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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 2
privind aprobarea bugetului și a cheltuielilor legate de implementarea Proiectului „TEAM
–UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” Cod SMIS 127169, derulat în
parteneriat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și
Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor
Copilului și Adopție
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive nr. 1293/15.01.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași,
privind aprobarea bugetului și a cheltuielilor legate de implementarea Proiectului „TEAM –UP:
Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” Cod SMIS 127169, derulat în parteneriat de
către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministe rul Muncii și
Justiției Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și
finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea
socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv: Creșterea accesului la servicii
accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes
general, apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiunea compozită OS.4.5, 4.14 – Reducerea
numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali;
b) Raportul de specialitate nr. 1295/15.01.2019 emis de către Direcţia Proiecte şi
Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași;
c) Adresa nr.925/14.01.2019, emisă de Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Iași, de înaintare a Notei de fundamentare nr.924/14.01.2019, prin care se
solicită Județului Iași – Consiliului Județean Iași aprobarea bugetului și a cheltuielilor legate de
implementarea Proiectului „TEAM –UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” Cod
SMIS 127169, derulat în parteneriat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Iași și Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția
Drepturilor Copilului și Adopție;
d) Contractul de finanțare nr. 83109/08.11.2018, înregistrat la Ministerul Fondurilor
Europene, în calitate de Autoritate de Management și Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Iași fiind Partenerul cu nr.27 în cadrul parteneriatului, cu o valoare totală a
sumei acordate ca și finanțare nerambursabilă în cadrul proiectului ”TEAM –UP: Progres în
calitatea îngrijirii alternative a copiilor” în cuantum de 2.575.949.904, 76 lei, data de începere
fiind noiembrie 2018 iar data de încheiere decembrie 2023;
e) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 340/19.10.2018 privind aprobarea calității de
partener a Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași în cadrul
parteneriatului dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și
Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
și Adopție, în proiectul "Sprijin pentru consolidarea rețelei de asistenți maternali";
f) Programul Operational Capital Uman (POCU) Axa prioritară 4: Incluziunea socială și
combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile,
durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general,
apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiunea compozită OS.4.5, 4.14 – Reducerea
numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali;
g) Acordul de parteneriat nr. 15570/01.11.2018 semnat între Autoritatea Națională pentru
Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în calitate de Lider, și cele 47 de Direcții Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivel național în vederea depunerii cererii de
finanțare a proiectului ”TEAM –UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”;
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h) Acordul de Parteneriat cu România, aprobat de Comisia Europeană pentru perioada
2014-2020;
i) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 285/30.09.2014 de aprobare a Strategiei
Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020;
j) Hotărârea de Guvern nr. 967/2017 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de
organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
k) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 193/21.12.2004 privind înființarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;
l) Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
m)Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
n) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
o) Prevederile art. 91 alin. (5) pct. 2) din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
p) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 22 ianuarie
2019;
q) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 ianuarie 2019
și consemnat în procesul - verbal al acesteia;
În temeiul art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă bugetul proiectului „TEAM –UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative
a copiilor” Cod SMIS 127169, aferent Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Iași, derulat în parteneriat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Iași și Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția
Drepturilor Copilului și Adopție, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020,
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv:
Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență
medicală și servicii sociale de interes general, apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiunea
compozită OS.4.5, 4.14 – Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin
consolidarea rețelei de asistenți maternali, în cuantum de 154.895.129, 77 lei.
Art.2 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Iași, în cuantum de 2% din valoarea bugetului partenerului, respectiv suma
de 3.097.909,77 lei.
Art.3 Se aprobă asigurarea sustenabilității proiectului pe o perioadă de 3 ani după
finalizarea perioadei de implementare a proiectului.
Art.4 Se aprobă asigurarea cheltuielilor neeligibile ce pot surveni în perioada de
implementare a proiectului.
Art.5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Economică
din cadrul Consiliului Județean Iași și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Iași.
Art.6.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copii după prezenta hotărâre către: Instituţia Prefectului Judeţului
Iaşi, Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași, Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Iași.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
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Dată astăzi: 23 ianuarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 3
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi

Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi, prezentată de Președintele
Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 1685/18.01.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi, elaborat de
către Serviciul Resurse Umane şi Salarizare și înregistrat sub nr. 1686/18.01.2019;
- Adresa Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor
nr.201/14.01.2019, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr.1111/14.01.2019;

Iași

- Nota de fundamentare nr.200/14.01.2019 a Direcţiei Judeţene de Administrare a
Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.205/27.07.2011 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor
şi Podurilor Iaşi;
- prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
republicată;
- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.XVI, alin. (2) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenței în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
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- prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 91, alin. (1), lit. a) şi alin. (2), lit. c) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 22 ianuarie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 ianuarie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia;
În temeiul art. 97 alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Începând cu data prezentei, se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare
al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi, conform anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu aceeași dată încetează prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași
nr.205/27.07.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei
Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi.
Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Serviciul Resurse
Umane şi Salarizare prin grija şefului de serviciu şi de către Direcţia Judeţeană de Administrare
a Drumurilor şi Podurilor Iaşi prin grija directorului executiv.
Art.4 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi și Serviciului Resurse Umane și
Salarizare din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Iași.
Art.5 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 23 ianuarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_____________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 4
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privind numirea reprezentantului Consiliului Judeţean Iaşi în Consiliul Consultativ al
Unității de Asistență Medico-Socială Podu Iloaiei
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind numirea reprezentantului Consiliului Judeţean Iaşi în
Consiliul Consultativ al Unității de Asistență Medico-Socială Podu Iloaiei, prezentată de
Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub
nr.1687/18.01.2019;
- Raportul de specialitate privind numirea reprezentantului Consiliului Judeţean Iaşi în
Consiliul Consultativ al Unității de Asistență Medico-Socială Podu Iloaiei, elaborat de către
Serviciul Resurse Umane şi Salarizare și înregistrat sub nr.1688/18.01.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.489/20.12.2017 privind preluarea în
responsabilitatea administrativă și financiară a Județului Iași – Consiliul Județean Iași a Unității
de Asistență Medico Socială Podu Iloaiei;
- prevederile H.G. nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea,
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială;
- prevederile Instrucţiunilor nr.1/507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea,
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 412/2003;
- prevederile art. 91 şi ale art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 22 ianuarie
2019;
- propunerea formulată în cadrul ședinței ordinare de plen din data de 23 ianuarie 2019 și
consemnată în procesul verbal de ședință, respectiv “desemnarea domnului consilier județean
Iulian Tărăboanță ca reprezentant al Consiliului Judeţean Iaşi în Consiliul Consultativ al Unității
de Asistență Medico-Socială Podu Iloaiei”;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 ianuarie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia;
În temeiul art. 115 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Începând cu data prezentei, se desemnează domnul consilier județean Iulian
Tărăboanță în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Iaşi în Consiliul Consultativ al
Unității de Asistență Medico Socială Podu Iloaiei.
Art.2 Cu aceeaşi dată încetează orice prevedere contrară prezentei hotărâri.
Art.3 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către
Serviciul Resurse Umane şi Salarizare, prin grija şefului de serviciu, Unitatea de Asistență
Medico-Socială Podu Iloaiei, prin grija conducerii şi de persoana nominalizată la art.1.
Art.4 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Serviciului Resurse Umane și Salarizare, Unității de Asistență Medico-Socială Podu Iloaiei şi
persoanei nominalizate la art.1.
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Art.5 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 23 ianuarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

___________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 6
privind atribuirea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Arii Naturale
Protejate a trei spații de birouri situate la etajul 1 al Centrului de Sprijinire a Afacerilor
Transagropolis din incinta Parcului Agroindustrial Lețcani ”Transagropolis Transfrontier
Agribusiness Support”
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1664/18.01.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași
privind atribuirea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate a trei
spații de birouri situate la etajul 1 al Centrului de Sprijinire a Afacerilor din incinta Parcului
Agroindustrial Lețcani “Transagropolis Transfrontier Agribusiness Support”;
- Raportul de specialitate nr.1665/18.01.2019 emis de Direcția Tehnică și Investiții din
cadrul Consiliului Județean Iași;
- Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate
şi pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
- Hotărârea de Guvern nr. 997/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului;
- Adresa nr. 305/14.05.2019 înaintată de Agenția Națională pentru Arii Naturale
Protejate (A.N.A.N.P), înregistrată la sediul Consiliului Județean Iași sub nr. 1189/ 15.01.2019
prin care se solicită atribuirea unor spații în vederea înființării structurii teritoriale în județ;
- prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare;
- dispozitiile art. 874 din Noul Cod Civil, privind conținutul și limitele dreptului de
folosință cu titlu gratuit;
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- prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 22 ianuarie
2019;
- propunerea formulată în cadrul ședinței comisiilor de specialitate, reunite, ale Consiliului
Județean Iași din data de 23 ianuarie 2019, reiterată în cadrul ședinței ordinare de plen din data
de 23 ianuarie 2019 și consemnată în procesele verbale ale acestora, respectiv “acordarea
spațiilor în folosință gratuită pentru o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire”;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 ianuarie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
În temeiul art. 97 raportat la art. 115 alin. (1) lit. c) şi art. 117 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă acordarea în folosință gratuită a Agenției Naționale pentru Arii Naturale
Protejate (A.N.A.N.P) a spațiilor de birouri cu numerele 22, 23 și 24 în suprafață de 38,57 mp
situate la etajul 1 al Centrului de Sprijinire a Afacerilor Transagropolis din Incinta Parcului
Agroindustrial Lețcani ”Transagropolis Transfrontier Agribusiness Support”, pentru o perioadă
de un an, cu posibilitate de prelungire, în vederea înființării structurii teritoriale de protejare a
ariilor naturale în județul Iași.
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcţia Economică –
Compartimentul Gestionarea Patrimoniului și Serviciul Financiar Contabil.
Art.3 Predarea - primirea spațiului se va face pe bază de contract de comodat și proces
verbal de predare - primire.
Art.4.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către:
a) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcția Juridică;
c) Direcţia Economică - Compartimentul Gestionarea Patrimoniului și Serviciul
Financiar Contabil;
d) Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (A.N.A.N.P).
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 23 ianuarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

___________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
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JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 7
privind aprobarea prelungirii cu un an a dreptului de folosință gratuită de către Parchetul
de pe lângă Curtea de Apel Iași a încăperilor 12a si 12b din demisolul Centrului
Expozitional Moldova
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1663/18.01.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași;
- Raportul de specialitate nr.1662/18.01.2019 emis de Direcția Tehnică și Investiții din
cadrul Consiliului Județean Iași;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.38/31.01.2018;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.49/24.02.2017 privind înființarea “Centrului de
transfer tehnologic Innotech Moldova”;
- Adresa nr.1121/IX/3/2019/10.01.2019 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași;
- Adresa nr.37062/12.12.2018 a Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă – Serviciul
Proiecte și Parteneriate;
- prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare;
- dispozițiile art.874 din Noul Cod Civil, privind conținutul și limitele dreptului de folosință
cu titlu gratuit;
- prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 22 ianuarie
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 ianuarie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
În temeiul art. 97 raportat la art. 115 alin. (1) lit. c) şi art. 117 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Se aprobă prelungirea cu un an, începand cu data de 01.02.2019, a dreptului
de folosință gratuită a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași a încăperilor 12a și 12b, în
suprafață de 183 mp, din demisolul Centrului Expozițional Moldova.
(2) Folosința gratuită încetează la data aprobării cererii de finanțare pentru
proiectul "Centru de transfer tehnologic Innotech Moldova", aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Iași nr. 49/24.02.2017.
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Economică
– Compartimentul Gestionarea Patrimoniului.
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Art.3 Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre și va înainta copii după
aceasta către:
a) Instituția Prefectului Județului Iași;
b) Direcția Juridică;
c) Direcția Economică - Compartiment Gestionarea Patrimoniului și Serviciul
Financiar Contabil;
d) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.
Dată astăzi: 23 ianuarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 8
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.31287/15.10.2015
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1660/18.01.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași;
- Raportul de specialitate nr.1658/18.01.2019 emis de Direcția Tehnică și Investiții din
cadrul Consiliului Județean Iași;
- Adresa
numărul 34742/22.11.2018 a S.C.E&S MEDIA INVESTMENT S.R.L.
înregistrată la Consiliul Județean Iași;
- Adresa nr.37062/12.12.2018 a Direcției de Proiecte și Dezvoltare Durabilă-Serviciul
Proiecte și Parteneriate;
- Adresa nr.38836/27.12.2018 a Muzeului Literaturii Române;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași numărul 144/01.04.2017;
- Contractul de Concesiune numărul 31287/15.10.2015;
- Actul de constatare nr.1551/17.01.2019;
- prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 22 ianuarie
2019;
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- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 ianuarie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
În temeiul art. 97 raportat la art. 115 alin. (1) lit. c) şi art. 117 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă prelungirea contractului de concesiune numărul 31287/ 15.10.2015 cu
perioada în care la imobilul proprietate publică a județului Iași situat în Iași, strada Vasile Pogor,
nr.4 se execută lucrări de restaurare a Muzeului “Vasile Pogor” și a curții interioare a acestuia,
pentru o perioadă de 24 luni, respectiv până la data de 14.10.2029.
Art.2 Începând cu data prezentei se sistează redevența aferentă contractului de
concesiune numărul 31287/15.10.2015 până la data încheierii procesului verbal de recepție la
terminarea lucrărilor de restaurare a Muzeului “Vasile Pogor” și a curții interioare a acestuia.
Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcţia Economică –
Compartimentul Gestionarea Patrimoniului și Serviciul Financiar Contabil.
Art.4 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre și va înainta copii după
aceasta către:
a) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcția Juridică;
c) Direcţia Economică - Compartiment Gestionarea Patrimoniului și Serviciul
Financiar Contabil;
d) S.C.E&S MEDIA INVESTMENT S.R.L.
Dată astăzi: 23 ianuarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 9
privind dezmembrarea imobilului teren, situat în Comuna Popricani, Județul Iași,
proprietatea publică a Județului Iași cu numărul cadastral 63043
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
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- Expunerea de motive nr. 1696/18.01.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași
referitoare la dezmembrarea imobilului situat în comuna Popricani, Județul Iași număr cadastral
63043, proprietate publică a Judeţului Iaşi;
- Raportul de specialitate nr.1695/18.01.2019 referitor la dezmembrarea imobilului situat
în Comuna Popricani, Județul Iași număr cadastral 63043 emis de Direcția EconomicăCompartimentul Gestionarea Patrimoniului din cadrul Consiliului Județean Iași;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.211 din 13.06.2017 privind aprobarea depunerii
unei cereri de finanțare neranbursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 ;
- Nota de Fundamentare a Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului nr.799/11.01.2019 înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr.889/11.01.2019.
- Referatul de admitere a documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului cu nr.
200569/17.12.2018 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;
- prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 22 ianuarie
2019;
- votul în uanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 ianuarie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
În temeiul art. 97 raportat la art. 115 alin. (1) lit. c) şi art. 117 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă dezmembrarea imobilului-teren proprietatea publică a Județului Iași
situată în Comuna Popricani, Județul Iași cu numărul cadastral 63043 în două numere
cadastrale distincte după cum urmează:
a) imobilul cu numărul cadastral 64700 în suprafaţă de 7.783 mp,
b) imobilul cu numărul cadastral 64701 în suprafață de 1.500 mp.
Art.2 Se aprobă înscrierea la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi a imobilelor
cu numerele cadastrale 64700 și 64701.
Art.3.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presă va înainta copie după prezenta hotărâre Direcției Juridice, Direcţiei
Economice-Compartimentului Gestionarea Patrimoniului, Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Iași şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presă.
Dată astăzi: 23 ianuarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

14
.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2019

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 10
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.454/ 19.12.2018
privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul
Județean Iași și Direcția Judeţeană pentru Sport şi Tineret Iaşi

Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
‐ Adresa Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Iaşi înregistrată la Consiliul Județean
Iași cu nr.1440/16.01.2018, prin care aduce la cunoştinţa Consiliului Judeţean Iaşi faptul că data
desfăşurării Galei Laureaţilor Sportului Ieşean la Iaşi, s-a modificat pentru 1 februarie 2019 în
loc de 31 ianuarie 2019 şi solicită ca suma de 20.000 lei aprobată prin Hotărârea nr. 454/2018
să fie alocată pentru următoarele categorii de cheltuieli: 10.000 lei pentru premierea sportivilor
şi antrenorilor, 1500 lei pentru realizare tiparituri, 6000 lei pentru achiziţionare materiale şi 2500
lei pentru cheltuieli de masă, sens în care înaintează refăcute Anexele 1.2.a - Bugetul de
venituri şi 1.2.b – Bugetul de cheltuieli ale evenimentului;
‐ Expunerea de motive prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași, dl.
Maricel Popa, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr.1692 din 18.01.2019;
‐ Raportul de specialitate al Direcției Juridice – Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial,
Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, înregistrat sub nr.1691 din 18.01.2019;
‐ Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.454/19.12.2018 privind aprobarea încheierii
Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Direcția Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Iaşi pentru realizarea în parteneriat a Galei Laureaţilor Sportului Ieşean, în
perioada 25 decembrie 2018 – 31 ianuarie 2019;
‐ prevederile Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
‐ prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
‐ Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.86/27.03.2015 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Iași nr.194 din 24.06.2014 privind adoptarea unui Formular pentru
persoane juridice interesate, ce solicită cooperarea şi susţinerea Consiliul Județean Iași, în
vederea realizării în comun a unor acţiuni/evenimente/ manifestări de interes public judeţean în
beneficiul comunităţii locale precum și modificarea Acordului – Cadru de Cooperare prevăzut în
Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.310/26.10.2012;
‐ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.98/29.04.2015 privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Socială şi Economică a Judeţului laşi pentru perioada 2014 - 2020;
‐ prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
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‐ avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 22 ianuarie
2019;
- votul în uanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 ianuarie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.I Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.454/19.12.2018 privind aprobarea încheierii
Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Direcția Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Iaşi pentru realizarea în parteneriat a Galei Laureaţilor Sportului Ieşean, în
perioada 25 decembrie 2018 – 31 ianuarie 2019, se modifică după cum urmează:
1. Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art.1 Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul
Județean Iași și Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Iaşi pentru realizarea în parteneriat a
Galei Laureaţilor Sportului Ieşean la Iaşi, în perioada decembrie 2018-1 februarie 2019, conform
Anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre”.
2. Art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean
Iași, pe anul 2019, cap. 87.02 – “Alte acțiuni” pentru realizarea în parteneriat a evenimentului
menționat la art.1, pentru următoarele categorii de cheltuieli: 10.000 lei premierea sportivilor şi
antrenorilor, 1500 lei realizare tiparituri, 6000 lei achiziţionare materiale şi 2500 lei cheltuieli de
masă, conform Anexei 1.2.b – Bugetul de cheltuieli al evenimentului înregistrat la Consiliul
Judeţean Iaşi cu adresa nr. 1440/16.01.2019;
Art.II Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.454/19.12.2018 se înlocuiește cu
prezenta Anexă parte integrantă din această hotărâre.
Art.III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.454/19.12.2018 rămân
valabile.
Art.IV Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie hotărârea:
a) Instituției Prefectului Județului Iași;
b) Direcției Economice - Serviciul Financiar Contabil;
c) Direcției Juridice;
d) Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Iaşi.
Dată astăzi: 23 ianuarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 11
privind realizarea proiectului “Burse pentru elevii din mediul rural din judeţul Iaşi căre au
o înclinaţie deosebită pentru fotbal - Centrul de Excelenţă pentru fotbal la nivelul copiilor
şi juniorilor”

Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere Expunerea de motive înregistrată sub nr. 1796

din 18.01.2019;

Având în vedere raportul de specialitate privind realizarea proiectului “Burse pentru elevii
din mediul rural din judeţul Iaşi care au o înclinaţie deosebită pentru fotbal — Centrul Naţional
de Excelenţă pentru fotbal la nivelul copiilor şi juniorilor”, înregistrat cu nr.1798 din 18.01.2019;
Având în vedere adresa Asociaţiei Pro Ruralis înregistrată la Consilul Judeţean Iaşi nr.
1743/18.01.2019 prin care se solicită suplimentarea finanţării cu 20 de burse pentru susţinerea
copiilor din mediul rural care au o înclinaţie deosebită pentru fotbal în cadrul proiectului “Burse
pentru elevii din mediul rural din judeţul Iaşi care au o înclinaţie deosebită pentru fotbal - Centrul
Naţional de Excelenţă pentru fotbal la nivelul copiilor şi juniorilor” în anul şcolar 2019-2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data
de 22 ianuarie 2019;
Având în vedere amendamentul formulat în cadrul ședinței comisiilor de specialitate,
reunite, ale Consiliului Județean Iași din data de 23 ianuarie 2019, reiterat în cadrul ședinței
ordinare de plen din data de 23 ianuarie 2019 și consemnat în procesele verbale ale acestora,
respectiv “modificarea denumirii în “CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU FOTBAL LA
NIVELUL COPIILOR ŞI JUNIORILOR”;
Având în vedere votul în uanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23
ianuarie 2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia;
În temeiul art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă realizarea proiectului “Burse pentru elevii din mediul rural din județul Iaşi
care au o înclinaţie deosebită pentru fotbal - Centrul de Excelenţă pentru fotbal la nivelul copiilor
şi juniorilor”.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2019
17

Art.2 Se aprobă includerea în bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi,
echivalentul în lei, a sumei de 84.000 euro reprezentând contravaloarea a 20 de burse (420 de
euro/elev/lunar/an şcolar) pentru susţinerea copiilor din mediul rural care au înclinaţie deosebită
pentru fotbal în anul şcolar 2019-2020.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele
Consiliului Judeţean Iaşi, Direcţia Juridică, Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean
Iaşi.
Art.4 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţelui Iaşi,
Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi, Compartimentului Cabinet Preşedinte, Direcţiei
Economice, Direcţiei Juridice şi Asociaţiei “Pro Ruralis” Iaşi.
Art.5 Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presă.
Dată astăzi: 23 ianuarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 12
privind repartizarea pe anul 2019 a unor sume din excedentul bugetului local şi al
bugetului fondurilor externe nerambursabile ale Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi
aprobarea unor credite de angajament pentru anii 2019-2022
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe anul 2019 a unor
sume din excedentul bugetului local şi al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi aprobarea unor credite de angajament pentru anii
2019-2022, prezentată de către Președintele Consiliului Judeţean Iaşi, înregistrată sub nr. 1993
din 21.01.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe anul 2019 a
unor sume din excedentul bugetului local şi al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi aprobarea unor credite de angajament pentru anii
2019-2022, elaborat de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr.1991 din
21.01.2019;
c) Nota de fundamentare nr. 1397/16.01.2019 a Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă;
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d) Nota de fundamentare nr. 1380/16.01.2019 a Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă;
e) Nota de fundamentare nr. 1396/16.01.2019 a Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă;
f) Nota de fundamentare nr. 1381/16.01.2019 a Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă;
g) Nota de fundamentare nr. 1382/16.01.2019 a Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă;
h) Nota de fundamentare nr. 1462/16.01.2019 a Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă;
i) Nota de fundamentare nr. 1379/16.01.2019 a Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă;
j) Nota de fundamentare nr. 1393/16.01.2019 a Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă;
k) Nota de fundamentare nr. 1384/16.01.2019 a Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă;
l) Nota de fundamentare nr. 1464/16.01.2019 a Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă;
m) Nota de fundamentare nr. 1377/16.01.2019 a Direcției Proiecte și Dezvoltare
Durabilă;
n) Nota de fundamentare nr. 1394/16.01.2019 a Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă;
o) Nota de fundamentare nr. 1399/16.01.2019 a Direcției Economice – Serviciul Buget;
p) Nota de fundamenatare nr. 1632/17.01.2019 a Direcției Tehnice şi Investiţii –
Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport Public;
q) Nota de fundamentare nr. 1670/18.01.2019 a Direcției Tehnice şi Investiţii – Serviciul
Tehnic, Investiţii şi Monitorizarea Lucrărilor Publice;
r) Nota de fundamentare nr. 284/10.01.2019 a Spitalului Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie "Cuza Vodă" Iaşi;
s) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
t) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 22 ianuarie
2019;
u) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 ianuarie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin.(1) şi ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă repartizarea pe anul 2019 a sumei de 15.533,36 mii lei din excedentul
bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, astfel:
a) 163,00 mii lei – pentru proiectul cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
„Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” Iaşi” –
Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, din care:
a.1) 163,00 mii lei - pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea şi modernizarea
Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” Iaşi”;
b) 870,00 mii lei – pentru proiectul cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
„Consolidare, refuncţionalizare şi mansardare clădire monument istoric - strada Vasile
Alecsandri nr. 6, Iaşi” – Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, din care:
b.1) 841,00 mii lei - pentru obiectivul de investiții „Consolidare, refuncţionalizare
şi mansardare clădire monument istoric - strada Vasile Alecsandri nr. 6,
Iaşi”;
c) 203,00 mii lei – pentru proiectul cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
„Restaurarea Muzeului Vasile Pogor Iași” – Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, din care:
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c.1) 203,00 mii lei - pentru obiectivul de investiții „Restaurarea Muzeului Vasile
Pogor Iași”;
d) 494,00 mii lei – pentru proiectul cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
„Restaurarea Muzeului Nicolae Gane Iași” – Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, din care:
d.1) 474,00 mii lei - pentru obiectivul de investiții „Restaurarea Muzeului Nicolae
Gane Iași”;
e) 3.206,00 mii lei – pentru proiectul cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
„Restaurarea Muzeului Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul Iași” – Direcția Proiecte și Dezvoltare
Durabilă, din care:
e.1) 3.160,00 mii lei - pentru obiectivul de investiții „Restaurarea Muzeului
Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul Iași”;
f) 4.459,38 mii lei – pentru proiectul cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
"Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” – Direcția Proiecte și Dezvoltare
Durabilă, din care:
f.1) 4.459,38 mii lei - pentru obiectivul de investiții „Sistem de management
integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”;
g) 4.049,36 mii lei – pentru proiectul cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
„Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 1: Iași-Suceava” – Direcția Proiecte și Dezvoltare
Durabilă, din care:
g.1) 3.993,36 mii lei - pentru obiectivul de investiții „Regiunea Nord-Est - Axa
rutieră strategică 1: Iași-Suceava”;
h) 15,00 mii lei – pentru proiectul cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
„Regiunea Nord - Est - Axa rutieră strategică 2: Botoșani - Iași” – Direcția Proiecte și Dezvoltare
Durabilă, din care:
h.1) 15,00 mii lei - pentru obiectivul de investiții „Regiunea Nord - Est - Axa
rutieră strategică 2: Botoșani - Iași”;
i) 75,00 mii lei – pentru proiectul cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
"Creșterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de interes local din
Județul Iași, România și Raionul Sîngerei, Republica Moldova” – Direcția Proiecte și Dezvoltare
Durabilă, din care:
i.1) 75,00 mii lei - pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean
DJ249 A, pe sectorul cuprins între localitățile Mânzătești și Ungheni, km
12+139 – km 18+359”;
j) 1,67 mii lei – pentru proiectul cu finanțare din fonduri externe nerambursabile "Orașe
echitabile: Agenda 2030 locală în politicile locale în perioada de migrare și flux de refugiați” –
Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă;
k) 17,36 mii lei – pentru obiectivul de investiții „Planul de menținere a calității aerului în
județul Iași - Studiu de calitate a aerului și asistență tehnică” – Direcția Proiecte și Dezvoltare
Durabilă;
l) 31,00 mii lei – pentru obiectivul de investiții „Parc Industrial, județul Iași, comuna
Lețcani” – Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă;
m) 118,00 mii lei – pentru obiectivul de investiții „Program informatic pentru evidenţă şi
centralizare bugetară” – Direcția Economică – Serviciul Buget;
n) 168,59 mii lei – pentru obiectivul de investiții „Autoturism” (2 buc) – Direcția Tehnică
şi Investiţii – Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport Public;
o) 235,00 mii lei – pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea şi modernizarea
imobilelor cu numerele cadastrale 161496 şi 161497 situate în Iaşi, Str. Cuza Vodă, nr.29, în

20
.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2019

care îşi desfăşoară activitatea Filarmonica Moldova Iaşi” – Direcția Tehnică şi Investiţii –
Serviciul Tehnic, Investiţii şi Monitorizarea Lucrărilor Publice;
p) 1.427,00 mii lei – pentru obiectivul de investiții „Stație de oxigen” (1 buc) – Spitalul
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Cuza Vodă" Iaşi.
Art.2. Aprobă repartizarea pe anul 2019 a sumei de 16,26 mii lei din excedentul
bugetului fondurilor externe nerambursabile al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, astfel:
a) 16,26 mii lei – pentru proiectul cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
„Orașe echitabile: Agenda 2030 locală în politicile locale în perioada de migrare și flux de
refugiați” – Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă.
Art.3. Sumele prevăzute a fi alocate din excedentul bugetului local şi al bugetului
fondurilor externe nerambursabile ale Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, urmează a fi
cuprinse sub forma creditelor bugetare în bugetul general al Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean
Iaşi pe anul 2019, în mod corespunzător.
Art.4. Aprobă credite de angajament pentru anii 2019-2022, astfel:
a) 120.529,00 mii lei – pentru proiectul cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
„Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” Iaşi” –
Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, din care:
a.1) an 2019: 163,00 mii lei,
a.2) an 2020: 59.277,00 mii lei,
a.3) an 2021: 37.102,00 mii lei,
a.4) an 2022: 23.987,00 mii lei;
b) 9.947,00 mii lei – pentru proiectul cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
„Consolidare, refuncţionalizare şi mansardare clădire monument istoric - strada Vasile
Alecsandri nr. 6, Iaşi” – Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, din care:
b.1) an 2019: 870,00 mii lei,
b.2) an 2020: 9.077,00 mii lei;
c) 6.342,00 mii lei – pentru proiectul cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
„Restaurarea Muzeului Vasile Pogor Iași” – Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, din care:
c.1) an 2019: 203,00 mii lei,
c.2) an 2020: 6.139,00 mii lei;
d) 5.611,00 mii lei – pentru proiectul cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
„Restaurarea Muzeului Nicolae Gane Iași” – Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, din care:
d.1) an 2019: 494,00 mii lei,
d.2) an 2020: 3.083,00 mii lei,
d.3) an 2021: 1.620,00 mii lei,
d.4) an 2022: 414,00 mii lei;
e) 3.206,00 mii lei – pentru proiectul cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
„Restaurarea Muzeului Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul Iași” – Direcția Proiecte și Dezvoltare
Durabilă, din care:
e.1) an 2019: 3.206,00 mii lei;
f) 4.459,38 mii lei – pentru proiectul cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
"Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” – Direcția Proiecte și Dezvoltare
Durabilă, din care:
f.1) an 2019: 4.459,38 mii lei;
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g) 179.647,36 mii lei – pentru proiectul cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
„Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 1: Iași - Suceava” – Direcția Proiecte și Dezvoltare
Durabilă, din care:
g.1) an 2019: 4.049,36 mii lei,
g.2) an 2020: 80.509,00 mii lei,
g.3) an 2021: 95.089,00 mii lei;
h) 18.397,00 mii lei – pentru proiectul cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
„Regiunea Nord - Est - Axa rutieră strategică 2: Botoșani - Iași” – Direcția Proiecte și Dezvoltare
Durabilă, din care:
h.1) an 2019: 15,00 mii lei,
h.2) an 2020: 8.562,00 mii lei,
h.3) an 2021: 6.485,00 mii lei,
h.4) an 2022: 3.335,00 mii lei;
i) 25,48 mii lei – pentru proiectul cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
"Orașe echitabile: Agenda 2030 locală în politicile locale în perioada de migrare și flux de
refugiați” – Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, din care:
i.1) an 2019: 17,93 mii lei,
i.2) an 2020: 7,55 mii lei;
j) 235,00 mii lei – pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea şi modernizarea imobilelor
cu numerele cadastrale 161496 şi 161497 situate în Iaşi, Str. Cuza Vodă, nr.29, în care îşi
desfăşoară activitatea Filarmonica Moldova Iaşi” – Direcția Tehnică şi Investiţii – Serviciul
Tehnic, Investiţii şi Monitorizarea Lucrărilor Publice, din care:
j.1) an 2019: 235,00 mii lei.
Art.5.(1) Responsabilitatea pentru gestionarea eficientă şi în conformitate cu prevederile
legale a sumelor repartizate pentru anul 2019 din excedentul bugetului local şi al bugetului
fondurilor externe nerambursabile al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, aparţine
conducătorilor instituţiilor de sub autoritatea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de
ordonatori de credite.
(2) Conducătorii unităţilor de sub autoritatea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi,
în calitate de ordonatori terţiari de credite şi conducătorii compartimentelor financiar - contabile
sunt cei care poartă răspunderea pentru modalitatea de gestionare a fondurilor repartizate
pentru anul 2019 din excedentul bugetului local şi al bugetului fondurilor externe nerambursabile
al Județului Iași – Consiliul Județean Iași (respectarea prevederilor legale cu privire la
angajarea, lichidarea, ordonanţarea, plata, încheierea angajamentelor legale, stabilirea
prioritizării în efectuarea plăţilor, efectuarea plăţilor şi cheltuielilor, stabilirea şi solicitarea valorii
totale a necesarului de fonduri pentru efectuarea plăţilor – deschideri/retrageri de credite, pe
surse, organizarea evidenţei – contabile ş.a.).
Art.6. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică - Serviciul Buget,
b) Direcția Economică - Serviciul Financiar Contabil,
c) Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă,
d) Direcția Tehnică și Invesții,
e) Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Cuza Vodă" Iaşi.
Art.7. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre,
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
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b) Direcţiei Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași,
c) Direcţiei Economice - Serviciul Buget,
d) Direcției Economice - Serviciul Financiar Contabil,
e) Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă,
f) Direcției Tehnice și Invesții,
g) Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Cuza Vodă" Iaşi.
Art.8. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 23 ianuarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.13
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul
2018
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al
Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2018, prezentată de către Președintele
Consiliului Judeţean Iaşi – dl. Dr. Ing. Maricel POPA, înregistrată sub nr. 1608 din 17.01.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al
Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2018, elaborat de către Direcția Economică –
Serviciul Buget, înregistrat sub nr.1607 din 17.01.2019;
c) Nota de fundamentare nr. 8292/19.12.2018 a Direcţiei Judeţene de Administrare a
Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
d) Nota de fundamentare nr. 38272/19.12.2018 a Direcției Economice – Serviciul Buget,
e) Prevederile art. 1.(7) din Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 467/19.12.2018
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2018,
potrivit cărora “Se mandatează domnul Dr. Ing. Maricel Popa, Președinte al Consiliului Județean
Iași, să aprobe rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul
2018 cu fondurile care vor fi suplimentate/diminuate până la finele anului, de către diferite
organisme centrale sau locale, atât pentru unitățile de sub autoritatea Județului Iași – Consiliul
Județean Iași, cât și pentru activitatea proprie, ulterior ședinței din data de 19.12.2018. În mod
corespunzător, vor fi rectificate bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților cărora li se
suplimentează/diminuează prevederile bugetare. Totodată, rectificarea bugetului general al
Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2018, urmează a fi aprobată în plenul Consiliului
Județean Iași din luna ianuarie 2019”;
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f) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
g) Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
h) Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2018;
i) Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 101/2018 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2018;
j) Hotărârile Consiliului Judeţean Iaşi de aprobare a bugetului iniţial pe anul 2018 şi a
rectificărilor ulterioare;
k) Analiza execuției bugetare și a necesarului de credite bugetare până la sfârșitul anului
2018;
l) Virările de credite efectuate între titluri, articole și alineate de cheltuieli și aprobate
conform legislației în vigoare de ordonatorul principal de credite;
m) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 22 ianuarie
2019;
n) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 ianuarie 2019
și consemnat în procesul - verbal al acesteia;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin.(1) şi ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Aprobă rectificarea bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe
anul 2018 potrivit anexelor nr. I, I.1, I.1.1, I.1.2, I.2, I.2.1, I.2.2, I.3, părți integrante din prezenta
hotărâre.
Art.1.(2) Aprobă rectificarea programului de investiţii pentru bugetul general al Judeţului
Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2018, potrivit anexei nr. I.9, respectiv rectificarea
programului centralizat de investiţii pe anul 2018, potrivit anexelor nr. III şi III.1, părți integrante
din prezenta hotărâre.
Art.1.(3) Aprobă rectificarea sumelor repartizate din excedentul bugetului local al
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2018 cu suma de - 9.044,57 mii lei (cu semnul
minus), pentru finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare, potrivit anexei nr. III.2, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.(1) Responsabilitatea pentru gestionarea eficientă şi în conformitate cu prevederile
legale a creditelor bugetare aprobate aparţine conducătorilor instituţiilor de sub autoritatea
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de ordonatori de credite.
(2) Conducătorii unităţilor de sub autoritatea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi,
în calitate de ordonatori terţiari de credite şi conducătorii compartimentelor financiar - contabile
sunt cei care poartă răspunderea pentru modalitatea de gestionare a fondurilor aprobate în
bugetele de venituri şi cheltuieli pe surse de venituri, părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi
alineate de cheltuieli (încasarea veniturilor, respectarea prevederilor legale cu privire la
angajarea, lichidarea, ordonanţarea, plata, încheierea angajamentelor legale, stabilirea
prioritizării în efectuarea plăţilor, efectuarea plăţilor şi cheltuielilor, stabilirea şi solicitarea valorii
totale a necesarului de fonduri pentru efectuarea plăţilor în cadrul bugetului aprobat –
deschideri/retrageri de credite, pe surse, organizarea evidenţei – contabile ş.a.).
Art.3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
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a) Direcţia Economică - Serviciul Buget,
b) Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi.
Art.4.(1) Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv anexele la prezenta:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
b) Direcţiei Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași.
Art.4.(2) Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv raportul de specialitate,
notele de fundamentare şi anexele la prezenta Direcţiei Economice - Serviciul Buget.
Art.4.(3) Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, exclusiv anexele la prezenta
Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi.
Art.4.(4) Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv Anexa nr. III.1 la prezenta
Direcţiei Tehnice şi Investiţii.
Art.5. Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor hotărârii va fi asigurată de către
Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.
Dată astăzi: 23 ianuarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.15
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență
pentru Copii „Sf. Maria” Iași

Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași, prezentată de Președintele Consiliului
Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 4695 din 15.02.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași, elaborat de către Serviciul Resurse
Umane şi Salarizare și înregistrat sub nr. 4698 din 15.02.2019;
- Adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași nr.3594/12.02.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr.4306/12.02.2019, prin care se înaintează Nota de
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fundamentare privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii și a Regulamentului de
organizare și funcționare;
- prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii
nr. 1224/2010 privind aprobarea
normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea
şi completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal;
- prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii
nr. 1500/2009 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi
terapie intensivă din unităţile sanitare, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1706/2007 privind conducerea şi
organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 975/2012 privind organizarea structurii
de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua
Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale;
- prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor
de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile
sanitare;
- prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1718/2004 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de dializă publice și private.
- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.166/30.06.2010 privind preluarea de
către Judeţul Iaşi – Consiliul Județean Iași a ansamblului de competenţe şi atribuţii pentru
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.309/19.09.2018 privind aprobarea
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului
Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Iaşi nr. 343/29.10.2018;
- prevederile art. 91, alin. (1), lit. a) şi alin. (2), lit. c) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 februarie
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 februarie 2019
și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi „Pentru”;
În temeiul art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Cu data prezentei se aprobă organigrama – anexa 1 și statul de funcţii - anexa 2
pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași. Anexele 1 și 2 fac parte integrată
din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu aceeași dată încetează aplicabilitatea anexelor 1 și 2 din Hotărârea Consiliului
Județean Iași nr.309/19.09.2018 modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.
343/29.10.2018.
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Art.3 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către
Serviciul Resurse Umane şi Salarizare, prin grija şefului de serviciu şi Spitalul Clinic de Urgenţă
pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi, prin grija managerului.
Art.4 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Serviciului Resurse Umane şi Salarizare și Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”
Iași.
Art.5 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.16
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Obstetrică
şi Ginecologie “Cuza-Vodă” Iaşi
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale
Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Cuza-Vodă” Iaşi, prezentată de Președintele
Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 4693 din 15.02.2019;
- Raportul de Specialitate privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale
Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Cuza-Vodă” Iaşi elaborat de către Serviciul
Resurse Umane şi Salarizare înregistrat sub nr. 4694/15.02.2019;
- Adresa Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Cuza-Vodă” Iaşi
nr.1289/05.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr.3456/05.02.2019;
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor
de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi
completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal;
- prevederile Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1500/2009 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi
terapie intensivă din unităţile sanitare;
- prevederile Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1706/2007 privind conducerea şi
organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările
ulterioare;
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- prevederile Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.834/2011 privind aprobarea Criteriilor
pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de
salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi funcţiile care
beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază.
- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 169/30.06.2010 privind preluarea de
către judeţul Iaşi a ansamblului de competenţe şi atribuţii pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie “Cuza-Vodă” Iaşi;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi 283/29.08.2018 privind aprobarea
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Cuza Vodă” Iași;
- prevederile art. 91, alin. (1), lit. a) şi alin. (2), lit. c) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 februarie
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 februarie 2019
și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi „Pentru”;
În temeiul art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Cu data prezentei, se aprobă organigrama – anexa nr. 1 și statul de funcţii - anexa
nr. 2 ale Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Cuza-Vodă” Iaşi. Anexele 1 și 2 fac parte
integrată din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu aceeași dată încetează aplicabilitatea anexelor 1 și 2 din Hotărârea Consiliului
Județean Iași nr.283/29.08.2018.
Art.3 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către
Serviciul Resurse Umane şi Salarizare prin grija şefului de serviciu şi Spitalul Clinic de
Obstetrică şi Ginecologie “Cuza-Vodă” Iaşi, prin grija managerului.
Art.4 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Serviciului Resurse Umane şi
Salarizare, Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Cuza-Vodă” Iaşi şi Instituţiei
Prefectului Judeţului Iaşi.
Art.5 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.17
privind preluarea în proprietatea judeţului Iaşi şi administrarea Consiliului Judeţean Iaşi a
terenului în suprafaţă de 67.335 mp situat în comuna Miroslava, judeţul Iaşi în vederea
construirii unei Săli Polivalente
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 4708 /15.02.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi;
- Raportul de Specialitate nr.4705/12.02.2019 emis de Direcţia Tehnică şi Investiţii din
cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
- Adresa nr.16800/10.12.2018 emisă de Compania Naţională de Investitii;
- Adresa nr.37514/13.13.2018 emisă de Consiliul Judeţean Iaşi;
- Hotărârea Consiliul Local al Comunei Miroslava nr.22/07.02.2019;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public, cu modificările şi
completările ulterioare;
- dispozitiile art. 123 şi art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 februarie
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 februarie 2019
și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi „Pentru”;
În temeiul art. 97 raportat la art.115 alin.(1) lit.c) şi art. 117 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă preluarea în proprietatea privată a judeţului Iaşi şi administrarea
Consiliului Judeţean Iaşi a suprafeţei de 67.335 mp teren situat în intravilan sat Brătuleni,
conform PUG extins al comunei Miroslava, număr cadastral 85725, UAT Miroslava în vederea
construirii unei Săli Polivalente.
Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al judeţului Iaşi a
terenului în suprafaţă de 67.335 mp, situat în intravilan sat Brătuleni, conform PUG extins al
comunei Miroslava, număr cadastral 85725, UAT Miroslava şi declararea acestuia din bun de
interes public local în bun de interes public judeţean.
Art.3 Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi se oblige ca în decursul anului 2019 să obţină
finanţarea pentru obiectivul de investiţii Sala Polivalentă în comuna Miroslava.
Art.4 Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi se obligă ca în termen de trei ani de la
obţinerea finanţării să finalizeze construcţia Sală Polivalentă în comuna Miroslava.
Art.5 Sarcinile menţionate în Hotărârea Consiliul Local al Comunei Miroslava
nr.22/07.02.2019 vor fi înscrise în cartea funciara a terenului prevăzut la articolul 1 de la
prezenta hotărâre.
Art.6 In cazul în care nu sunt respectate termenele pentru obţinerea finanţării şi execuţia
lucrărilor, terenul cu numărul cadastral 85725, va reveni în domeniul privat al UAT Comuna
Miroslava, judeţul Iaşi.
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Art.7 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia Economică
- Compartimentul Gestionarea Patrimoniului care va întocmi procesul verbal de predare primire
a terenului şi înscrierea la OCPI Iaşi a dreptului de proprietate.
Art.8.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către Instituţia Prefectului Judeţului
Iaşi, Direcţia Juridică, Direcţia Economică - Compartimentul Gestionarea Patrimoniului şi
Consiliul Local al Comunei Miroslava.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.19
privind aprobarea cotizaţiei către Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi ARSACIS pentru anul 2019

Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere adresa ARSACIS nr. 155/12.02.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean
Iaşi sub nr. 4242/12.02.2019;
Având în vedere Hotărârea nr. 9/07.02.2019 a A.G.A. ARSACIS;
Având în vedere Raportul de activitate ARSACIS pe anul 2018, nr. 70/21.01.2019;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 4722/15.02.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Iaşi;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr.4725/15.02.2019 al Direcţiei Juridice a
Consiliului Judeţean Iaşi;
Având în vedere prevederile art. 7 şi art. 11 din Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor
de Apă Canal Iaşi - ARSACIS;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutivcadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunită cu obiect de activitate
serviciile de utilităţi;
Avand în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
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Având în vedere prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa şi
de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificăile ş completările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data
de 19 februarie 2019;
Având în vedere votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20
februarie 2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 28 voturi „Pentru”;
În temeiul art.115 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă cotizaţia Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de membru
al Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS, pentru anul 2019, în valoare
de 339.931,15 lei, conform prevederilor Statutului Asociaţiei.
Art.2 Plata cotizaţiei se va suporta din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Iaşi pentru
anul 2019.
Art.3 Direcţia Economică prin Serviciul Financiar Contabil va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.4 Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Direcţiei Economice din cadrul
Consiliului Judeţean Iaşi, Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS şi
Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.
Art.5 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.21
privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Iaşi- Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de membru
fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS IAŞI, pe
anul 2019
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Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive nr. 4043/08.02.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Iasi
referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. IAŞI, pentru anul 2019;
b) Raportul de specialitate nr. 4041/08.02.2019 emis de Compatimentul Dezvoltare
Durabilă şi Promovare - Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului Judeţean
Iaşi;
c) Nota de fundamentare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate
A.D.I.S. IAŞI nr. 70/22.01.2019, prin care se solicită majorarea cotizaţiei anuale datorată de
către Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Salubritate A.D.I.S. IAŞI;
d) Raportul nr. 77/23.01.2019 privind activitatea desfăşurată de către A.D.I.S Iaşi în anul
2018;
e) Adresa nr. 114/08.02.2019 înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi sub
nr.3932/08.02.201 privind solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate
A.D.I.S. IAŞI referitoare la includerea în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 a sumei de
600.000 lei ce reprezintă cotizaţia datorată de către Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2019;
f) Calitatea Judeţului Iaşi de membru cu drepturi depline al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubritate ADIS IAŞI;
g) Hotărârea AGA A.D.I.S. Iaşi nr. 4/28.01.2019 privind aprobarea modificării cotizaţiei
anuale începând cu anul 2019 şi introducerea cotizaţiilor aprobate în Statutul A.D.I.S. Iaşi;
h) Hotărârea nr. 39/27.02.2009 privind aprobarea asocierii Judeţului Iaşi cu alte unităţi
administrativ - teritoriale din judeţul Iaşi în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. IAŞI pentru realizarea „Proiectului major investiţii în
domeniul deşeurilor din judeţul Iaşi";
i) Hotărârea nr. 75/25.03.2009 privind aprobarea Actului Constitutiv şi al Statutului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. IAŞI;
j) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.122/29.04.2011 privind aprobarea Actului
Adiţional a Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I.S. Iaşi;
k) Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu 2007-2013), Axa
Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 1 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat
al deseurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric;
l) Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 - "Fazarea Proiectului Sistem
management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi";
m)Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
n) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
o) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
p) Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
q) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 februarie
2019;
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r) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 februarie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi „Pentru”;
În temeiul art. 91, 97, 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă cotizaţia Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de membru
fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. IAŞI, pentru
anul 2019, în cuantum de 600.000 lei.
Art.2.(1) Suma prevazută la art. 1 se va suporta din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul
Judeţean Iaşi, pentru anul 2019.
(2) Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi în calitate de ordonator principal de
credite este autorizat să introducă suma prevazută la art. 1 în structura bugetului propriu al
Consiliului Judeţean Iaşi pe anul 2019.
Art.3 Se aprobă plata cotizaţiei prevăzute la art.1 în conformitate cu prevederile legale.
Art.4 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia Economică
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi.
Art.5 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copii după prezenta Hotărâre, către:
a) Direcţia Juridică - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ;
b) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi;
c) Direcţia Economică;
d) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi.
Art.6 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa din cadrul Direcţiei Juridice.

Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.22
privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de membru
fondator al Asociaţiei "Euroregiunea Siret - Prut - Nistru" pentru anul 2018
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive nr. 4048/08.02.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi
referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de membru al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, pentru anul 2018;
b) Raportul de specialitate nr. 4046/08.02.2019 emis de către Compartimentul Dezvoltare
Durabilă şi Promovare - Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului Judeţean
Iaşi;
c) Adresa nr. 13/10.01.2019 înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi sub
nr.7191/10.01.2019, prin care Asociaţia „Euroregiunea Siret - Prut - Nistru" solicită plata
cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de membru fondator al Euroregiunii
Siret - Prut - Nistru pentru anul 2018, în cuantum de 38.617 Euro;
d) Adresa
nr.16/14.01.2019
înregistrată
la
Consiliul
Judeţean
Iaşi
sub
nr.1192/15.01.2019 prin care Asociaţia „Euroregiunea Siret - Prut - Nistru" a transmis raportul
de activitate al Asociaţiei pentru anul 2017 şi situaţiile financiare aferente aceluiaşi an;
e) Raportul privind activitatea desfăşurată de către Asociaţia "Euroregiunea Siret-PrutNistru" în anul 2017;
f) Calitatea Judeţului Iaşi de membru fondator cu drepturi depline al Asociaţiei
"Euroregiunea Siret - Prut - Nistru";
g) Hotărârea nr.1/17.11.2017 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei Euroregiunii Siret
– Prut - Nistru pentru anul 2018 şi transferul/alocarea acesteia Asociaţiei Euroregiunea Siret –
Prut - Nistru pentru constituirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 2018;
h) Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei "Euroregiunea Siret-Prut-Nistru"
nr.6/17.11.2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul financiar 2018
al Asociaţiei "Euroregiunea Siret - Prut - Nistru";
i) Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
j) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
k) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
l) Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
m) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 februarie
2019;
n) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 februarie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi „Pentru”;
În temeiul art. 91, 97, 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă cotizaţia Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de membru
fondator al Asociaţiei "Euroregiunea Siret - Prut - Nistru" pentru anul 2018, în cuantum de
38.617 Euro.
Art.2.(1) Suma prevăzută la art. 1 se va suporta din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul
Judeţean Iaşi, pentru anul 2019.
(2) Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi în calitate de ordonator principal de
credite este autorizat să introducă suma prevăzută la art. 1 în structura bugetului propriu al
Consiliului Judeţean Iaşi pe anul 2019.
Art.3 Se aprobă plata cotizaţiei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale,
viramentul find efectuat în contul Asociaţiei "Euroregiunea Siret - Prut - Nistru".
Art.4 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia Economică
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi.
Art.5 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copii după prezenta Hotărâre, către:
a) Direcţia Juridică - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ;
b) Asociaţia "Euroregiunea Siret - Prut - Nistru";
c) Direcţia Economică;
d) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi.
Art.6 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa din cadrul Direcţiei Juridice.
Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 23
privind aprobarea realizării proiectului „Egalitate de şanse prin parteneriate active în
oferirea de servicii şi resurse de prevenire a bullyingului în mediul educaţional”, de către
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, în calitate de Aplicant, în
vederea finanțării acestuia în cadrul Programului ERASMUS+, Acţiunea – cheie 1:
mobilitatea persoanelor în scopul învăţării

Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
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a) Expunerea de motive nr. 4726/15.02.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași
referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Egalitate
de şanse prin parteneriate active în oferirea de servicii şi resurse de prevenire a bullyingului în
mediul educaţional”, de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, în
calitate de Aplicant, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului ERASMUS+, Acţiunea
–cheie 1: mobilitatea persoanelor în scopul învăţării;
b) Raportul de specialitate nr. 4727/15.02.2019 emis de către Serviciul Programe și
Strategii- Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului Județean Iași;
c) Nota de fundamentare nr. 69/14.01.2019, prin care Centrul Județean de Resurse și
Asistență Educațională Iași solicită Județului Iaşi - Consiliului Judeţean Iaşi, aprobarea realizării
proiectului cu titlul „Egalitate de şanse prin parteneriate active în oferirea de servicii şi resurse
de prevenire a bullyingului în mediul educaţional”, în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului ERASMUS+, Acţiunea –cheie 1: mobilitatea persoanelor în scopul învăţării;
d) Adresa Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași
nr.70/14.01.2019;
e) Hotărârea de Guvern nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind
incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului Strategic de
acțiuni pentru perioada 2015-2020;
f) Hotărârea nr. 1/07.01.2019 prin care membrii Consiliului de administraţie al CJRAE
Iaşi au aprobat în unanimitate realizarea proiectului „Egalitate de şanse prin parteneriate active
în oferirea de servicii şi resurse de prevenire a bullyingului în mediul educaţional”, de către
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, în calitate de aplicant, în vederea
finanțării acestuia în cadrul Programului ERASMUS+, Acţiunea – cheie 1: mobilitatea
persoanelor în scopul învăţării;
g) Programul ERASMUS+, Acţiunea – cheie 1: mobilitatea persoanelor în scopul
învăţării;
h) Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 februarie
2019;
j) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 februarie 2019
și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi „Pentru”;
În temeiul art. 91, 97, 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă realizarea proiectului „Egalitate de şanse prin parteneriate active în
oferirea de servicii şi resurse de prevenire a bullyingului în mediul educaţional”, de către
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, în calitate de Aplicant, în vederea
finanțării acestuia în cadrul Programului ERASMUS+, Acţiunea – cheie 1: mobilitatea
persoanelor în scopul învăţării.
Art.2 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Centrul Județean
de Resurse și Asistență Educațională Iași.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copii după prezenta Hotărâre către:
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a) Direcţia Juridică - Serviciul Juridic - Contencios Administrativ;
b) Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă;
c) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași;
d) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi.
Art.4 Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 24
privind aprobarea realizării proiectului „Model of Institutional Cross-Border Collaboration
for Raising the Employability of Students" (Model de colaborare instituţională
transfrontalieră pentru creşterea angajabilităţii absolvenţilor de liceu), de către Centrul
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională în calitate de partener, în vederea
finanţării acestuia în cadrul programului Joint Operaţional Programme România Republic Of Moldova ENI 2014-2020
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive nr. 4720/15.02.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi
referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Model of
Instituţional Cross-Border Collaboration for Raising the Employability of Students" (Model de
colaborare instituţională transfrontalieră pentru creşterea angajabilităţii absolvenţilor de liceu),
de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională în calitate de partener, în
vederea finanţării acestuia în cadrul programului Joint Operaţional Programme România Republic Of Moldova ENI 2014-2020;
b) Raportul de specialitate nr. 4723/15.02.2019 emis de către Serviciul Programe şi
Strategii, Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
c) Nota de fundamentare nr. 71/14.01.2019, prin care Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Iaşi solicită Judeţului Iaşi - Consiliului Judeţean Iaşi, aprobarea realizării
proiectului cu titlul „Model of Instituţional Cross-Border Collaboration for Raising the
Employability of Students" (Model de colaborare instituţională transfrontalieră pentru creşterea
angajabilităţii absolvenţilor de liceu), în calitate de partener, în vederea finanţării acestuia în
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cadrul programului Joint Operaţional Programme România - Republic Of Moldova ENI 20142020;
d) Adresa Centrului
nr.72/14.01.2019;

Judeţean

de

Resurse

şi

Asistenţă

Educaţională

Iaşi

e) Hotărârea nr. 1/07.01.2019 prin care membrii Consiliului de administratie al CJRAE
Iaşi au aprobat în unanimitate realizarea proiectului „Model of Instituţional Cross-Border
Collaboration for Raising the Employability of Students" (Model de colaborare instituţională
transfrontalieră pentru creşterea angajabilităţii absolvenţilor de liceu), de către Centrul Judeţean
de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, în calitate de partener, în cadrul programului Joint
Operaţional Programme România - Republic Of Moldova ENI 2014-2020;
f) Programul Joint Operaţional Programme România - Republic Of Moldova ENI 20142020;
g) Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
h) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 februarie
2019;
i) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 februarie 2019
și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi „Pentru”;
În temeiul art. 91, 97, 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă realizarea proiectului „Model of Instituţional Cross-Border Collaboration
for Raising the Employability of Students" (Model de colaborare instituţională transfrontalieră
pentru creşterea angajabilităţii absolvenţilor de liceu), de către Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Iaşi, în calitate de partener, în cadrul programului Joint Operaţional
Programme România - Republic Of Moldova ENI 2014-2020.
Art.2 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Centrul Judeţean
de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copii după prezenta Hotărâre către:
a) Direcţia Juridică - Serviciul Juridic - Contencios Administrativ;
b) Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă;
c) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași;
d) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi.
Art.4 Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
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____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.25
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de
Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi, ca urmare a reorganizării
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru
Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi, ca urmare a reorganizării,
prezentată de Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub
nr. 4691/15.02.2019;
b) Raportul de specialitate privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru
Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi, ca urmare a reorganizării,
elaborat de către Serviciul Resurse Umane şi Salarizare și înregistrat sub nr. 4692/15.02.2019;
c) Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.3501 conexat cu nr.2551/2019
privind funcțiile publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi;
d) Adresa cu nr.760/08.02.2019 înaintată de către Direcția Județeană de Administrare a
Drumurilor și Podurilor Iași, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr.4006/08.02.2019, prin
care se solicită aprobarea noii structuri organizatorice;
e) Nota de fundamentare nr.759/08.02.2019 a Direcţiei Judeţene de Administrare a
Drumurilor şi Podurilor Iaşi privind aprobarea noii structuri organizatorice (organigrama şi statul
de funcţii);
f) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.278/2014 privind aprobarea
Organigramei și Statului de funcții ale Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi
Podurilor Iaşi;
g) Prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
h) Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
republicată;
i) Prevederile art.100, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
j) Prevederile art.XVI, alin. (2) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenței în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
k) Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
l) Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
m)Prevederile art. 91, alin. (1), lit. a) şi alin. (2), lit. c) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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n) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 februarie
2019;
o) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 februarie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 30 voturi „Pentru”;
În temeiul art. 97 alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. c) Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Începând cu data prezentei, se aprobă organigrama – anexa nr. 1 şi statul de
funcţii - anexa nr. 2 (posturi aferente funcţiilor publice şi angajaţilor cu contract individual de
muncă) ale Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi. Anexele 1 şi 2 fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Serviciul Resurse
Umane şi Salarizare prin grija şefului de serviciu şi de către Direcţia Judeţeană de Administrare
a Drumurilor şi Podurilor Iaşi prin grija directorului executiv.
Art.3 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi, Serviciului Resurse Umane și
Salarizare din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Iași și Direcţiei Economice.
Art.4 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.26
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.434/19.122018
privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul anual de combustibil
la autovehiculele din dotarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi
Podurilor Iaşi
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.434/19.122018 privind stabilirea normativelor proprii de
cheltuieli pentru consumul anual de combustibil la autovehiculele din dotarea Direcţiei Judeţene
de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi, prezentată de către Preṣedintele Consiliului
Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub numărul 4686 din data de 15.02.2019;
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- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.434/19.122018 privind stabilirea normativelor proprii de
cheltuieli pentru consumul anual de combustibil la autovehiculele din dotarea Direcţiei Judeţene
de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi, elaborat de către Direcṭia Economică – Serviciul
Administrativ și Protocol, înregistrat sub nr.4683 din 15.02.2019;
- Nota de fundamentare a Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor
Iași numărul 35/07.01.2019, înaintată prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Iași cu
numărul 423/08.01.2019;
- Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 februarie
2019;
- Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 februarie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi „Pentru”;
În temeiul art. 91 alin.(5), lit. a), pct. 12 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 434/19.12.2019 privind stabilirea
normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul anual de combustibil la autovehiculele din
dotarea Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași se modifică şi se
completează astfel:
Art.1 se modifică şi se completează urmând să aibă următorul cuprins:
“ Art. 1 Se aprobă normativele proprii de cheltuieli pentru consumul anual de combustibil
la autovehiculele din dotarea Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași,
consum în cantitate totală de 15.600 litri combustibil, repartizat astfel:
a) Autoutilitară cu număr de înmatriculare IS 25 CJI – 3600 litri anual, respectiv 300
l/lună;
b) Autoutilitară cu număr de înmatriculare IS 08 CJI – 3600 litri anual, respectiv 300
l/lună;
c) Autoutilitară cu număr de înmatriculare IS 03 ADP – 3600 litri anual, respectiv 300
l/lună;
d) Autoutilitară cu număr de înmatriculare IS 29 CJI – 2400 litri anual, respectiv 200
l/lună;
e) Autoutilitară cu număr de identificare VFIHJD40461321753 - 2.400 litri anual,
respectiv 200 litri/lună “.
Art.II. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.434/19.12.2018
privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul anual de combustibil la
autovehiculele din dotarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi
rămân valabile şi se aplică în continuare.
Art.III. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
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a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
b) Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași,
c) Direcției Economice – Serviciul Administrativ și Protocol.
Art.IV. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.27
privind aprobarea Anexei 1 - Reparaţii curente din Programul de lucrări drumuri şi poduri
al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea Anexei 1 - Reparaţii curente din Programul de
lucrări drumuri si poduri al D.J.A.D.P. Iaşi pentru anul 2019, prezentată către Preşedintele
Consiliului Judeţean Iaşi în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub numărul 4431 din data de
14.02.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul
de lucrări drumuri şi poduri al D.J.A.D.P. Iaşi pentru anul 2019, elaborat de către Direcţia
Tehnică şi Investiţii - Serviciul Tehnic, Investiţii şi Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat
sub nr. 4637 din 14.02.2019;
- Nota de fundamentare privind aprobarea Anexei 1 - Reparaţii curente din Programul
de lucrări drumuri şi poduri al D.J.A.D.P. Iaşi pentru anul 2019, elaborate de către Direcţia
Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi sub nr. 761/08.02.2019, transmisă cu
adresa nr. 762/08.02.2019, înregistrată la Consiliul Judeţea Iaşi cu nr. 4007/08.02.2019;
- prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificării şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziiile publice;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 februarie
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 februarie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 19 voturi „Pentru” și 14 voturi de
„Abținere”;
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În temeiul art.91 alin.(5) lit. a) pct.12, art.97 alin.(1) si ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Anexa 1 - Reparaţii curente din Programul de lucrări drumuri şi poduri al
D.J.A.D.P. Iaşi pentru anul 2019, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de către Direcţia Economică şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi
Podurilor Iaşi.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
c) Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
d) Direcţiei Economice - Serviciul Buget.
Art.4 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.28
privind aprobarea demarării procedurii de achiziţie publică ACORD CADRU pentru
lucrările de întreţinere pe drumurile judeţene pentru anul 2019 şi alocarea fondurilor
necesare desfaşurării acestei activităţi

Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea demarării procedurii de achiziţie publică
ACORD CADRU pentru lucrările de întreţinere pe drumurile judeţene pentru anul 2019 şi
alocarea fondurilor necesare desfaşurării acestei activităţi, prezentată de către Preṣedintele
Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub numărul 4636 din data de
14.02.2019;
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- Raportul de specialitate privind aprobarea demarării procedurii de achiziţie publică
ACORD CADRU pentru lucrările de întreţinere pe drumurile judeţene pentru anul 2019 şi
alocarea fondurilor necesare desfaşurării acestei activităţi, elaborat de Direcṭia Tehnică și
Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr.4635
din 14.02.2019;
- Nota de fundamentare privind aprobarea demarării procedurii de achiziţie publică
ACORD CADRU pentru lucrările de întreţinere pe drumurile judeţene pentru anul 2019 şi
alocarea fondurilor necesare desfaşurării acestei activităţi, elaborată de către Direcția
Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr. 763/08.02.2019 transmisă cu
adresa nr. 764/08.02.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr.4008/08.025.2019;
- prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Normativul privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice AND 554/2002;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 februarie
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 februarie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi „Pentru”;
În temeiul art.91 alin.5 lit. a) pct.12, art.97 alin (1) ṣi ale art.115, alin (1), lit.c) din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă demararea procedurii de achiziţie publică ACORD CADRU pentru
lucrările de întreţinere pe drumurile judeţene pentru anul 2019.
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 15.896.775 lei cu T.V.A. necesară încheierii Acordului
Cadru pentru lucrările de întreţinere pe drumurile judeţene pentru anul 2019.
Art.3 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi.
Art.4 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
c) Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
d) Direcţiei Economice - Serviciul Buget.
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Art.5 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.29
privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 16.107,878 mii lei pentru
perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum
judetean DJ 244D: limita judeţului Vaslui - Dolhesti - Ciorteşti - Coropceni (intersecţia DN
24), km 25+500 - km 38+693"
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
16.107,878 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
"Modernizare drum judetean DJ 244D: limita judeţului Vaslui - Dolhesti - Ciorteşti - Coropceni
(intersecţia DN 24), km 25+500 - km 38+693", prezentată de către Preşedintele Consiliului
Judeţean Iaşi în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub numărul 4995 din data de 18.02.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
16.107,878 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
"Modernizare drum judetean DJ 244D: limita judeţului Vaslui - Dolhesti - Ciorteşti - Coropceni
(intersecţia DN 24), km 25+500 - km 38+693", înregistrat sub nr.4994 din 18.02.2019;
- Nota de fundamentare privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
16.107,878 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
"Modernizare drum judetean DJ 244D: limita judeţului Vaslui - Dolhesti - Ciorteşti - Coropceni
(intersecţia DN 24), km 25+500 - km 38+693", elaborată de către Direcţia Judeţeană de
Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi sub nr. 884/15.02.2019 transmisă cu adresa nr.
908/18.02.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr.4883/18.02.2019;
- prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
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- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 februarie
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 februarie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi „Pentru”;
În temeiul art.91 alin.(5) lit. a) pct.12, art.97 alin.(1) ṣi ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă creditul de angajament în valoare de 16.107,878 mii lei pentru perioada
2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum judetean DJ 244D:
limita judeţului Vaslui - Dolhesti - Ciorteşti - Coropceni (intersecţia DN 24), km 25+500 - km
38+693", defalcat astfel:
a) 2019: 9.296,088 mii lei,
b) 2020: 6.811,790 mii lei.
Art.2 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
c) Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
d) Direcţiei Economice - Serviciul Buget.
Art.4 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 30
privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 11.525,194 mii lei pentru
perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum
judetean DJ 201C: limita jud. Neamţ – Răchiteni - int. DN 28, km 10+500 - km 16+350"
Consiliul Judeţean Iaşi;
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Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
11.525,194 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
"Modernizare drum judetean DJ 201C: limita jud. Neamţ – Răchiteni - int. DN 28, km 10+500 km 16+350", prezentată de către Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi în calitatea sa de
iniţiator, înregistrată sub numărul 4999 din data de 18.02.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
11.525,194 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
"Modernizare drum judetean DJ 201C: limita jud. Neamţ – Răchiteni - int. DN 28, km 10+500 km 16+350", înregistrat sub nr.4998 din 18.02.2019;
- Nota de fundamentare privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
11.525,194 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
"Modernizare drum judetean DJ 201C: limita jud. Neamţ – Răchiteni - int. DN 28, km 10+500 km 16+350", elaborată de către Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi sub nr. 885/15.02.2019 transmisă cu adresa nr.908/18.02.2019, înregistrată la Consiliul
Judeţean Iaşi cu nr.4883/18.02.2019;
- prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 februarie
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 februarie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi „Pentru”;
În temeiul art.91 alin.(5) lit. a) pct.12, art.97 alin.(1) ṣi ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă creditul de angajament în valoare de 11.525,194 mii lei pentru perioada
2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum judetean DJ 201C:
limita jud. Neamţ – Răchiteni - int. DN 28, km 10+500 - km 16+350", defalcat astfel:
a) 2019: 6.848,091 mii lei,
b) 2020: 4.677,103 mii lei.
Art.2 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
c) Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
d) Direcţiei Economice - Serviciul Buget.
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Art.4 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 31
privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 12.929,877 mii lei pentru
perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum
judeţean DJ 249E: DN 28 (Tomeşti) - Ţuţora, km 0+000 - 7+837"
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
12.929,877 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
"Modernizare drum judeţean DJ 249E: DN 28 (Tomeşti) - Ţuţora, km 0+000 - 7+837",
prezentată de către Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi în calitatea sa de iniţiator, înregistrată
sub numărul 5001 din data de 18.02.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
12.929,877 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
"Modernizare drum judeţean DJ 249E: DN 28 (Tomeşti) - Ţuţora, km 0+000 - 7+837", înregistrat
sub nr.5000 din 18.02.2019;
- Nota de fundamentare privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
12.929,877 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
"Modernizare drum judeţean DJ 249E: DN 28 (Tomeşti) - Ţuţora, km 0+000 - 7+837", elaborată
de către Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi sub nr.
886/15.02.2019 transmisă cu adresa nr.908/18.02.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi
cu nr.4883/18.02.2019;
- prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 februarie
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 februarie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi „Pentru”;
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În temeiul art.91 alin.(5) lit. a) pct.12, art.97 alin.(1) ṣi ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă creditul de angajament în valoare de 12.929,877 mii lei pentru perioada
2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum judeţean DJ 249E:
DN 28 (Tomeşti) - Ţuţora, km 0+000 - 7+837", defalcat astfel:
a) 2019: 9.797,283 mii lei,
b) 2020: 3.132,594 mii lei.
Art.2 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
c) Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
d) Direcţiei Economice - Serviciul Buget.
Art.4 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 32
privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 58.333,224 mii lei pentru
perioada 2019 - 2021 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum
judeţean DJ 282D: Românesti - Podu Iloaiei (intersecţie DJ 281 Km 14+834) - Popesti Mădârjac, km 6 + 057 - km 14 + 834, km 17 + 684 - km 24 + 036,
km 25 +
036 - km 38 + 828"
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
58.333,224 mii lei pentru perioada 2019 - 2021 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
"Modernizare drum judeţean DJ 282D: Românesti - Podu Iloaiei (intersecţie DJ 281 Km
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14+834) - Popesti - Mădârjac, km 6 + 057 - km 14 + 834, km 17 + 684 - km 24 + 036, km 25 +
036 - km 38 + 828", prezentată de către Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi în calitatea sa de
iniţiator, înregistrată sub numărul 5005 din data de 18.02.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
58.333,224 mii lei pentru perioada 2019 - 2021 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
"Modernizare drum judeţean DJ 282D: Românesti - Podu Iloaiei (intersecţie DJ 281 Km
14+834) - Popesti - Mădârjac, km 6 + 057 - km 14 + 834, km 17 + 684 - km 24 + 036, km 25 +
036 - km 38 + 828", înregistrat sub nr.5003 din 18.02.2019;
- Nota de fundamentare privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
58.333,224 mii lei pentru perioada 2019 - 2021 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
"Modernizare drum judeţean DJ 282D: Românesti - Podu Iloaiei (intersecţie DJ 281 Km
14+834) - Popesti - Mădârjac, km 6 + 057 - km 14 + 834, km 17 + 684 - km 24 + 036, km 25 +
036 - km 38 + 828", elaborată de către Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi
Podurilor Iaşi sub nr. 887/15.02.2019 transmisă cu adresa nr.908/18.02.2019, înregistrată la
Consiliul Judeţean Iaşi cu nr.4883/18.02.2019;
- prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 februarie
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 februarie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi „Pentru”;
În temeiul art.91 alin.(5) lit. a) pct.12, art.97 alin.(1) ṣi ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă creditul de angajament în valoare de 58.333,224 mii lei pentru perioada
2019 - 2021 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum judeţean DJ 282D:
Românesti - Podu Iloaiei (intersecţie DJ 281 Km 14+834) - Popesti - Mădârjac, km 6 + 057 - km
14 + 834, km 17 + 684 - km 24 + 036, km 25 + 036 - km 38 + 828"7", defalcat astfel:
a) 2019: 14.622,514 mii lei,
b) 2020: 24.907,483 mii lei,
c) 2021: 18.803,227 mii lei.
Art.2 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
c) Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
d) Direcţiei Economice - Serviciul Buget.
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Art.4 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 33
privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 15.324,650 mii lei pentru
perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum
judeţean DJ 208 L: Paşcani - Brăteşti - Mirosloveşti, km 0+000 - 8+800"

Consiliul Judeţean Iaşi
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
15.324,650 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
"Modernizare drum judeţean DJ 208 L: Paşcani - Brăteşti - Mirosloveşti, km 0+000 - 8+800",
prezentată de către Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi în calitatea sa de iniţiator, înregistrată
sub numărul 5007 din data de 18.02.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
15.324,650 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
"Modernizare drum judeţean DJ 208 L: Paşcani - Brăteşti - Mirosloveşti, km 0+000 - 8+800",
înregistrat sub nr.5006 din 18.02.2019;
- Nota de fundamentare privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
15.324,650 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
"Modernizare drum judeţean DJ 208 L: Paşcani - Brăteşti - Mirosloveşti, km 0+000 - 8+800",
elaborată de către Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi sub nr.
882/15.02.2019 transmisă cu adresa nr.908/18.02.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi
cu nr.4883/18.02.2019;
- prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 februarie
2019;

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2019
51

- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 februarie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi „Pentru”;
În temeiul art.91 alin.(5) lit. a) pct.12, art.97 alin.(1) ṣi ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă creditul de angajament în valoare de 15.324,650 mii lei pentru perioada
2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum judeţean DJ 208
L: Paşcani - Brăteşti - Mirosloveşti, km 0+000 - 8+800", defalcat astfel:
a) 2019: 11.129,460 mii lei,
b) 2020: 4.195,190 mii lei.
Art.2 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
c) Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
d) Direcţiei Economice - Serviciul Buget.
Art.4 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 34
privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 12.269,742 mu lei pentru
perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum
judeţean DJ 2080: Ciohorăni (DN 2) - Cozmeşti ( DJ 208),
km 2+612 - km 9+441"
Consiliul Judeţean Iaşi
Având în vedere:
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- Expunerea de motive privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
12.269,742 mu lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
"Modernizare drum judeţean DJ 2080: Ciohorăni (DN 2) - Cozmeşti ( DJ 208), km 2+612 - km
9+441", prezentată de către Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi în calitatea sa de iniţiator,
înregistrată sub numărul 5010 din data de 18.02.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
12.269,742 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
"Modernizare drum judeţean DJ 2080: Ciohorăni (DN 2) - Cozmeşti ( DJ 208), km 2+612 - km
9+441", înregistrat sub nr.5009 din 18.02.2019;
- Nota de fundamentare privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
12.269,742 mu lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
"Modernizare drum judeţean DJ 2080: Ciohorăni (DN 2) - Cozmeşti ( DJ 208), km 2+612 - km
9+441", elaborată de către Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi sub
nr. 883/15.02.2019 transmisă cu adresa nr.908/18.02.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean
Iaşi cu nr.4883/18.02.2019;
- prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 februarie
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 februarie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi „Pentru”;
În temeiul art.91 alin.(5) lit. a) pct.12, art.97 alin.(1) ṣi ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă creditul de angajament în valoare de 12.269,742 mu lei pentru perioada
2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum judeţean DJ 2080:
Ciohorăni (DN 2) - Cozmeşti ( DJ 208), km 2+612 - km 9+441"00", defalcat astfel:
a) 2019: 7.592,429 mii lei,
b) 2020: 4.677,313 mii lei.
Art.2 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
c) Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
d) Direcţiei Economice - Serviciul Buget.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2019
53

Art.4 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 35
privind aprobarea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Iaşi pentru anul 2019
Consiliul Judeţean Iaşi
Având în vedere:
a) Expunerea de motive privind aprobarea Planului strategic al Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Iaşi pentru anul 2019 prezentată de către dl. Consilier judeţean Marius
Ostaficiuc, preşedinte al ATOP Iaşi, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub
nr.1690/15.02.2019;
b) raportul de specialitate privind aprobarea Planului strategic al Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Iaşi pentru anul 2019, elaborat de către Direcţia Juridică- Biroul Ghişeu Unic,
Arhivă şi Secretariat ATOP - înregistrat sub nr. 4688 din 15.02.2019;
c) prevederile art.18, lit.a) din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române;
d) prevederile art.20-23 din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;
e) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 februarie
2019;
f) votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 februarie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi „Pentru”;
În temeiul art.91 alin.(1) ṣi ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi pentru
anul 2019, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către
Autoritatea Teritoriale de Ordine Publică Iaşi.
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Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Juridice - Biroul Ghişeu Unic, Arhivă şi Secretariat ATOP;
c) Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi;
d) Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi;
e) Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Iaşi;
f) Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Iaşi;
g) Poliţiei Locale a Municipiului Iaşi.
Art.4 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni
și Presa.
Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 36
privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Județul Iași - Consiliul Județean Iași
și Ministerul Economiei cu privire la organizarea Reuniunii informale a Grupului la Nivel
Înalt pentru Competitivitate și Creștere (Piața Internă și Industrie), care va avea loc în
perioada 16-17 mai 2019, în Județul Iași, municipiul Iași, cu ocazia deținerii de către
România a Președinției Consiliului Uniunii Europene
Consiliul Județean Iași
Având în vedere :
- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Iași, înregistrată sub nr.
3436/05.02.2019 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare între
Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Ministerul Economiei cu privire la organizarea Reuniunii
Informale a Grupului la Nivel Înalt pentru Competitivitate și Creștere (Piața Internă și Industrie),
care va avea loc în perioada 16-17 mai 2019, în Județul Iași, municipiul Iași, cu ocazia deținerii
de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene;
- Raportul de Specialitate nr.3433/05.02.2019 întocmit de Biroul Comunicare al
Consiliului Județean Iași;
- Adresa nr. 20203 a Ministerului Economiei;
- prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
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- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 februarie
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 februarie 2019
și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi „Pentru”;
În temeiul art.115 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Protocolul de Colaborare între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și
Ministerul Economiei cu privire la organizarea Reuniunii Informale a Grupului la Nivel Înalt
pentru Competitivitate și Creștere (Piața Internă și Industrie), care va avea loc în perioada 16-17
mai 2019, în Județul Iași, municipiul Iași, cu ocazia deținerii de către România a Președinției
Consiliului Uniunii Europene, prevăzut în anexă parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Iași – dl. Maricel Popa să
semneze în numele și pentru Județul Iași – Consiliul Județean Iași, Protocolul de colaborare
stipulat la art.1.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilieri
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre, D-lui Președinte al Consiliului
Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa, Direcției Economice – Serviciul Administrativ - Protocol,
Biroului Comunicare şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.
Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 37
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Preşedintelui Consiliului Judeţean
Iaşi la manifestările ocazionate de „Plenariile Comitetului de Primăvară" al AER care vor
ave loc la Orebro, Suedia în perioada 26-28.03.2019, cât şi aprobarea cheltuielilor
aferente
Consiliul Județean Iași
Având în vedere :
- Expunerea de motive nr.4462/13.02.2019 referitoare la adoptarea proiectului de
hotărâre privind aprobarea participării Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi la manifestările
ocazionate de „Plenariile Comitetului de Primăvară“ al AER care vor avea loc la Orebro, Suedia
în perioada 26-28.03.2019, cât și aprobarea cheltuielilor aferente;
- Raportul de specialitate nr.4464/13.02.2019 emis de Compartimentul Relaţii
Internaţionale din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
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- Adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr.861/11.01.2019, prin care Consiliul
Judeţean Iași este invitat să participe la manifestările ocazionate de „Plenariile Comitetului de
Primăvară“ al AER care vor avea loc la Orebro, Suedia în perioada 26-28.03.2019;
- dispozițiile H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și
completările ulterioare ;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iaşi;
- dispozitiile art.102 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 februarie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 februarie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 19 voturi „Pentru” și 14 voturi de „Abținere”;
În temeiul dispoziţiilor art.97 si art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă deplasarea Preşedintelui Consiliului Județean Iași, domnul Maricel
POPA la manifestarile ocazionate de „Plenariile Comitetului de Primăvară“ al AER care vor
avea loc la Orebro, Suedia în perioada 26-28.03.2019.
Art.2.(1) Se aprobă cheltuielile aferente reprezentantului Județului Iași – Consiliul
Județean Iaşi la manifestarile „Plenariile Comitetului de Primăvară“ al AER care vor avea loc la
Orebro, Suedia în perioada 26-28.03.2019, astfel:
a) Transportul extern pe ruta Iași - Stockholm (Suedia) - Iași în perioada 24 – 29
martie se va efectua cu avionul, estimativ = 800 Euro,
b) Transportul intern pe ruta Stockholm – Orebro – Stockholm Iași în perioada 24 – 29
martie se vor efectua cu autobuzul şi trenul, estimativ = 500 Euro,
c) Asigurări medicale de călătorie: 1 persoana x 50 lei/persoană = 50 lei,
d) Diurnă: diurnă: 6 zile x 56 Euro = 336 Euro,
e) Cazare estimativă: 1 persoană x 5 nopţi x 170 Euro = 850 Euro,
în cuantum total de 2486 Euro și 50 lei;
(2) Cheltuielile de deplasare privind personalul (asigurări de călătorie, transport,
cazare, diurnă) revin instituției trimițătoare, conform prevederilor H.G. nr.518/1995 privind unele
drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni
cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Compartimentul Relaţii
Internaţionale din cadrul Consiliului Județean Iași.
Art.4.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către: persoana nominalizata la art.1,
Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, Direcția Juridică, Compartimentul Relaţii Internationale,
Direcţia Economică, Direcţia Achiziţii și Serviciul Resurse Umane şi Salarizare.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
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Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 38
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de
investitii „CONSOLIDARE, MODERNIZARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE CLĂDIRE SPITAL
CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE - „SECȚIA PAȘCANU” din cadrul proiectului ”Împreună
pentru Sănătate”

Consiliul Județean Iași
Având în vedere :
- Expunerea de motive nr. 4706/15.02.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași
referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru realizarea obiectivului de investiții ”CONSOLIDARE, MODERNIZARE ȘI
REFUNCȚIONALIZARE CLĂDIRE SPITAL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE- ”SECȚIA
PAȘCANU” din cadrul proiectului ”Împreună pentru sănătate”;
- Raportul de specialitate nr. 4704/15.02.2019 emis de către Serviciul Programe și
Strategii- Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului Județean Iași;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 28/31.01.2018 privind aprobarea realizării
proiectului “TOGETHER FOR HEALTH” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în
parteneriat cu Raionul Telenești – Consiliul Raional Telenești și alocarea din excedentul
Consiliului Județean Iași pentru anul 2018 a fondurilor necesare realizării documentației
tehnico-economice (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție,
documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren și
studii de diagnosticare) şi a serviciilor de consultanţă in management de proiect în vederea
obținerii finanțării în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 20142020;
- Ghidul Solicitantului- Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranţei şi
securităţii- Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la
sănătate;
- Prevederile Programului Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020;
- Avizul Consiliului Tehnico-Economic din cadru Consiliului Județean Iași nr.
9/20.06.2018 prin care se aprobă favorabil indicatorii aferenți obiectivului de investitii
„CONSOLIDARE, MODERNIZARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE CLĂDIRE SPITAL CLINIC DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE - „SECȚIA PAȘCANU” din cadrul proiectului ”Împreună pentru
Sănătate”;
- Contractul de servicii nr. 11236/12.04.2018 încheiat între Județul Iași prin Consiliul
Județean Iași și S.C. ARC DESIGN S.R.L - S.C. ELMA STIL S.R.L. privind realizarea
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documentațiilor tehnico – economice constând în tema de proiectare, expertiză tehnică, audit
energetic, documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenţii(DALI), studii de teren cât și
documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor solicitate prin Certificatul de
Urbanism nr. 970/15.03.2018 , în vederea realizării obiectivului de investiţii
<<Consolidare,modernizare şi refuncţionalizare clădire Spital Clinic de Pneumoftiziologie
,Secţia Paşcanu>> aferent proiectului „Împreună pentru Sănătate”.
- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
- Ordinul nr. 863/2008 emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor,
pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H. G. nr. 28/2008 privind
aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice,
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii";
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 februarie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 februarie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi „Pentru”;
În temeiul art. 91, 97, 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții
„CONSOLIDARE, MODERNIZARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE CLĂDIRE SPITAL CLINIC DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE - „SECȚIA PAȘCANU” din cadrul proiectului ”Împreună pentru
Sănătate”- Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020- Obiectivul
tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii- Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru
dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate, conform Anexei, parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art.2 Consiliul Județean Iași își asumă faptul că, la momentul recepției lucrărilor
implementate prin acest proiect, finanțat prin Programul Operaţional Comun RomâniaRepublica Moldova 2014-2020, investiția va fi funcțională, în stare bună, în integralitatea sa.
Art.3 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției Proiecte și Dezvoltare
Durabilă și Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi.
Art.4.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copii după prezenta Hotărâre, către:
a) Direcţia Juridică - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ;
b) Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă;
c) Direcţia Economică;
d) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi
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(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată
de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 39
privind aprobarea rețelei învățământului special din județul Iași pentru anul școlar 20192020
Consiliul Județean Iași
Având în vedere :
- Expunerea de motive privind aprobarea rețelei învățământului special din județul Iași
pentru anul școlar 2019 - 2020, prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași, în
calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 4687/15.02.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea rețelei învățământului special din județul Iași
pentru anul școlar 2019 - 2020, elaborat de Serviciul Resurse Umane și Salarizare și înregistrat
sub nr. 4689/15.02.2019;
- Avizul conform privind organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul
Iași – învățământ special gimnazial și profesional - pentru anul școlar 2019-2020, transmis de
Inspectoratul Școlar Județean Iași cu adresa nr. 135/11.01.2019, înregistrată la Consiliul
Județean Iași sub nr. 1897/21.01.2019;
- Avizul conform pentru organizarea rețelei școlare de învățământ special liceal și
special postliceal din județul Iași pentru anul școlar 2019 - 2020, transmis de Ministerul
Educației Naționale cu adresa nr. 43422/10.01.2019, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub
nr. 860/11.01.2019;
- prevederile art. 19, alin. (1), lit. d) și art. 61, alin. (2) din Legea educației naționale nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5235/2018 pentru aprobarea
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de
stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de
învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei
unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020;
- prevederile art. 91, alin. (1), lit. a) și alin. (5), lit. a), pct. 1 din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 februarie
2019;
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- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 februarie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi „Pentru”;
În temeiul art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă rețeaua învățământului special gimnazial și profesional din județul Iași
pentru anul școlar 2019 – 2020 și rețeaua învățământului special liceal și special postliceal din
județul Iași pentru anul școlar 2019 – 2020, conform anexei 1, respectiv anexei 2. Anexele 1 și 2
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu anul școlar 2019-2020.
Art.3 La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea
oricăror dispoziții contrare cuprinse în acte administrative emise anterior.
Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către
Serviciul Resurse Umane şi Salarizare din cadrul Consiliului Județean Iași și de către fiecare
unitate de învățământ din subordinea Consiliului Județean Iași, prin grija conducerii executive.
Art.5 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Județului Iaşi,
Inspectoratului Școlar Județean Iași, Serviciului Resurse Umane și Salarizare, Direcției
Economice și unităților de învățământ cuprinse în anexă.
Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 40
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi
Consiliul Județean Iași
Având în vedere :
- Expunerea de motive privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare
a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean
Iaşi, prezentată de Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată
sub nr. 4685 din 15.02.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului
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Judeţean Iaşi, elaborat de către Serviciul Resurse Umane şi Salarizare și înregistrat sub nr.
4686/15.02.2019;
- Prevederile art. 36-45 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor
publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;
- Anexa nr. 2 din Ordinul Ministerului Culturii nr.2.799/2015 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management,
a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modeluluicadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a
modelului-cadru al contractului de management;
- Raportul Serviciului Audit Public Intern nr.14632/11.05.2018, prin care recomandă
reluarea procedurii de evaluare pentru anul 2017 a domnului manager al Școlii Populare de Arte
Iași;
- Prevederile art. 91, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. a), punctul 4 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 februarie
2019;
- Amendamentul formulat în cadrul ședinței comisiilor de specialitate, reunite, ale
Consiliului Județean Iași din data de 19.02.2019, reiterat în cadrul ședinței ordinare de plen a
Consiliului Județean Iași din data de 20.02.2019 și consemnat în procesul verbal al acestora,
respectiv: „scoaterea de proiect, din Anexa 1 a reevaluării pentru anul 2017 a managerului de la
Școala Populară de Arte „Titel Popovici” Iași”, precum și votul în unanimitate pentru acest
amendament, respectiv 34 de voturi „Pentru”;
- Amendamentul propus în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași
din data de 20.02.2019 și consemnat în procesul verbal al acesteia, respectiv: „înființarea unei
comisii de evaluare pentru fiecare instituție publică de cultură din subordinea Consiliului
Județean Iași”, precum și votul în unanimitate pentru acest amendament, respectiv 32 de voturi
„Pentru”;
- Propunerile formulate în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iașidin
data de 20.02.2019 și consemnate în procesul verbal al acesteia, respectiv:
1. Pentru Filarmonica de Stat „Moldova” Iași: dl. Silviu Apostol, consilier județean.
2. Pentru Teatrul de Copii și Tineret „Luceafărul” Iași: dna. Camelia Ciornia, consilier
județean.
3. Pentru Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași:
dl. Ioan Stoian, consilier județean.
4. Pentru Muzeul Național al Literaturii Române Iași, dna. Mihaela Ivancia, consilier
județean.
5. Pentru Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” Iași: dl. Radu-Ionel Ursanu, consilier
județean.
6. Pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași:
dl. Iulian Tărăboanță, consilier județean.
7. Pentru Școala Populară de Arte „Titel Popovici” Iași: dl. Constantin Șerban, consilier
județean.
- Pentru Comisia de soluționare a contestațiilor pentru toate instituiile publice de cultură:
dna. Petronela Cîtea, consilier județean.
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 februarie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 24 voturi „Pentru” (consilierii nominalizați nu au
participat la vot, conform art. 77 din Legea nr. 393/2004;
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În temeiul art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului
instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi, conform anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Iași în comisiile de evaluare a
managementului la instituţiile publice de cultură din subordinea autorității și în comisia de
soluționare a contestațiilor, conform anexei nr.2 care face parte integrată din prezenta hotărâre.
Art.3 Serviciul Resurse Umane şi Salarizare, prin grija şefului de serviciu, managerii
instituţiilor publice de cultură subordonate şi comisiile de evaluare și de soluționare a
contestațiilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copii de pe prezenta hotărâre Serviciului Resurse Umane şi
Salarizare, managerilor instituţiilor publice de cultură subordonate, membrilor comisiilor de
evaluare şi de soluționare a contestațiilor și Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.
Art.5 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni
şi Presa.
Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 41
privind constituirea comisiei de selecție pentru un membru al Consiliului de administraţie
al Regiei Autonome Aeroportul Iași

Consiliul Județean Iași
Având în vedere :
- Expunerea de motive privind constituirea comisiei de selecție pentru un membru al
Consiliului de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Iași, prezentată de Președintele
Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 4744 din 15.02.2019;
- Raportul de specialitate privind constituirea comisiei de selecție pentru un membru al
Consiliului de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Iași, elaborat de Serviciul Resurse
Umane și Salarizare, înregistrat sub nr. 4745/15.02.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 322/2018 privind stabilirea unor
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măsuri în vederea demarării procedurii de selecție pentru un membru al Consiliului de
administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași, administrator neexecutiv din afara autorității
tutelare;
- prevederile Contractului de servicii de recrutare a unui membru în consiliul de
administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași, prestate de un expert independent specializat
în recrutarea resurselor umane nr. 35134/26.11.2018, încheiat între Județul Iași – Consiliul
Județean Iași și SC George Butunoiu Group SRL;
- prevederile art. 5, alin. (5) şi (7) O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 4 din Anexa I la Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de
selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului
acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 februarie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 februarie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi „Pentru”;
În temeiul art. 91 alin. (2) lit. d) şi al art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se constituie comisia de selecţie pentru un membru al Consiliului de administraţie
al Regiei Autonome Aeroportul Iași, formată dintr-un număr de 6 persoane, din care 5 specialişti
din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Iași şi specialiști în domeniul aeroportuar,
precum și un secretar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul
Resurse Umane și Salarizare și Comisia de selecţie prevăzută în anexă.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Serviciului Resurse Umane şi Salarizare, persoanelor nominalizate în anexă.
Art.4 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
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HOTĂRÂREA nr. 42
privind repartizarea pe anul 2019 a unor sume din excedentul bugetului local al Judeţului
Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi
Consiliul Județean Iași
Având în vedere :
a) Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe anul 2019 a unor
sume din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, prezentată de
către Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi - dl. Dr. Ing. Maricel POPA, inregistrată sub nr.4853
din 15.02.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe anul 2019 a
unor sume din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, elaborat de
către Direcţia Economică - Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 4852/15.02.2019;
c) Nota de fundamentare nr. 866/14.02.2019 a Direcţiei Judeţene de Administrare a
Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 februarie
2019;
f) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 februarie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi „Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin.(1) şi ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr.215/2001
privind administrația publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Aprobă repartizarea pe anul 2019 a sumei de 62,10 mii lei din excedentul bugetului
local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, astfel:
a) 8,75 mii lei - pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 246: lim.
jud. Vaslui - Tufeştii de Sus - Scânteia - intersectie DJ 248 - Şcheia - Drăguşeni Ipatele - Ţibăneşti, km. 20+450H-56+506" - Directia Judeţeană de Administrare a
Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
b) 4,25 mii lei - pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judetean DJ 244D: lim.
jud. Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti - Coropceni (intersecţie DN 24) km. 25+500+32+800,
km. 34+800 + 38+693" - Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi;
c) 0,25 mii lei - pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judetean DJ 208N:
Lespezi (intersectie DJ 208) - Vandtori, km. 1+000+6+720" - Direcţia Judeţeană de
Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
d) 0,75 mii lei - pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judetean DJ 280D:
intersecţie DN 28A (Ruginoasa) - Heleşteni, km. 0+000+6+464" - Direcţia Judeţeană
de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
e) 0,25 mii lei - pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judetean DJ 208G:
Kogălniceni - Oboroceni - intersecţie DJ 280D, km. 18+223+23+616" - Direcţia
Judeţeand de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
f) 0,25 mii lei - pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 201C: lim.
jud. Neamţ - Răchiteni - intersecţie DN 28, km. 10+500+16+350" - Direcţia Judeţeană
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de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
g) 4,15 mii lei - pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 249E: DN
28 (Tomeşti) - Ţuţora, km. 0+000+7+837" - Direcţia Judeţeană de Administrare a
Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
h) 2,85 mii lei - pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 249D:
intersecţie DJ 249E - Moreni - Prisăcani - Măcărăşti - Grozeşti - intersecţie DJ 244F,
km. 7+660 + 36+329" - Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi;
i) 5,85 mii lei - pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 282D:
Româneşti - Podu Iloaiei (intersecţie DJ 281 km. 14+834) - Popeşti - Mădârjac, km.
6+057+14+834, km. 17+684+24+036, km. 25+036+38+828" — Direcţia Judeţeană de
Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
j) 4,65 mii lei - pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 282B:
intersecţie DN 24C - Bivolari - Traian - Spineni - intersecţie DJ 282F, km.
0+000+12+918" - Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
k) 11,05 mii lei - pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 282F: DJ
282C Andrieşeni, km. 0+000+12+898" - Direcţia Judeţeană de Administrare a
Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
l) 4,15 mii lei - pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 280 Oţeleni
- lim. Jud. Neamţ km.18+094+20+378" - Direcţia Judeţeană de Administrare a
Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
m) 0.45 mii lei - pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 248E
Alexeşti - Cuza Voda km.0+000+3+040" - Direcţia Judeţeană de Administrare a
Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
n) 1,85 mii lei - pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 249
Hermeziu - Vladomira km.5+600+8+800" - Direcţia Judeţeana de Administrare a
Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
o) 6,75 mii lei - pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 281B
Boroşoaia - Plugari (DJ 282B) km.18+268+25+272" - Direcţia Judeţeană de
Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
p) 0,65 mii lei - pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 281B
Coarnele Caprei - Arama km.10+770+12+593" - Direcţia Judeţeană de Administrare a
Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
q) 0,95 mii lei - pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 208L
Paşcani - Brăteşti - Mirosloveşti km.0+000+8+800" - Direcţia Judeţeană de
Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
r) 4,25 mii lei - pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 208O:
Ciohorani (DN 2) - Cozmeşti (DJ 208), km. 2+612+9+441" " - Direcţia Judeţeană de
Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
Art.2 Sumele prevăzute a fi alocate din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi, urmeaza a fi cuprinse sub forma creditelor bugetare în bugetul general
al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2019, în mod corespunzător.
Art.3.(1) Responsabilitatea pentru gestionarea eficientă şi în conformitate cu prevederile
legale a sumelor repartizate pentru anul 2019 din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi, aparţine conduditorilor instituţiilor de sub autoritatea Judeţului Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de ordonatori de credite.
(2) Conducatorii unităţilor de sub autoritatea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi
în calitate de ordonatori terţiari de credite şi conducatorii compartimentelor financiar - contabile
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sunt cei care poartă răspunderea pentru modalitatea de gestionare a fondurilor repartizate
pentru anul 2019 din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi -Consiliul Judeţean Iaşi
(respectarea prevederilor legale cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanţarea, plata,
încheierea angajamentelor legale, stabilirea prioritizarii în efectuarea plăţilor, efectuarea plăţilor
şi cheltuielilor, stabilirea şi solicitarea valorii totale a necesarului de fonduri pentru efectuarea
plăţilor - deschideri/retrageri de credite, pe surse, organizarea evidenţei – contabile.
Art.4. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurata de:
a) Direcţia Economică - Serviciul Buget,
b) Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi.
Art.5. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre,
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice;
c) Direcţiei Economice - Serviciul Buget;
d) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi.
Art.6 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni
şi Presa.
Dată astăzi: 20 februarie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
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