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PROIECT DE HOTARARE
Consiliului Judetean
privind aprobarea alocarii din excedentul bugetului Judetului
Iasi, pane la aprobarea bugetului pe anul 2022, a fondurilor necesare derularii
activitatilor in cadrul proiectului
RESTAURAREA MUZEULUI "NICOLAE GANE" IA51
Consiliul Judetean Ia$i;
Avand in vedere:

11.9.01,

.232t2, la proiectul de hotarare privind
a. Referatul de aprobare nr. 0259 i
Consiliului Judetean Iasi pe anul
aprobarea alocarii din excedentul bugetului Judetului
2022 a fondurilor necesare derularii activitatilor in cadrul proiectului "Restaurarea Muzeului
"Nicolae Gane" Ia$i";
emis de catre Serviciul
b. Raportul de specialitate nr..9-5941)
Proiecte si Parteneriate - Directia Proiecte $i Dezvoltare Durabila, din cadrul Consiliului
Judetean Ia$i;
c. Nota de fundamentare nr. 46843/28.12.2022 pentru cuprinderea in bugetul Consiliului
Judetean Ia$i pe anul 2022 a fondurilor necesare realizArii activitatilor proiectului Restaurarea
Muzeului "Nicolae Gane" 14.;
d. Contractul nr. 31165/29.10.2019 de achizitie publica pentru executia lucrarilor de
constructii/restaurare pentru obiectivul de investitii aferent proiectului "Restaurarea Muzeului
"Nicolae Gane" Ia$i", incheiat intre Judetul Iasi, prin Consiliul Judetean Iasi, $i Asocierea SC
MADBETON SRL- APULIA SRL;
e. Contractul de servicii de dirigentie de $antier nr. 22204/29.07.2019 incheiat intre
Judetul Iasi — Consiliul Judetean Ia$i $i S.C. MEDOS CONSTRUCT&CONSULTING S.R.L;
f. Contractul de servicii de consultants in management de proiect nr. 24807/28.08.2019
incheiat intre Judetul Ia$i-Consiliul Judetean Iasi $i S.C. SYNESIS PARTNERS SRL;
g. Contractul de Finantare nr. 3650/28.12.2018 incheiat intre Ministerul DezvoltArii
Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Organismul Intermediar
Agentia pentru Dezvoltare Regionals Nord-Est $i UAT Judetul Ia$i pentru acordarea finantarii
nerambursabile de ate AM pentru implementarea proiectului Restaurarea Muzeului "Nicolae
Gane" Ia$i, cod SMIS 116510;
h. Actul Aditional nr. 1/24.09.2019 la Contractul de Finantare nr. 3650/28.12.2018 care
prelunge$te perioada de implementare a proiectului Ora la data de 30.09.2023;
i. Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 117/26.04.2016 prin care a fost aprobata
realizarea proiectului "Restaurarea Muzeului NICOLAE GANE Ia$i" $i alocarea fondurilor
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necesare realizarii documentatiei tehnico - economice in vederea accesarii finantarii
nerambursabile;
j. Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 301/22.11.2016 privind aprobarea documentatiei
de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici pentru
realizarea obiectivului din cadrul proiectului "Restaurarea Muzeului "Nicolae Gane" Iasi", cu
modificarile §i completarile ulterioare;
k. Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 302/22.11.2016 privind aprobarea proiectului
§i a cheltuielilor legate de proiect, in vederea
Restaurarea Muzeului "Nicolae Gane"
finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, cu modificarile si
completarile ulterioare;
1. Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 277/08.08.2018 privind aprobarea modificarii
Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 302/22.11.2016 in sensul stabilirii valorii finale a
proiectului Restaurarea Muzeului „Nicolae Gane" Iasi;
m. Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 304/04.09.2018 privind aprobarea modificarii
Hotararii Consiliului Judetean nr. 301/22.11.2016 in sensul actualizarii cheltuielilor proiectului
conform cu ultima forma de buget rezultata in urma etapei de evaluare §i selectie ;
n. Programul Operational Regional 2014-2020 - Axa prioritara 5 - imbunatatirea mediului
urban §i conservarea, protectia §i valorificarea durabila a patrimoniului cultural reprezinta o
alternative viabila pentru stimularea dezvoltarii urbane, Prioritatea de investitie 5.1.
Conservarea, protejarea, promovarea §i dezvoltarea patrimoniului natural §i cultural —
impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea §i valorificarea patrimoniului
cultural si a identitatii culturale;
o. Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015 prin care s-a aprobat
Programul Operational Regional (POR) 2014-2020;
p. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
q. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile §i completarile
ulterioare;
r. Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin 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
Iasi, pans la aprobarea bugetului pe anul 2022, a sumei de 550,00 mii lei, inclusiv TVA,
necesara efectuarii platilor facturilor pentru executia lucrarilor, serviciilor de consultanta §i
serviciilor de dirigentie de §antier ce vor fi emise conform contractelor incheiate pentru
realizarea proiectului Restaurarea Muzeului "Nicolae Gane" Iasi.
Art. 2 Suma prevazuta la art. 1, reprezinta cheltuieli de capital eligibile §i se repartizeaza
pe surse, astfel:
• 467.50,00 mii lei, valoare eligibila nerambursabila din FEDR din care TVA 74,64 mii lei;
• 71,50 mii lei, valoare eligibila nerambursabila din Bugetul National din care TVA 11,42
mii lei;
• 11,00 mii lei, co-finantarea eligibila a beneficiarului din care TVA 1,76 mii lei.

Art. 2 Punerea in aplicare/ducerea la indeplinire a prezentei hotarari va fi asiguratA de
catre Directia Proiecte i Dezvoltare Durabila si de cAtre Directia EconomicA din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi.
Art. 3 Prezenta Hot.Arare va fi comunicata in copie Institutiei Prefectului Judetului Iasi,
Directiei Juridice - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ, Directiei Proiecte si Dezvoltare
Durabila, Directiei Economice.
Art. 4 Aducerea la cunostintA publicd a prevederilor prezentei HotArari va fi asigurata de
cAtre compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Iasi cu atributii in acest
sens.
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Data astazi,

Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI
Lac,.Lim a a VERNICA-DASCALESCU

DIRECTIA JURIDICA
Dir.executiv Gabriela ALUNGU ESEI
imi asum in totalitate responsabilitatea cor itudin - ti legalitiljii,
in solider c

inscrisului

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

DIRECTIA PROIECTE $I DEZVOLTARE DURABILA
Cons. jr. Parmena-Elena ABDULLAH-CHEIKH
imi asum responsabilitatea pentru fimdamentarea,
corectitudinea, legalitatea int

irii acestui inscris oficial
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarfire privind aprobarea alocarii din excedentul Judetului Iasi - Consiliului
Judetean Iasi pink la aprobarea bugetului pe anul 2022, a fondurilor necesare derularii activitatilor
in cadrul proiectului RESTAURAREA MUZEULUI "NICOLAE GANE" IASI

Avand in vedere:
- Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 117/26.04.2016 de aprobare a realizarii proiectului Restaurarea
Muzeului "Nicolae Gane" Iasi, precum si alocarea fondurilor necesare realizarii documentatiei tehnicoeconomice in vederea accesa."rii finantarii nerambursabile ;
- Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 301/22.11.2016 de aprobare a documentatia de avizare a lucrarilor
de interventie pentru realizarea obiectivului de investitii din cadrul proiectului Restaurarea Muzeului
"Nicolae Gane" Iasi, precum si a indicatorilor tehnico-economici ;
- Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 304/04.09.2018 privind aprobarea modificArii Hotararii
Consiliului Judetean nr. 301/22.11.2016 in sensul actualizarii cheltuielilor proiectului conform cu ultima
forma de buget rezultata in urma etapei de evaluare si selectie ;
- Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 302/22.11.2016 de aprobare a proiectul Restaurarea Muzeului
"Nicolae Gane" Iasi, precum si a cheltuielile legate de acesta ;
- Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 277/08.08.2018 privind aprobarea modificarii Hotararii
Consiliului Judetean Iasi nr. 302/22.11.2016 in sensul stabilirii valorii finale a proiectului Restaurarea
Muzeului „Nicolae Gane" Iasi ;
- Contractul de Finantare nr. 3650/28.12.2018 incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale,
Administratiei Publice si Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operational Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est si
UAT Judetul Iasi pentru acordarea finantarii nerambursabile de catre AM pentru implementarea proiectului
Restaurarea Muzeului "Nicolae Gane" Iasi, cod SMIS 116510 ;
- Prevederile Contractului de lucrari nr. 31165/29.10.2019 de constructii/restaurare pentru obiectivul de
investitii aferent proiectului Restaurarea Muzeului " Nicolae Gane" Iasi;
- Actul Aditional nr. 1/24.09.2019 la Contractul de Finantare nr. 3650/28.12.2018 care prelungeste
perioada de implementare a proiectului pans la data de 30.09.2023.
Propun spre aprobare in Plenul Consiliului Judetean Iasi proiectul de hotarare privind alocarea din
excedentul Judetului Iasi - Consiliului Judetean pans la aprobarea bugetului pe anul 2022 a
sumei de 550,00 mii lei inclusiv TVA, necesard d rula ii activitatilor proiectului Restaurarea Muzeului
"Nicolae Gane" Iasi, cod SMIS 116510.
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea aloarii din excedentul Judetului Iasi - Consiliului Judetean Iasi pima la
aprobarea bugetului pe anul 2022, a fondurilor necesare deruliirii activitlitilor in cadrul
proiectului RESTAURAREA MUZEULUI "NICOLAE GANE" IASI

In cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritard 5 imbunatatirea mediului urban Si conservarea, protectia §i valorificarea durabila a patrimoniului
cultural reprezinta o alternative viabila pentru stimularea dezvoltarii urbane, Prioritatea de investitii
5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea Si dezvoltarea patrimoniului natural §i cultural are ca
obiectiv specific impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea §i valorificarea
patrimoniului cultural si a identitatii culturale. In cadrul acestei axe, Consiliul Judetean Ia.$i a depus
spre finantare in data de 25.11.2016 proiectul <<Restaurarea Muzeului "Nicolae Gane" Iasi >>
cod SMIS 116510.
Obiectivul general al proiectului it reprezinta valorificarea durabila a patrimoniului cultural
ca factor de impulsionare a dezvoltarii locale.
Obiectivul specific al proiectului it reprezinta valorificarea potentialului cultural-istoric si
turistic al Muzeului "Nicolae Gane" Iasi prin: restaurarea, protejarea §i conservarea cladirii Muzeului
"Nicolae Gane" Iasi, punerea in valoare a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde europene
si crqterea numarului vizitatorilor la obiectivul de patrimoniu restaurat/consolidat cu 5000 de
persoane, pentru primul an de exploatare.
In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, rata de cofinantare din partea Uniunii
Europene este :
maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de
Dezvoltare Regionals (FEDR),
maxim 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta rata de cofinantare
din bugetul de stat (BS) si

minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintd contributia solicitantului — autoritati
si institutii publice locale.
Solicitantul va asigura contributia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, acoperirea
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum si asigurarea altor sume necesare implementdrii
proiectului.
Prin flotardrea Consiliului Judetean Iasi nr. 117/26.04.2016 a fost aprobata realizarea
proiectului "Restaurarea Muzeului Nicolae Gane" Iasi, precum si alocarea fondurilor necesare
realizdrii documentatiilor tehnico-economice.
Prin Hotardrea Consiliului Judetean Iasi nr. 301/22.11.2016 a fost aprobata documentatia de
avizare a lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitii din cadrul proiectului "Restaurarea
Muzeului "Nicolae Gane" Iasi, precum §i indicatorii tehnico-economici.
Hotardrea 304/04.09.2018 modified Hotardrea 301 astfel: valoare totala investitie 5.661,288
mii lei inclusiv TVA, din care C+M — 3.910,332 mii lei, inclusiv TVA; durata de realizare a
investitiei find de 36 de luni.
Prin Hotdrarea 302/22.11.2016 a fost aprobat proiectul, precum §i cheltuielile legate de
acesta. In data de 08.08.2018, Hotardrea 277 a modificat Hotardrea 302/22.11.2016 in sensul
stabilirii valorii finale a proiectului si a contributiei Consiliului Judetean. Astfel, valoarea totald a
proiectului este de 5.752.209,05 lei inclusiv TVA (5.752,21 mii lei), contributia proprie a Consiliului
Judetean Ia0 la cheltuielile eligibile si neeligibile find de 116.093,77 lei (116,09 mii lei), din care
1.071,00 lei (1,07 mii lei) cheltuieli neeligibile, 2% din cheltuielile eligibile find de 115.022,77 lei
(115,02 mii lei).
Judetul Iasi - Consiliul Judetean MO, in calitate de Beneficiar, a incheiat cu Ministerul
Dezvoltdrii Regionale, Administratiei Publice §i Fondurilor Europene Contractul de Finantare
nr. 3650/28.12.2018, al cdrui obiect it reprezinta acordarea finantarii nerambursabile de catre
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional, in vederea implementdrii
proiectului intitulat <<Restaurarea Muzeului „Nicolae Gane" Iasi>>, cod SMIS 116510.
Pentru implementarea proiectului Restaurarea Muzeului "Nicolae Gane" Iasi s-au incheiat
contracte pentru servicii de digitizare a obiectivului, contract nr. 12069/22.04.2019, servicii de audit
financiar (contract nr. 22597/01.08.2019), servicii de informare §i publicitate (contract
nr. 14794/21.05.2019), servicii de consultants in managementul de proiect (contract
nr. 24807/28.08.2019), executie lucrdri (contract nr. 31165/29.10.2019), servicii de dirigentie de
*antler (contract nr. 22204/29.07.2019) §i servicii de promovare (contract nr. 33323/11.11.2020).
Avand in vedere contractele aflate in derulare, obligativitatea respectarii graficului de
activitati din cererea de finantare si prevederile legale, vi rugam sä aprobat alocarea din
excedentul Judetului Iasi - Consiliului Judetean Iasi pink' la aprobarea bugetului pe anul 2022
a sumei de 550,00 mii lei, inclusiv TVA, reprezentand cheltuieli de capital, necesare efectuarii
platilor facturilor pentru executia lucrarilor, serviciilor de consultants si serviciilor de

dirigentie de santier ce vor fi emise conform contractelor incheiate pentru realizarea
proiectului Restaurarea Muzeului "Nicolae Gane", impartita pe surse astfel :
• 467.50,00 mii lei, valoare eligibila nerambursabila din FEDR din care TVA 74,64 mii lei;
• 71,50 mii lei, valoare eligibila nerambursabila din Bugetul National din care TVA 11,42 mii
lei;
• 11,00 mii lei, co-finantarea eligibila a beneficiarului din care TVA 1,76 mii lei.
Mentionarn ca suma se regaseste in Nota de fundamentare nr. 46843/28.12.2021 pentru
cuprinderea in bugetul Consiliului Judetean Iasi pe anul 2022 a fondurilor necesare realizarii
activitatilor proiectului Restaurarea Muzeului "Nicolae Gane" Iasi.

Fata de cele prezentate, va rugam A analizati si A dispuneti.

Director executiv,
Marieta AFILIPOAIE
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii
si legalitatii, in solidar cu intocmitorul inscrisului
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Manager oiect,
Catalina Den E EA
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Intocmit,
Andrea Patrascu
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris oficial

