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PROIECT DE HOTARARE
privind alocarea din excedentul Consiliului Judetean Iasi pe anul 2021, a unor sume necesare
platilor urgente Odd la aprobarea bugetului pe anul 2022, pentru obiectivul de investitii
"Calator pe Meridiane Culturale"- "Traveller on Cultural Meridians" conform Contractului
de Grant – cod 1 HARD/2.1/1.

Consiliul Judetean Iasi;
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare nr. Z,V-Y1S\k`k cZ.\ .'XIIY1 la proiectul de hotarare privind alocarea din
excedentul Consiliului Judetean Iasi pe anul 2021, a unor sume necesare platilor urgente pana la
aprobarea bugetului pe anul 2022, pentru obiectivul de investitii "Calator pe Meridiane
Culturale"- "Traveller on Cultural Meridians" conform Contractului de Grant- cod 1
HARD/2.1/1.;
emis de catre Compartimentul UIP - Raportul de specialitate nr. .W,%\ ,O\ AM&
Sistem Integrat de Management al Deseurilor - Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila, din
cadrul Consiliului Judetean Iasi;
- Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 461/28.11.2017 privind aprobarea realizarii
proiectului "Calator pe meridiane culturale" de catre Judetul Iasi — prin Consiliul Judetean
in calitate de Lider de proiect in parteneriat cu Raionul Falesti — Consiliul Raional Falesti si
alocarea fondurilor in cuantumul sumei de 187.272 lei din excedentul Consiliului Judetean
necesare realizarii documentatiei tehnico-economice (expertiza tehnica, documentatie de avizare
a lucrarilor de interventie, documentatii pentru obtinere avize solicitate prin Certificatele de
Urbanism, studii de teren si studii de diagnosticare) si a serviciilor de consultants management de
proiect in vederea obtinerii finantarii;
- Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 18/31.01.2018 privind aprobarea modificarii si
completarii Hotararii nr. 461/28.11.2017 privind aprobarea realizarii proiectului "Calator pe
meridiane culturale" de catre Judetul Iasi — prin Consiliul Judetean Iasi, in calitate de Lider de
proiect in parteneriat cu Raionul Falesti — Consiliul Raional Falesti si alocarea fondurilor in
cuantumul sumei de 187.272 lei din excedentul Consiliului Judetean Iasi, necesare realizarii
documentatiei tehnico-economice (expertiza tehnica, documentatie de avizare a lucrarilor de
interventie, documentatii pentru obtinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de
teren si studii de diagnosticare) si a serviciilor de consultants management de proiect in vederea
obtinerii finantarii;
- Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 317/19.09.2018 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii Reabilitarea Ansamblului Muzeal
"Ion Creanga" Iasi din cadrul proiectului "Calator pe meridiane culturale";
- Contractul de Grant semnat in data de 19.07.2021 prin Programul Operational Comun
Romania – Republica Moldova 2014-2020, finantat prin ENI CBC, pentru implementarea
proiectului "Calator pe Meridiane Culturale" (Traveller on Cultural Meridians) – 1 HARD/2.1/1.
incheiat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, cod postal 050741, cod
fiscal 26369185, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Comun
Romania – Republica Moldova 2014-2020, ("AM"), Judetul Iasi, - Iasi County, in calitate de
Beneficiar Lider, in parteneriat cu Consiliul Raional Falesti, Falesti Republica Moldova, in
calitate de Beneficiar 1, ("Beneficiar") si Primaria Orasului Falesti, Falesti Republica Moldova,
in calitate de Beneficiar 2, ("Beneficiar");

- Prevederile contractului pentru executia lucarilor de constructii nr. 38600/03.11.2021, a
contractului de servicii de publicitate si informare nr. 38796/04.11.2021 si a contractului de
servicii de dirigentie de santier nr 40118/15.11.2021;
- Ghidul Solicitantului- Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale si protejarea
patrimoniului istoric; Prioritatea 2.1 — Promovarea si conservarea patrimoniului cultural si
istoric;
- Prevederile Programului Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020;
- Decizia nr. 9155/17.12.2015 de aprobare a Programului Operational Comun RomaniaRepublica Moldova, emisA de care Comisia Europeans;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modifiarile si completArile
ulterioare;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modifiarile si complearile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin 1 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modifiarile si completarile ulterioare

HOTARA$TE:
Art. 1 Se aproba alocarea din excedentul bugetului Judetului Iasi-Consiliului Judetean Iasi
pentru anul 2021 a sumei totale de 375,50 mii lei necesard efectuarii platii cheltuielilor de capital
pentru obiectivul de investitii "CAlator pe Meridiane Culturale"- "Traveller on Cultural
Meridians" conform Contractului de Grant- cod 1 HARD/2.1/1.
Art. 2 Punerea in aplicare/ducerea la indeplinire a prezentei hotArari va fi asigurats de ate
Directia Proiecte si Dezvoltare DurabilA si de atre Directia Economicsdin cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judetean Iasi.
Art. 3 Prezenta HotArare va fi comunicatA in copie Institutiei Prefectului Judetului Iasi,
Directiei Juridice - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ, Directiei Proiecte si Dezvoltare
Durabild si Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi, si atre Consiliul Raional
Falesti, Prim'Aria Oras FAlesti, Republica Moldova.
Art. 4 Aducerea la cunostintA publics a prevederilor prezentei HotArari va fi asiguratA de
care compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Iasi cu atributii in acest
sens.
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Referat de aprobare,
privind alocarea din excedentul Consiliului Judetean Ia§i pe anul 2021, a unor sume
necesare platilor urgente pink' la aprobarea bugetului pe anul 2022, pentru obiectivul de
investitii "Calator pe Meridiane Culturale"- "Traveller on Cultural Meridians" conform
Contractul de Grant — cod 1 HARD/2.1/1.
In data de 19.07.2021 a fost semnat Contractul de Grant prin Programul Operational
Comun Romania — Republica Moldova 2014-2020, finantat prin ENI CBC, pentru implementarea
proiectului "Calator pe Meridiane Culturale" (Traveller on Cultural Meridians) — 1 HARD/2.1/1.
incheiat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice §i Administratiei, cod postal 050741,
cod fiscal 26369185, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational
Comun Romania — Republica Moldova 2014-2020, ("AM"), Judetul Ia§i, - Iasi County, in
Fale§ti Republica
calitate de Beneficiar Lider, in parteneriat cu Consiliul Raional
Beneficiar
1,
("Beneficiar")
i
Primaria
Orasului
Falesti, Falqti
Moldova, in calitate de
Republica Moldova, in calitate de Beneficiar 2, ("Beneficiar").
Bugetul proiectului este alcatui din cheltuieli de capital destinate finantarii obiectivului de
investitii "Reabilitarea Ansamblului Muzeal Ion Creanga Ia§i" cheltuielile curente, destinate
pentru plata drepturilor salariale a deplasarilor personalului UIP din cadrul proiectului.
La data prezentei, proiectul "Calator pe meridiane culturale" este in derulare, find
semnate deja unele contracte, cum ar fi: Contractul pentru executia lucrarilor de constructii
nr. 38600/03.11.2021, in valoare de 2.679.012,90 lei fara TVA, Contractul de servicii de
publicitate informare nr. 38796/04.11.2021 in valoare Ara TVA de 16.300 lei §i Contractul
de servicii de dirigentie de antier nr 40118/15.11.2021, in sums de 24.900 lei fara TVA.
In vederea continuarii activitatilor pe proiect, este necesard plata activitatilor prestate in
perioada imediat urmatoare, pans la aprobarea bugetului pe anul urmator.
Astfel, se impune ca necesara efectuarea unor plati totale pe proiect in sums de
375,50 mfi lei, din excedentul bugetului pe anul 2021 pana la aprobarea bugetului pe anul
2022, astfel:
➢ Pe data de 10.01.2022 a fost emis Ordinul de inceperea lucrarilor de investitii;
➢ Odata cu inceperea lucrarilor de investitii, se impune plata lucrarilor
executate lunar in sums totala de 360 mfi lei, plata serviciilor de dirigentie de
antier inclusiv a celor de publicitate i informare in sums totala de 15,50 mii
lei.
Pentru continuarea activitatilor pe obiectivul "Reabilitarea Ansamblului Muzeal Ion
nul 2022, supun spre analiza i aprobare
Creangi Ia§i" panii la aprobarea bugetului
din excedentul bugetului local pe anul
Plenului Consiliului Jude4ean Iasi, repartiz
2021 a sumei totale inclusiv TVA de 375,50 nn
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Raport de specialitate,
privind alocarea din excedentul Consiliului Judetean Iasi pe anul 2021, a unor sume
necesare platilor urgente pang la aprobarea bugetului pe anul 2022, pentru obiectivul de
investitii "Calator pe Meridiane Culturale"- "Traveller on Cultural Meridians" conform
Contractul de Grant – cod 1 HARD/2.1/1.
in data de 19.07.2021 a fost semnat Contractul de Grant prin Programul Operational
Comun Romania – Republica Moldova 2014-2020, finantat prin ENI CBC, pentru implementarea
proiectului "Calator pe Meridiane Culturale" (Traveller on Cultural Meridians) – 1 HARD/2.1/1.
incheiat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, cod postal 050741,
cod fiscal 26369185, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational
Comun Romania – Republica Moldova 2014-2020, ("AM"), Judetul Iasi, - Iasi County, in
calitate de Beneficiar Lider, in parteneriat cu Consiliul Raional Fale§ti, Fale*ti Republica
Moldova, in calitate de Beneficiar 1, ("Beneficiar") §i Primaria Oraqului Falesti, Fale*ti
Republica Moldova, in calitate de Beneficiar 2, ("Beneficiar").
Obiectul Contractului este atribuirea unei finantari ENI CBC de catre AM pentru
implementarea proiectului cu titlul: Calator pe meridiane culturale ("proiectul").
Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni de la data semnarii, dar nu mai
tarziu de 31.12.2023.
Prin Hotariirea nr.461, modificata de Hotararea nr. 18/31.01.2018, s-a aprobat
realizarea proiectului "Calator pe meridiane culturale" de care Judetul — prin Consiliul

Judetean Iasi, in calitate de Lider de proiect, in parteneriat cu orapl Falqti si Raionul Fale§ti —
Consiliul Raional Falesti, iar prin Hotararea nr. 317/2018 au fost aprobati indicatorii tehnicoeconomici pentru realizarea obiectivului de investitii

Reabilitarea Ansamblului Muzeal "Ion

Creange Iasi, din cadrul proiectului "Calator pe meridiane culturale". in cadrul proiectului
mentionat, Judetul Iasi – Consiliul Judetean Iasi a obtinut autorizatia de construire nr.
143/13.02.2020, prin care se autorizeaza executarea lucrarilor de construire pentru obiectivul de
investitii Reabilitarea Ansamblului Muzeal "Ion Creanga" Iasi, din cadrul proiectul Calator pe
meridiane culturale.

Bugetul proiectului este alcatui din cheltuieli de capital destinate fnantarii obiectivului de
investitii "Reabilitarea Ansamblului Muzeal Ion Creanga Iasi" si cheltuielile curente, destinate
pentru plata drepturilor salariale si a deplasarilor personalului UIP din cadrul proiectului.
Proiectul fimctioneaza pe principiul prefinantarii si ratnburs5rii cheltuielilor.
in bugetul de venituri cheltuieli aprobat pe anul 2021, au fost incluse cheltuieli curente
pentru plata drepturilor salariale ale personalului UIP din cadrul proiectului in sums de 39,25 mii
lei, din care au fost efectuate plati in sums totals de 14,85 mii lei i cheltuieli de capital de
424,68 mii lei, din care au fost efectuate plati de 49,66 mii lei.
Proiectul "Calator pe meridiane culturale" este in derulare, find semnate pans la aceasta
data Contractul pentru execu4ia lucrarilor de constructii nr. 38600/03.11.2021, in valoare de
2.679.012,90 lei fors TVA, Contractul de servicii de publicitate i informare nr.
38796/04.11.2021 in valoare fatt TVA de 16.300 lei si Contractul de servicii de dirigentie de
antier nr 40118/15.11.2021, in sums de 24.900 lei fara TVA.
Prin urmare, avand in vedere cele precizate anterior *i tinand cont de faptul ca:
➢ Pe data de 10.01.2022 a fost emis Ordinul de inceperea lucrarilor de investitii;
➢ Odati cu inceperea lucrarilor de investitii, Executantul va solicita lunar plata
lucrarilor executate conform contractului de lucrari incheiat;
➢ Concomitent cu lucrarile executate lunar, se impune Ci plata serviciilor de
dirigentie de antier inclusiv a celor de publicitate informare,
solicitam ca pand la aprobarea bugetului de venituri

cheltuieli al Judetului

Consiliului

Judesean Iasi pe anul 2022, sa aprobati plata sumei totale de 375,50 mii lei din excedentul
bugetului local pe anul 2021, necesari pentru plata cheltuielilor de capital de 375,50 mii lei.
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