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Președintele Consiliului Județean a prezentat prioritățile județului
parlamentarilor ieșeni
Președintele Consiliului Județean, dl. Cristian ADOMNIȚEI, a avut
astăzi o întrevedere cu parlamentarii ieșeni. Domnia sa le-a prezentat
principalele obiective ale Județului Iași pentru care este nevoie de finanțare
de la Bugetul de Stat. „A fost o întâlnire administrativă, de lucru. Am invitat
toți parlamentarii pentru a le face cunoscute nevoile județului. Vreau să
găsim o soluție împreună. În adresa pe care le-am înmânat-o se află toate
proiectele importante, începând, așa după cum este și firesc, cu proiectul de
dezvoltare și modernizare a Aeroportului. Vreau să ne sprijinim reciproc
pentru a reuși să ducem la împlinire proiectelor Iașului”, a declarat dl.
Cristian ADOMNIȚEI. La eveniment au participat și liderii grupurilor
partidelor care au reprezentare în Consiliul Județean.
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Faţă de sumele propuse a fi alocate Judeţului Iaşi prin proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2013, se identifică un necesar suplimentar de fonduri pentru
o serie de obiective de importanţă majoră, a căror realizare va determina dezvoltarea economică a judeţului, precum şi în vederea asigurării resurselor pentru
finanţarea asistenţei sociale, unităţilor de învăţământ, etc., din Judeţul Iaşi, astfel:
I. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 88.461.952 EURO (398.078,79 mii lei)
1 Euro = 4,5 RON
Nr.
Suma
Suma
Denumire obiectiv
Argument
crt.
(euro)
(mii lei)
1

Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi Modulul 1

2

Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi

5.047.411

3

Reparaţii capitale faţadă clădire Spitalul Clinic de Urgenţă
„Prof.Dr.N.Oblu” Iaşi

463.784

4

Reabilitare clădire Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof.Dr.N. Oblu”
Iaşi (instalaţii sanitare, termice, finisaje interioare)

5
6
7

Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Clinic de Urgenţe pentru
Copii „Sfânta Maria” Iaşi
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii intrajudeţene DJ 282,
DJ 281D, DJ 281B şi DJ 281 pe traseul Iaşi-Gropniţa-Coarnele
Caprei-Belceşti-Scobinţi-Sireţel-Lespezi
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii intrajudeţene DJ
248A şi DJ 246 pe traseul Iaşi-Ţibăneşti-Dagâţa

24.636.676

1.723.750
8.220.520
24.382.240
23.987.571

Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi reprezintă
110.865,04 un obiectiv de importanţă majoră pentru Judeţul Iaşi ce are un rol
important în dezvoltarea regională şi economică a judeţului.
Necesarul aferent asigurării cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile
pentru proiectul finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial
22.713,35
Mediu, Axa Prioritară 2„Dezvoltarea sistemelor de management
integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”.
2.087,03
Aceste două unităţi medicale deservesc, prin activitatea medicală
desfăşurată,
pacienţii din Judeţul Iaşi dar şi pe cei din celelalte judeţe
7.756,88
ale Regiunii Nord-Est a României.
36.992,34
Prin reabilitarea acestor drumuri se asigură accesul a circa 50-60 mii
locuitori la unităţile medicale, unităţile de învăţământ şi
administrative, fiind singurele căi de legătură către acestea, inclusiv
107.944,07 către Judeţul Neamţ pentru o parte din localităţi.
109.720,08
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II. Sume defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale
Nr.
crt.

Denumire indicatori

1

Sume defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale

Suma
(euro)

1.612.222

Suma
(mii lei)

Argument

Judeţul Iaşi are o reţea de drumuri judeţene într-o stare avansată de
7.255,00 degradare, inclusiv cu drumuri judeţene de pământ şi cu durata
normată de utilizare depăşită (anul punerii în funcţiune 1968-1969)

III. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, respectiv la nivelul comunelor, oraşelor,
municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti
Nr.
crt.

Denumire indicatori
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţelor total, din care:

1
»

Finanţarea învăţământului special

Finanţarea produselor lactate şi de panificaţie, miere de albine
şi mere
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
2
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor,
sectoarelor şi Municipiului Bucureşti total, din care:
» Salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani
stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora la
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
» Hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat
» Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav sau indemnizaţiile lunare
»

»

Alte activităţi (acordarea de ajutoare sociale, evidenţa persoanei,
creşe, etc.)

Suma
(euro)

Suma
(mii lei)

1.587.777

7.145,00

44.444

2.000,00

1.143.333

5.145,00

10.419.111

46.886,00

7.429.555

33.433,00

370.888

1.669,00

1.678.888

7.555,00

939.777

4.229,00

Argument

Sumele alocate prin proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2013 sunt
insuficiente asigurării finanţării la nivelul necesarului pentru categoriile
de cheltuieli menţionate. Precizăm că unităţile administrativ-teritoriale
din Judeţul Iaşi nu pot asigura din surse proprii finanţarea acestor
cheltuieli.
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