oontributiei
totala
neranibursa- nerambursa
eligibile s benefieiarului neeligibila
neeligibile
bila din
din
beneficiarulw
25 % dfo
fara TVA
FEDR (85%)
bugetut dt
din bugetul
valoarta
stat (13%) propriu (2%) eligibila a
cbeltuielilor
economice
447,270.880,56 367.876.172,66 257.765.850,53 39A23.012,37 6.065.078,84 64.622.230,92 9.394.707,90 70.841.613,49 8.553.094,41

(7) Sumele reprezentand cheltuiell conexe ce pot aparea pe durata implementšth proiectului vor fl asigurate din
bugetul RA Aeroportul lasi.
Art. 2. Prezenta botirdre va fi comunicatš persoanelor interesate si inaintatš autoritštii publice tutelare,
prin grija conducerii executive, in vederea supunerii dezbaterii plenului
Judetean lasi.
Consflial de Administratte al R.A. Aeroportal
- Damian lonel

- Prqadfnee

• lordacbe Mlitai

- Weepretedinte pentro Dexvoltare

Zabaria Sorin Eugen Viceprefedinte pentru Relatii Internationak
- Alexandru Angbel

- membru

- Clobann Paul

- membru

- Lungu Danlel•Cristlan membru
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HOTškOiREA nr. 259
privind aprobarea realizarii proiectului de investitii cu titlul: Dezvoltarea
Aeroportului International lasi - Extinderea termittalelor de pasageri a facilitatilor
de parcare la Aeroportul International Iasi — Extras din SF - Modultd I,
a valorii totale a proiectului, din care valoarea totalš eligibilš, valoarea totala
neeligibilš, contributia proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de finantare a
valorti proiectului

Consiliul Judetean lasi;
Avand in vedere:
al Referatul de aprobare nr. 30247/02.09.2021 la proieetul de hotarare privind
aprobarea realizdrii proiectului de investitii cu titlul: Dezvoltarea Aeroportului
de parcare la
International lasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a
- Modulul 1. a vtilorii totale a proiectului, din
Aeroportul International lasi - Extras din
care valoarea totald eligihilš. valoarea totala neeligihilš. contrihutia proprie a regici.
proleetului:
precum si defalcarea pe surse de finantare a
hl Raportul de specialitate nr. 30248/02.09.2021 emis de cdtre Serviciul Programe
Strategii - Direetia Proiecte si Dezvoltare Durahild din cadrul Consiliului Jtaletean lasil
Nota de fundamentare nr. 6488/27.08.2021 intoemild de R.A. Aeroportil I i a!;i
privind aproharea realizdrii proiectului de investitii eu titlul: Dezvoltarea Aeroportului
Intemational Ittsi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitštilor de part:are
Aeroportul International lasi - Extras din SE - Modulul I. a valorii totale a proicetultii. din
contributia proprie a regiei.
valoarea totald
care valoarea totalš
precum si defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectului,
inregistratš
(I) Adresa nr. 6627/01.09.2021 transmisd de cdtre R.A. Aeroportul
la Consiliul Judelean lasi sub nr. 30141/01.09.2021 prin care sunt inaintate Hotartireti
nr. 56/27.08.2021 a Consiliului de Administratie al R.A. Aeroportul aproharea
realitšrii proiectului de investitie cu titlul "Dezvoltarea Aeroportului International lasiExtinderea terminalelor de pasageri si a facilitdtilor de parcare la Aeroportul International
lasi - Extras din - Modulul precum si Nota de fundamentare nr. 6488/27.08.2021:
Judetean lasi nr. 47/24.02.2021 privind aproharea
Hotšršrett
Scenariului 2 din Master Planul Integrat pentru realizarea obiectivului cle investilii de
interes puhlic "Dezvoltarea Aeroportului lasi - Construirea de facilitati suplimentare si
cresterea de procesare a pasagerilor terminalele existente in partea de Vest a
amplasamentului actual al Aeroportului last:
W7.11 nr. 259/14.09.202

Paguld I

Hotararea Consibului Judelean 1asi nr. 239/25.08.2021 privind Modificarea
Judetean lasi nr. 47/04.02.2021 privind aprobarea
completarea Hotararit
Scenttriului 2 din Master Planul Integrat pentru realizarett ohiectivului de investitii
cresterett
-Dezvoltarett Aeroportului lasi - Construirea de facilitati suplimentare
pariea de Vest a
capacitani de procesare a pasagerilor in terminalele existente
amplasamentului actual ul Aeroportului lasr:
g ■ Hotararea Consiliului de Administratie al R.A. Aeroportul lasi nr. 7/15.02.2021
privind propunerea de Dezvoltare a Aeroportului lasi pe baza Scenariului 2 revizuit ('onstruireit de facilitati suplimentare si cresterea capacitatii de procesare a pasagerilor in
terminalele existente in partea de Vest tt amplasamentului actual al Aeroportului lasi. cu
modificarile si completarile ulterioare:
11)Hotararea Consilitilui Judetean lasi nr. 96/24.04.2019 privind aprobarett
obiectivului de investitii "Dezvoltarea Aeroportului Internationtd
Prevederile Programultti Operational Intrastructura Mare 2014-2021). Axa
Prioritara 2 (A.P.) I)ezvoltarea unui sistem de transport multimodal. de calitate. durabil si
eficient- Prioritatea de investitii 7c — Dezvoltarea si imbunalatirea sistemelor de tramsport
care respecta medittl. inclusiv a celor cu zgotnot redus si care au emisit reduse de carbon.
Inclusk a cailor navigabile interioare si a sistemelor de transport maritim. a porturilor. a
intrastructurilor aeroportuare. cu scopul de a promma
MUliiInOdille
mobilitatea durahila la nivel regional si local- Obiectivul Specific 2.3 (0S) Cresterett
gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor permite finantarea din fonduri europene tt
actiN itatilor non-economice tentru ohiectivele negeneratottre de profit):
,j) AGzele favorabile
teltitico-economich

nr. 7 si 8/19.08.2021 privind aproharea indicatorilor

k)Leg.ea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare:
continutul
1-lotararea Gtivermilui nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
cadru al documentatiilor tehnico-economice aterente ohiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fcmduri publice:
nr. 57/2019 privind Codul
ni) Prevederile art. 173 alin. (1) Iit. b) din
completarile
ulterioare:
Administrativ. cu moditicarile
n) Avizele comisiilor de specialitate ale Consilittlut Judetean lasi din data de
13 sepiembrie 2021:
consilierit
Votul exprimat de catre Presedintele Consiliului Judetean Ittsi
Judetean lasi din data de 14
judeteni in cadrul sectimei extraordinare ti
septembrie 2021 si consemnat in procestil - verhal al acesteia. respectiv 31 voturi
"Priartr:
in tentend dispozijiilor art. 182 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. at) din O.U.G
completarile tilterioare:
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile

) 2021
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HOTARASTE:
Art. I. Se aproba realizarea proiectului de investitie "Dezvoltarea Aeroportultii
Intemational lasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la
Aeroportul lasi - Extras din SF- Modulul
Art. 2 Se aproba valoarea totala pentru proiectul "Dezvoltarea Aeroportului
International lasi - Extinderett terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la
Aeroportul International lasi - Extras din SE - Modultd in suma totala de
376.429.267.08 lei, fara TVA.
Art. 3 Valoarea totala eligibila a proiectului de investitii "Dezvoltarea Aeroportului
a facilitatilor de parcare la
- Extinderea terminalelor de pasageri
International
Aeroportul International lasi - Extras din - Modulul I" este in suma totala de
358.734.527.08 lei, din eare total eligibil pentru finantare in suma de 287.625.110.31 leisurna asigurata din contributie publica. astfel:
a I 244.481.343.76 lei - Interventie publica asigurata de FEDR repretentand 85(7(
din valoarea eligihila pentru finantare:
37.391.264.34 lei - Interventie publica asigurata din bugetul puhlic de stat
reprezentfind 13% din valoarea eligibila pentru finantare:
c) 5.752.502,21 lei - Intervenhe publica reprezentiind 2% din valoarea eligibila
pentru finamare ce va fi asigurata din bugetul R.A. Aeroportul lasi.

Art. 4 Se aproba valoarea totala neeligibila a proiectului "Dezvoltarca Aeroportului
International lasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcztre la
Aeroportul International lasi - Extras din SF - Modulul 1" in suma de 17.694.740,00 lei.
la finantarea proiectului
Art. 5 Contributia proprie a R.A. Aeroportul
"Dezvoltarea Aeroportului International lasi - Extinderea terminalelor de pastteeri si
facilitatilor de parcare la Aeroportul Internathmal lasi - Extras din SF - Modulul 1" este de
165.508.472,47 lei. din care:
al 5.752.502.21 lei contributie 2%.
in afara Schemei de Ajutor de Stat:

b) 71.109.416.77 lei diferenta

c) 17.694.740.00 lei cheltuieli neeligibile:
d) 70.951.813.49 lei. valottrea TVA.

Art. 6 Se aproba defalcarea pe surse de finantare tt valorii proiectultti. dupa cum
urmeata:
lei

Valoarea
mi alft

Valuarea

Valoalea

nerambursahila

lerambta.ahula
Jun Inniettll (lr

Valoarca

V a limrca
lotala

din ITDR
Ig5ec

447.381.111(0,57

2C.62.5.110 31

nr. 259/ 4 09.2021

Valoarea

244.4X1J43.7M1

qat

11C;

37.341.26.1.3-1

eligt1)ile a
Beneliciarultio

FV.A

tlin littvetid
plopritt

5.752.5412.21

ti t• Sla ■

17.604.744) 410 711.951.813.44

7 1.100.414,1 -

Par4ina 3

Art. 7 Surnele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii
protectului vor asigurate din bugettd R.A. Aeroportul lasi.
Art. 8 Punerea in aplicareiducerea la indeplinire a prezentei Hotarari va ti asigurata
de catre R.A. Aeroportul lasi.
copie Institutiei Prefectului Judetului
Art. 9 Prezenta Hotarare va fi comunicata
lasi. 1)irectici Juriclice - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ. Directiei Economice
catre R.A. Aeroportul lasi.
din cadrul Consibului Judetean lasi

Art. 10 Aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei Hotarari va ti
asigurata de catre compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean lasi cu
atributii acest sens.

Datg astšzi: 14 septembrie 2021
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