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PROIECT DE HOTARARE
privind alocarea din excedentul bugetului Judetului Iasi - Consiliului Judetean Iasi, 'Ana la
aprobarea bugetului pe anul 2022, a fondurilor necesare platilor urgente (executie de lucrari
si servicii de consultanta) in cadrul proiectului "Regiunea Nord —Est - Axa rutiera
strategics 1: Iasi- Suceava
Consiliul Judetean Iasi;
Avand in vedere:
la proiectul de hotardre privind alocarea
Referatul de aprobare nr. aS°19\ k%•,0\
a)
din excedentul bugetului Judetului Iasi- Consiliului Judetean Iasi, pand la aprobarea bugetului pe
anul 2022, a fondurilor necesare pldtilor urgente ( executie de lucrari si servicii de consultantd) in
cadrul proiectului " Regiunea Nord-Est- Axa rutiera strategics 1: Iasi- Suceava;
emis de catre Serviciul Proiecte
QN.
Raportul de specialitate nr.
b)
§i Parteneriate - Directia Proiecte Si Dezvoltare Durabild, din cadrul Consiliului Judetean Iasi;
Prevederile contractului nr. 23157/07.08.2019 incheiat intre Judetul Iasi — Consiliul
c)
Judetean Iasi §i SC PRO CONSULTING EXPERT SRL privind prestarea serviciilor de
consultantd pentru managementul de executie a investitiei in cadrul proiectului;
Acordul Contractual nr. 33712/19.11.2019 incheiat intre Judetul Iasi — Consiliul Judetean
d)
Iasi §i Asocierea S.C. Alpenside S.R.L. — S.C. General Trust Argq S.R.L, lider de asociere S.C.
Alpenside S.R.L, pentru executia lucrdrilor in cadrul proiectului - Lot 1 — Modemizare DJ 282 de
la limita Iasi — Rediu — Movileni — Gropnita, in lungime de 29,584 km;
Adresa nr. 23/03.01.2022 privind virarea in conturile Consiliului Judetean Ia0 a sumei de
e)
851,04 lei de care Judetul Suceava;
Nota de fundamentare nr. 882/06.01.2021 pentru cuprinderea in bugetul Consiliului
f)
Judetean Iasi pentru anul 2022 a fondurilor necesare realizarii activitatilor proiectului "Regiunea
Nord —Est - Axa rutiera strategics 1: Iasi- Suceava";
Hotardrea Consiliului Judetean Suceava nr. 211/28.11.2013 s-a aprobat asocierea Judetului
g)
Suceava - Consiliul Judetean Suceava cu Judetul Iasi - Consiliul Judetean Ia§i in vederea realizdrii
proiectului strategic pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere care asigurd conectivitatea cu reteaua
TEN - T §i includerea acestuia in Planul de Dezvoltare Regionald Nord - Est 2014 — 2020;
Hotardrea Consiliului Judetean Iasi nr. 308/29.10.2015, respectiv Hotararea Consiliului
h)
Judetean Suceava nr. 189/30.10.2015, prin care a fost aprobata realizarea proiectului "Regiunea
Nord - Est - Axa Rutierd Strategics 1: Ia4i - Suceava", in parteneriat, intre Judetul Iasi - Consiliul
Judetean Iasi si Judetul Suceava - Consiliul Judetean Suceava;

HotArfirea Consiliului Judetean Iasi nr. 271/11.11.2016, prin care s-a aprobat Studiul de
i)
fezabilitate §i indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului "REGIUNEA NORD-EST — AXA
RUTIERA STRATEGICA 1: IASI-SUCEAVA", in vederea finantarii acestuia in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotarfirea Consiliului Judetean Ia$i nr. 248/05.08.2019 s-a aprobat valoarea revizuita a
j)
devizului general pentru obiectivul de investitie „REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERA
STRATEGICA 1: IA5I-SUCEAVA";
Prevederile Programului Operational Regional 2014-2020- Axa Prioritard 6 - imbunatAtirea
k)
infrastructurii rutiere de importanta. regionals, Prioritatea de Investitii 6.1, Stimularea mobility ii
regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T;
Prevederile Contractului de Finantare nr. 390/04.09.2017 incheiat intre Ministerul
1)
DezvoltArii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 §i Organismul Intermediar
Agentia pentru Dezvoltare Regionals Nord Est §i Parteneriatul dintre Judetul Ia$i §i Judetul
Suceava;
Actul aditional nr. 1/26.04.2018 la Contractul de finantare nr. 390/04.09.2017, privind
m)
prelungirea tremenului de implementare al proiectului cu 4 luni;
Actul aditional nr. 2/02.08.2019 la Contractul de finantare nr. 390/04.09.2017, privind
n)
prelungirea tremenului de implementare al proiectului cu 120 de luni, intre 01.01.201431.12.2023;
Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiard
o)
a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
Prevederile Ordonantei de Urge* a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor
p)
masuri in domeniul investitiilor publice §i a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea §i
completarea unor acte normative §i prorogarea unor termene;
Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015 prin care s-a aprobat Programul
q)
Operational Regional (POR) 2014-2020;
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificArile §i completarile
r)
ulterioare;
Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
s)
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art. 196 aim 1 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile §i completarile ulterioare,

HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba alocarea din excedentul bugetului Judetului Iasi-Consiliului Judetean
pana la aprobarea bugetului pentru anul 2022, a sumei de 453,12 mii lei, TVA inclus, pentru plata
executiei de lucrari §i a serviciilor de consultants in cadrul proiectului "Regiunea Nord-Est-Axa
Suceava", Cod SMIS 110622.
Rutiera StrategicA 1:
Suma
prevazuta
la art. 1, reprezinta cheltuieli de capital eligibile §i se repartizeaza
Art. 2
astfel:
- 385,14 mii lei, valoare eligibila nerambursabila din FEDR;
- 58,91 mii lei, valoare eligibila nerambursabila din Bugetul National;
- 9,07 mii lei, co-finantarea eligibila a beneficiarului.

Art. 3 Punerea in aplicare/ducerea la indeplinire a prezentei hotarari va fi asigurata de atre
Directia Proiecte Dezvoltare Durabila Si de atre Directia Economia din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judetean Iasi.
Art. 4 Prezenta Hotarare va fi comunicata in copie Institutiei Prefectului Judetului Iasi,
Directiei Juridice - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ, Directiei Proiecte i Dezvoltare
Durabild, Directiei Economice.
Art. 5 Aducerea la cunostinta publics a prevederilor prezentei Hotarari va fi asiguratd de
ate compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Iasi cu atributii in acest sens.

Data astAzi,

2022

Avizat pentru legalitate,
SECRETARUF,GENERAL AL JUDETULUI
Llicramtioa\ra VERNICA-DASCALESCU

DIREC'J'IA JURIDICA
Dir.executiv Gabriela ALUNGU ESEI
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii t IegalitAtii,
in solider cI lntocmiI inscrisului

Sustine proiectul de hotarfire:
Directia Proiecte §i Dezvoltare Durabila
Dir. Executiv Marieta AFILIPOAIE
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitittii,
in solider cu intocmitorul inscrisului

DIRECTIA PROIECTE DEZVOLTARE DURABILA
Cons. Jr. Parmena-Elena ABDULLAH-CHEIKH
imi asum responsabili ea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea into irii acestui inscris official

ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IA51
Bulevardul Stefan cel Mare si Stint nr. 69, cod postal 700075, Iasi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; vm kv Acc.ro
Nr.

■-10'3.,
edtatt

"1

A o f. g.OLZ,
.

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hot:At-are privind alocarea din excedentul bugetului Judetului Iasi - Consiliului
Judetean Iasi, pans la aprobarea bugetului pentru anul 2022, a fondurilor necesare platilor urgente
(executie de lucrari si servicii de consultants) in cadrul proiectului
"Regiunea Nord —Est - Axa rutted' strategics 1: Iasi- Suceava"

Avand in vedere:
- Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 6 - imbunatatirea infrastructurii rutiere
de importanta regionala, Prioritatea de investitii 6.1 - Stimularea mobilitatii regionale prin
conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale;
- Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 273/11.11.2016 prin care s-a aprobat incheierea unui acord
de parteneriat in vederea realizArii proiectului: "REGIUNEA NORD-EST — AXA RUTIERA
STRATEGICA 1: IASI-SUCEAVA";
- Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 308/29.10.2015 si HotarArea Consiliului Judetean Suceava
nr.189/30.10.2015, modificatd si completatA, prin care s-a aprobat realizarea proiectului "Regiunea
Nord - Est - Axa Rutiera Strategica 1: Iasi - Suceava", in parteneriat, lute Judetul Iasi - Consiliul
Judetean Iasi si Judetul Suceava - Consiliul Judetean Suceava;
- Hotararea de Consiliu Judetean Iasi nr. 271/11.11.2016 prin care s-a aprobat Studiul de fezabilitate
si indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului "REGIUNEA NORD-EST — AXA RUTIERA
STRATEGICA 1: IA5I-SUCEAVA", in vederea finantArii acestuia in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020;
- Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 247/05.08.2019 prin care s-a aprobat modificarea Hotararii
nr. 271/11.11.2016 de aprobare a Studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici aferenti
proiectului "REGIUNEA NORD-EST — AXA RUTIERA STRATEGICA 1: IA5I-SUCEAVA";
- HotarArea Consiliului Judetean Iasi nr. 248/05.08.2019 prin care s-a aprobat valoarea revizuita a
devizului general pentru obiectivul de investitie „REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERA
STRATEGICA 1: IA5I-SUCEAVA";
- Contractul de Finantare nr. 390 incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei
Publice si Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operational Regional 2014-2020 si Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionald
Nord Est si Parteneriatul dintre Judetul Iasi si Judetul Suceava si Actele Aditionale de prelungire a
perioadei de implementare pang la data de 31.12.2023;
- Acordul Contractual nr. 33712/19.11.2019 incheiat intre Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi si
Asocierea S.C. Alpenside S.R.L. — S.C. General Trust Arges S.R.L, lider de asociere S.C.
Alpenside S.R.L, pentru executia lucrarilor in cadrul proiectului - Lot 1 — Modernizare DJ 282 de la
limita Iasi — Rediu — Movileni — Gropnita, in lungime de 29,584 km si Actele Aditionale aferente.

- Contractul nr. 23157/07.08.2019 incheiat intre Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi §i S.C. PRO
CONSULTING EXPERT S.R.L. pentru prestarea de servicii de consultants pentru managementul
de executie a investitiei in cadrul proiectului, pentru ambii parteneri.
privind alocarea din excedentul
.4.V.`"A\ ...........
- Raportul de specialitate
bugetului Judetului Iasi - Consiliului Judetean Iasi, pang la aprobarea bugetului pentru anul 2022, a
fondurilor necesare platilor urgente (executie de lucrari si servicii de consultants) in cadrul
proiectului "Regiunea Nord —Est - Axa rutiera strategics 1: Iasi- Suceava".
Propun spre aprobare in Plenul Consiliului Judetean Iasi proiectul de hotarare privind
alocarea din excedentul bugetului Judetului Iasi - Consiliului Judetean Iasi, papa la
aprobarea bugetului pentru anul 2022, a sumei de 453,12 mii lei, TVA inclus, pentru plitile
urgente (executie de lucrari si servicii de consultants) in cadrul proiectului "Regiunea Nord —Est
- Axa rutiera strategics 1: Iasi- Suceava".
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind alocarea din excedentul bugetului Judetului Iasi - Consiliului Judetean Iasi,
pana la aprobarea bugetului pe anul 2022, a fondurilor necesare plAtilor urgente
(ex ecutie de lucrari Si servicii de consultants) in cadrul proiectului "Regiunea Nord
—Est - Axa nitiera strategics 1: Iasi- Suceava"
Proiectul "Regiunea Nord — Est — Axa rutierd strategics 1: Iasi — Suceava" se realizeazA printrun parteneriat intre U.A.T Judetul Iasi prin Consiliul Judetean Iasi si U.A.T Judetul Suceava prin
Consiliul Judetean Suceava si a fost propus pentru finantare in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritard
6 - imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionalk Prioritatea de investitii 6.1 Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T,
inclusiv a nodurilor multimodale, ca proiect unitar, ce va fi implementat in baza unui acord de
parteneriat.
Proiectul iii propune in baza Contractului de finantare nr. 390/04.09.2017 sd modernizeze Si sa.
reabiliteze 167,933 km de drumuri judetene din judetele Iasi Si Suceava (75,739 km pe raza judetului
Suceava si 92,194 km pe raza judetului Iasi) aflate in proximitatea TEN T si conectarea a 22 de unitati
administrativ - teritoriale urbane si rurale la reteaua TEN-T, pe o perioada de 85 de luni (de la
01.01.2014 pana la 01.01.2021).
Rata de cofinantare: de maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului
reprezinta rata de cofinantare acordata prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR),
respectiv 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintd rata de cofinantare din
bugetul de stat (BS). Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinantare de minim 2% din
valoarea cheltuielilor eligibile. Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate de catre
beneficiar.
Obiectivul general al proiectului it reprezinta imbunatatirea accesibilitatii si a mobilitAtii
populatiei, bunurilor i serviciilor, in vederea stimularii dezvoltarii economice durabile, prin
modernizarea a km de drumuri judetene din judetele Iasi si Suceava aflate in proximitatea TEN-T si
conectarea a 20 de unitati administrativ teritoriale urbane si rurale la reteaua TEN-T.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- reabilitarea/modenizarea a 167,933 km de drumuri judetene conectate la TEN-T pand in anul
2021,
- cresterea gradului de accesibilitate a zonelor urbane si rurale situte in proximitatea retelei TENT populatiei pentru 137 580 de persoane.
Valoarea initiala totalA a proiectului a fost de 327.030.642,42 lei inclusiv TVA, din care
finantare nerambursabila inclusiv TVA 305.377.895,05 lei, iar contributia proprie a Judetului IasiConsiliului Judetean Iasi si a partenerului Judetul Suceava-Consiliul Judetean Suceava la cheltuielile

eligibile si neeligibile este de 27.760.305,28. Valoarea aferenta liderului Judetul Iasi-Consiliul
Judetean Iasi: 177.128,34 mii lei, iar valoarea aferentd partenerului Judetul Suceava-Consiliul Judetean
Suceava de 149.902,30 mii lei. Durata estimata de realizare a proiectului "Regiunea Nord —Est - Axa
rutiera strategicA 1: Ia§i- Suceava" este de 85 luni.
Prin Hotararea Consiliului Judetean Suceava nr. 211/28.11.2013 s-a aprobat asocierea Judetului
Suceava - Consiliul Judetean Suceava cu Judetul Iasi - Consiliul Judetean Ia*i in vederea realizarii
proiectului strategic pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere care asigura conectivitatea cu reteaua
TEN - T i includerea acestuia in Planul de Dezvoltare Regionals Nord - Est 2014 — 2020.
Prin HotArarea Consiliului Judetean Ia§i nr. 308/29.10.2015 §i prin Hotararea Consiliului
Judetean Suceava nr.189/30.10.2015, modificata §i completata, s-a aprobat realizarea proiectului
"Regiunea Nord - Est - Axa Rutiera Strategica. 1: Iasi - Suceava", in parteneriat, intre Judetul Ia§i Consiliul Judetean Judetul Suceava - Consiliul Judetean Suceava.
Prin HotarArea de Consiliu Judetean Ia§i nr. 271/11.11.2016, s-a aprobat Studiul de fezabilitate
§i indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului "REGIUNEA NORD-EST — AXA RUTIERA
STRATEGICA 1: IASI-SUCEAVA", in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020.
De asemenea, in vederea aplicarii conforme a prevederilor Ghidului Solicitantului, respectiv
inaintarea documentelor care sa ateste asigurarea cofinantarii, Consiliul Judetean Ia§i a solicitat
Consiliului Judetean Suceava incheierea unui acord de parteneriat in vederea realizarii proiectului:
"REGIUNEA NORD-EST — AXA RUTIERA STRATEGICA 1: IASI-SUCEAVA", aprobat ulterior
prin Hotararea Consiliului Judetean Ia§i nr. 273/11.11.2016.
In data de 04.09.2017 a fost semnat Contractul de Finantare nr. 390 intre Ministerul Dezvoltarii
Regionale, Administratiei Publice §i Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management
pentru Programul Operational Regional 2014-2020 i Organismul Intermediar Agentia pentru
Dezvoltare Regionals Nord Est Si Parteneriatul dintre Judetul Ia§i §i Judetul Suceava.
Obiectul acestui contract il reprezinta acordarea finantarii nerambursabile de atm AM pentru
implementarea Proiectului cu cod SMIS 110622 intitulat "REGIUNEA NORD — EST-AXA
RUTIERA STRATEGICA 1: IA$I-SUCEAVA", pe durata stability i in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul Contract de Finantare, inclusiv Anexele care fac parte integranta din acesta. In
conformitate cu prevederile Contractului valoarea totals este de 327.030.642,42 lei, din care valoarea
totals eligibila — 305.377.895,05 lei; valoare neeligibila inclusiv TVA aferentA acesteia —
21.652.747,37 lei.
In decursul lunii iunie 2018 a fost semnat Actul aditional nr. 1/26.04.2018 la Contractul de
finantare nr. 390/04.09.2017, privind prelungirea termenului de implementare al proiectului cu 4 luni.
Perioada de implementare a Proiectului conform actului aditional nr. 1 este de 89 luni, respectiv intre
data 01.01.2014 §i data 31.05.2021, aceasta cuprinzAnd §i perioada de desfaprare a activitatilor
proiectului inainte de semnarea Contractului de finantare, conform regulilor de eligibilitate a
cheltuielilor. intarzierile in procedurile de achizitii au determinat incheierea unui nou act aditional.
Astfel, prin Actul Aditional nr. 2 la Contractul de finantare 390/04.09.2017, semnat in data de
02.08.2019 de UAT Judetul Iasi i 21.08.2019 de catre MDRAP, s-a convenit ca perioada de
implementare a proiectului sA se majoreze la 120 de luni, intre 01.01.2014 §i 31.12.2023.
Deoarece procedura de achizitie a lucrarilor a fost anulata de cateva on ca urmare a nedepunerii
niciunei oferte, proiectantul a actualizat devizul general al proiectului, tinand cont *i de modificaile
legislatiei cu privire la salariul minim brut garantat, in conformitate cu prevederile OUG114/2018 in
vigoare. Astfel, valoarea totalA a devizului general a devenit 486.783.115,25 lei, inclusiv TVA.
Conform prevederilor din conditiile specifice anexa la contractul de finantare Anexa 1,
Sectiune I,art.9, aliniatul 6, "modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv prin
contributia proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului". A§adar diferenta de
160.123.793,25 lei inclusiv TVA fats de devizul general initial urmeaza a fi suportata de care

Consiliul Judetean Iasi ,

respectiv Consiliul Judetean Suceava, defalcAndu-se astfel: 83.251.100,20 lei
inclusiv TVA Consiliul Judetean Iasi si 76.872.693,05 lei inclusiv TVA Consiliul Judetean Suceava.
Astfel, prin Hotkarea Consiliului Judetean Iasi nr. 247/05.08.2019 s-a aprobat modificarea
Hotarkii nr. 271/11.11.2016 de aprobare a Studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economics
aferenti proiectului "REGIUNEA NORD-EST — AXA RUTIERA STRATEGICA 1: IA$1SUCEAVA", iar prin HotArkea Consiliului Judetean Iasi nr. 248/05.08.2019 s-a aprobat valoarea
revizuita a devizului general pentru obiectivul de investitie „REGIUNEA NORD - EST - AXA
RUTIERA STRATEGICA 1: IASI-SUCEAVA".
Noua valoare totalA a proiectului este de 487.154.435,67 lei, iar valoarea eligibila aprobata in
sums de 305.377.895,05 lei (din care cofinantarea proprie de 2% in sums de 6.107.557,91 lei) ramane
nemodificatA, conform Contractului de finantare nr. 390/04.09.2017.
Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea
financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, art. 7 alin (1) „in bugetele
beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind creditele de angajament si creditele
bugetare necesare finantdrii valorii totale aproiectelor proprii, precum si a proiectelor ai ckor
beneficiari sunt entitki finantate integral din bugetele acestora, cu respectarea prevederilor art. 11.(2);
(2) In bugetele beneficiarilor institutii publice locale finantate integral din venituri proprii si/sau
finantate partial de la bugetele locale se cuprind creditele de angajament si creditele bugetare necesare
finantarii valorii totale a proiectelor proprii, cu respectarea prevederilor art.11.
Art. 8 In cazul proiectelor implementate in parteneriat, cuprinderea in bugetul propriu de ate
liderul de parteneriat, precum si de catre partenerii acestuia a creditelor de angajament si a creditelor
bugetare prevAzute la art. 6 si 7 se realizeazd in limita sumei necesare finantkii valorii corespunzkoare
activitkii/activitAtilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexA
la contractul/ordinul/decizia de finantare.

In cadrul proiectului se Ad' in derulare o serie de contracte: de executie lucrki si supervizare,
aferente Consiliului Judetean Iasi, precum si contracte de servicii de asistentA tehnick consultantk
audit si publicitate, comune pentru cei doi parteneri.
In cadrul Acordului Contractual nr. 33712/19.11.2019 Incheiat intre Judetul Iasi — Consiliul
Judetean Iasi si Asocierea S.C. Alpenside S.R.L. — S.C. General Trust Arges S.R.L, lider de asociere
S.C. Alpenside S.R.L, prelungit prin Act Aditional, pentru executia lucrkilor in cadrul proiectului Lot 1 — Modernizare DJ 282 de la limita Iasi — Rediu — Movileni — Gropnita, in lungime de 29,584 km,
a fost emisA factura nr. 2021324/15.12.2021 pentru situatia de lucrki nr. 24, in valoare de 360.152,43
lei, care nu a fost achitata la sfarsitul anului trecut deoarece situatia a necesitat completki.
In cadrul contractului nr. 23157/07.08.2019 incheiat intre Judetul Iasi — Consiliul Judetean
Iasi
si SC PRO CONSULTING EXPERT SRL, pentru prestarea serviciilor de consultantd pentru
managementul de executie a investitiei in cadrul proiectului, a fost emisa factura nr. 1135/10.12.2021,
in valoare de 92.948,65 lei, care a limas neachitatk deoarece procesul de receptie in parteneriat
si
transfer contributie ncesita mai mult timp. Contributia aferenta partenerului Judetul Suceava in sums
de 851,04 lei a fost virata in conturile Consiliului Judetean Iasi, conform adresei nr. 23/03.01.2022.
Prin urmare, va rugam sä aprobati
alocarea din excedentul bugetului Judetului Iasi Consiliului Judetean Iasi, papa la aprobarea bugetului pentru anul 2022, a sumei de 453,12 mii
lei, TVA inclus, pentru plata executiei de lucrari si a serviciilor de consultanti.
Suma de 453,12 mii lei, reprezentand cheltuieli de capital eligibile, se repartizeazd astfel:
- 385,14 mii lei, valoare eligibila nerambursabila din FEDR;
- 58,91 mii lei, valoare eligibila nerambursabilA din Bugetul National;
- 9,07 mii lei, co-finantarea eligibild a beneficiarului.

Aceste sume se regAsesc §i in Nota de fundamentare pentru cuprinderea in bugetul Consiliului
Judetean Iasi pentru anul 2022 a fondurilor necesare realizarii activitatilor proiectului "Regiunea Nord
—Est - Axa rutiera strategics 1:
Suceava".
De asemenea, mentionam faptul ca, in data de 23.12.2021, a fost incasata in contul Consiliului
Judetean Iasi sums de 16.000,00 mii lei, reprezentand traw 4 de prefinantare aferenta liderului de
parteneriat Judetul Iasi — Consiliul Judetean I*, in cadrul proiectului.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rugam sa analizati i sA dispuneti.

Director executiv,

Marieta Afilipoaie
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si
in solidar cu intocmitorul inscrisului
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Intocmit,

Ciobanu Angela Cecilia
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea si legalitatea intocmirii acestui inscris oficial

