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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 45
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului
Județean Iași
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a
Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist “Constantin
Arvinte” al Consiliului Județean Iași, prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași,
în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr.8127/18.03.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a
Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist “Constantin
Arvinte” al Consiliului Județean Iași, elaborat de către Serviciul Resurse Umane şi Salarizare și
înregistrat sub nr.8126/18.03.2019;
- Adresa Ansamblului Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului Județean
Iași nr.331/15.03.2019, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr.7938/15.03.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.310/31.08.2017 privind înființarea
Ansamblului Folcloric al Județului Iași;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.382/21.11.2018 privind modificarea
denumirii Ansamblului Artistic Profesionist al Județului Iași în Ansamblul Artistic Profesionist
“Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.436/19.12.2018 privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Ansamblul Artistic Profesionist “Constantin Arvinte”
al Consiliului Judeţean Iaşi;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.345/29.10.2018 privind reorganizarea
Ansamblului Folcloric al Județului Iași și modificarea denumirii în Ansamblul Artistic Profesionist
al Județului Iași;
- prevederile O.U.G. nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea
activității așezămintelor culturale;
- prevederile O.G. nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau
concerte, precum și desfășurarea de activități de impresariat artistic, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr.2193/2004 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale;
- 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 21 martie
2019;
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- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 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 Cu data prezentei se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare – anexa 1,
organigrama – anexa 2 și statul de funcții – anexa nr.3 ale Ansamblului Artistic Profesionist
“Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași. Anexele 1, 2 și 3 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 șefului de serviciu și de Ansamblul Artistic Profesionist
“Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași prin grija managerului.
Art.3 Cu data prezentei încetează aplicabilitatea Hotărârilor Consiliului Județean Iași
nr.345/29.10.2018 și nr.436/19.12.2018.
Art.4 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Serviciului Resurse Umane și Salarizare și Ansamblului Artistic Profesionist “Constantin Arvinte”
al Consiliului Județean 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: 22 martie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 46
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Județeană de Pază
și Protecție Iași, cu aplicare de la 01 aprilie 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru
Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași, cu aplicare de la 01 aprilie 2019, prezentată de
către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 8131
din 18.03.2019;
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- Raportul de specialitate privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru
Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași, cu aplicare de la 01 aprilie 2019, elaborat de către
Serviciul Resurse Umane şi Salarizare și înregistrat sub nr.8130/18.03.2019;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.11/31.01.2018 privind reorganizarea Serviciului
Public Judeţean de Pază şi Protecţie Iaşi, cu modificarea denumirii în Direcția Județeană de
Pază și Protecție Iași, aprobarea organigramei și a statului de funcții și exercitarea cu caracter
temporar a funcției de director;
- Adresa Instituției Prefectului – Județul Iași nr.2783/13.02.2019, înregistrată la Consiliul
Județean Iași prin care se comunică numărul maxim de posturi pentru paza obiectivelor de
interes județean;
- prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
- prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 91, alin. (1), lit. a) şi alin. (2), lit. b), c) și e) 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 21 martie
2019;
- Adresa Direcției Județene de Pază și Protecție Iași nr.431/21.03.2019, înregistrată la
Consiliul Județean Iași cu nr. 8603/22.03.2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 23 voturi „Pentru” și 10 voturi de “Abținere”;
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 organigrama – anexa 1 și statul de funcţii – anexa 2 pentru Direcția
Județeană de Pază și Protecție Iași, cu aplicare de la 01 aprilie 2019. Anexele 1 și 2 fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Începând cu data de 01 aprilie 2019 încetează aplicabilitatea anexelor 1 și 2 din
Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.11/31.01.2018.
Art.3 Prevederile prezentei hotărâri se vor duce la îndeplinire de Serviciul Resurse
Umane şi Salarizare din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi, prin grija şefului de serviciu şi de
Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași, prin grija conducerii.
Art.4 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copii de pe prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Serviciului Resurse Umane şi Salarizare și Direcției Județene de Pază și Protecție Iași.

6
.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 2/2019

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: 22 martie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_____________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 47
privind demararea procedurilor în vederea înființării Centrului de Excelență pentru
sporturi olimpice la nivel de copii și juniori din județul Iași
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere expunerea de motive nr. 7992/18.03.2019;
Având în vedere raportul de specialitate privind demararea procedurilor în vederea
înființării Centrului de Excelență pentru sporturi olimpice la nivel de copii și juniori din județul
Iași, înregistrat cu nr. 7990 din 18.03.2019;
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 educația fizică și sportul,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data
de 21 martie 2019;
Având în vedere amendamentul formulat în cadrul ședinței comisiilor de specialitate,
reunite, ale Consiliului Județean Iași din data de 21 martie 2019, reiterat în cadrul ședinței
ordinare de plen din data de 22 martie 2019 și consemnat în procesele verbale ale acestora,
respectiv “În mandatul acordat Președintele să identifice soluții pentru a avea acces la centru și
copiii din mediul urban”;
Având în vedere votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 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,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă demararea procedurilor în vederea înființării Centrului de Excelență
pentru sporturi olimpice la nivel de copii și juniori din județul Iași.
Art.2 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Iași să poarte discuții cu
reprezentanții desemnați ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Asociației Pro Ruralis,
Liceului cu Program Sportiv Iași, Inspectoratului Școlar Județean Iași, Direcției Județene pentru
Sport și Tineret Iași în vederea stabilirii condițiilor de înființare, la Iași, a unui Centru de
Excelență pentru susținerea copiilor și juniorilor care au aptitudini în cadrul unor sporturi
olimpice.
Art.3. Proiectul de implementare va fi supus aprobării Consiliului Județean Iași într-o
ședință ulterioară după ce va primi avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Președintele
Consiliului Județean Iași, Direcția Juridică, Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean
Iași.
Art.5 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județului Iași,
Președintelui Consiliului Județean Iași, Compartimentului Cabinet Președinte, Direcției
Economice și Direcției Juridice.
Art.6 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: 22 martie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

___________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 48
privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și
Funcționare ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi, cu aplicare de
la 01 aprilie 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului
de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Boli
Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi cu aplicare de la 01 aprilie 2019, prezentată de Președintele
Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr.8141 din 18.03.2019;
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- Raportul de Specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.
Parascheva” Iaşi, cu aplicare de la 01 aprilie 2019, elaborat de către Serviciul Resurse Umane
şi Salarizare, înregistrat sub nr. 8140/18.03.2019;
- Adresa Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi nr.3372/11.03.2019
înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr.7071/11.03.2019;
- Nota de fundamentare a Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi
nr.3305/06.03.2019;
- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanăţătii, republicată, cu
modificarile și completările ulterioare;
- prevederile Dispoziției nr.210/29.01.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi
privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva”
Iași;
- prevederile O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și
competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.413/27.10.2017 privind aprobarea
organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului
Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi, cu aplicare de la 01 noiembrie 2017;
- prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.1224/2010 pentru aprobarea
normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea
şi completarea Ordinului Ministrului Sanăţătii nr.1778/2006 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;
- prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.975/2012 privind organizarea structurii
de management al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua
Ministerului Sanătății și a autorităților administrației publice locale;
- prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 171/30.06.03.2010 privind preluarea
de către judeţul Iaşi a ansamblului de competenţe şi atribuţii pentru Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase “Sf. Parascheva” Iaşi;
- prevederile art. 91, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. c) și alin. (5) pct. 3 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 21 martie
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 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 organigrama – anexa nr.1, statul de funcţii - anexa nr.2 și Regulamentul
de Organizare și Funcționare – anexa nr.3 ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.
Parascheva” Iaşi, cu aplicare de la data de 01 aprilie 2019. Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrată
din prezenta hotărâre.
Art.2 Începând cu data de 01 aprilie 2019 încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului
Județean Iași nr.413/27.10.2017.
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Art.3 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către
Serviciul Resurse Umane şi Salarizare şi de Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva”
Iaşi.
Art.4 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului-Judeţul Iaşi,
Serviciului Resurse Umane şi Salarizare și Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva”
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: 22 martie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
___________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 49
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Urgenţă
„Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru
Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi prezentată de Președintele Consiliului
Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 8137 din 18.03.2019;
- Raportul de Specialitate privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru
Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi elaborat de către Serviciul Resurse Umane şi
Salarizare înregistrat sub nr. 8136/18.03.2019;
- Adresa Spitalului Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi nr.3916 din 07.03.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr.6916/07.03.2019;
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- 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;
- 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;
- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1706/2007, privind conducerea şi organizarea
unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 285/29.08.2018 privind aprobarea organigramei
și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu” Iași;
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- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 167/30.06.2010 privind preluarea de către
judeţul Iaşi a ansamblului de competenţe şi atribuţii pentru Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr.
N. Oblu” Iaşi;
- prevederile art. 91, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. c) și alin.(5) pct.3 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 21 martie
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 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 Cu data prezentei, se aprobă organigrama - anexa nr. 1 și statul de funcţii – anexa
nr. 2 pentru Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi. Anexele 1 și 2 fac parte integrată
din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu aceeași dată încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Județean Iași
nr.285/29.08.2018.
Art.3 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către
Serviciul Resurse Umane şi Salarizare şi Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi.
Art.4 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va transmite copii de pe prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Serviciului Resurse Umane şi Salarizare, Direcției Economice și Spitalului Clinic de Urgenţă
„Prof. Dr. N. Oblu” 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: 22 martie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 50
privind achiziția de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică a Spitalului
Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu" Iași
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
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- Expunerea de motive prezentată de Președintele Consiliului Județean Iași, înregistrată
sub nr. 7976/18.03.2019;
- Adresa Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu" Iași nr.3682 din 04.03.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 6395/04.03.2019 prin care se solicită aprobarea
contractării serviciilor pentru consultanță, asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor
judecatorești a intereselor acestuia, până la angajarea unui nou consilier juridic;
- Raportul de specialitate nr. 7975/18.03.2019 întocmit de Direcția Juridică - Serviciul
Juridic Contencios Administrativ prin care se propune emiterea unei hotărâri a Consiliului
Județean Iași privind achiziția de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică a
Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu" Iași, până la angajarea unui nou consilier juridic;
- Decizia Managerului Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu" Iași
nr.27/12.02.2019 prin care fostul consilier juridic al Spitalului a fost sancționat cu desfacerea
contractului individual de muncă pentru abatere disciplinară gravă;
- prevederile O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;
- prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 21 martie
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 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 achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și de
reprezentare a Spitalului Clinic de Urgeță „Prof. Dr. N. Oblu" Iași în fața instanțelor
judecătorești, a organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale și a
executorilor judecătorești pentru litigiile aflate în stadiu de judecată și/sau în curs de promovare,
cât și pentru litigiile îndreptate împotriva Spitalului aferente perioadei contractuale cu Cabinetul
de Avocat, până la angajarea unui nou consilier juridic.
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Spitalul Clinic de
Urgență „Prof. Dr. N. Oblu".
Art.3 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilieri
Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr.
N. Oblu" Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Dată astăzi: 22 martie 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. 51
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Muzeului Național al Literaturii Române Iași
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
al Muzeului Național al Literaturii Române Iași, prezentată de către Președintele Consiliului
Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 8133 din 18.03.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare al Muzeului Național al Literaturii Române Iași, elaborat de către Serviciul Resurse
Umane și Salarizare și înregistrat sub nr. 8132 din 18.03.2019;
- Adresa Muzeului Național al Literaturii Române Iași nr.781/08.03.2019, înregistrată la
Consiliul Județean Iași sub nr.7033/08.03.2019;
- Nota de fundamentare a Muzeului Național al Literaturii Române nr.780 din
08.03.2019;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.344/29.10.2018 privind aprobarea
organigramei și statului de funcţii ale Muzeului Național al Literaturii Române Iași;
- prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273 din
2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 21 martie
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
În temeiul art. 91, alin. (1), lit. a) și alin. (2), lit. c), art. 97 alin.(1) şi art. 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 Cu data prezentei se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al
Muzeului Național al Literaturii Române Iași, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Cu data prezentei încetează aplicabilitatea prevederilor Hotărârii Consiliului
Județean Iași nr.210/26.08.2015.
Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul
Resurse Umane și Salarizare din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Iași și Muzeul
Național al Literaturii Române Iași.
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,
Muzeului Național al Literaturii Române Iași 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: 22 martie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 52
privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul de lucrări drumuri şi
poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași pentru anul
2019

Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul
de lucrări drumuri şi poduri al D.J.A.D.P. Iaşi pentru anul 2019, prezentată de către Preṣedintele
Consiliului Judeṭean Iaṣi, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub numărul 8047 din data de
18.03.2019;
- Raportul de specialitate privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din
Programul de lucrări drumuri şi poduri al D.J.A.D.P. Iaşi pentru anul 2019, elaborat de Direcṭia
Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat
sub nr.8046 din 18.03.2019;
- Nota de fundamentare privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul
de lucrări drumuri şi poduri al D.J.A.D.P. Iaşi pentru anul 2019, elaborată de către Direcția
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Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr.1358/11.03.2019, transmisă cu
adresa nr. 1359/11.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 7221/11.03.2019;
- prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 21 martie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi „Pentru” și 12 voturi de “Abținere”;
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 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă modificarea Anexei 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 Direcṭia Economică şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeṭeni ṣi 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) Direcṭiei Economice - Serviciul Buget.
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 Judeṭeni ṣi
Presa.
Dată astăzi: 22 martie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 53
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privind aprobarea revizuirii devizului general, urmare a instituirii unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de modificare şi completare a unor
acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi pentru a compensa majorarea
preţurilor principalelor materii prime, pentru obiectivul de investiţie “Modernizare drum
judeţean DJ 246: lim. jud. Vaslui – Tufeştii de Sus – Scânteia – intersecţie DJ 248 –
Şcheia – Drăguşeni – Ipatele – Ţibăneşti, km.20+450÷56+506”

Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea revizuirii devizului general, urmare a instituirii
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de modificare şi
completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi pentru a compensa
majorarea preţurilor principalelor materii prime, pentru obiectivul de investiţie “Modernizare
drum judeţean DJ 246: lim. jud. Vaslui – Tufeştii de Sus - Scânteia - intersecţie DJ 248 - Şcheia
- Drăguşeni - Ipatele - Ţibăneşti, km.20+450÷56+506”, prezentată de către Preṣedintele
Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub numărul 7984 din data
de18.03.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea revizuirii devizului general, urmare a
instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de
modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi pentru a
compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime, pentru obiectivul de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 246: lim. jud. Vaslui – Tufeştii de Sus – Scânteia - intersecţie
DJ 248 - Şcheia - Drăguşeni - Ipatele - Ţibăneşti, km.20+450÷56+506”, elaborat de Direcṭia
Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat
sub nr.7982 din 18.03.2019;
- Nota de fundamentare privind aprobarea revizuirii devizului general, urmare a instituirii
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de modificare şi
completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi pentru a compensa
majorarea preţurilor principalelor materii prime, pentru obiectivul de investiţie “Modernizare
drum judeţean DJ 246: lim. jud. Vaslui - Tufeştii de Sus - Scânteia - intersecţie DJ 248 - Şcheia
- Drăguşeni - Ipatele - Ţibăneşti, km.20+450÷56+506”, elaborată de către Direcția Județeană de
Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr. 1358/11.03.2019, transmisă cu adresa
nr.1359/11.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 7221/11.03.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 272/29.09.2015 privind aprobarea studiului de
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Modernizare drum județean DJ
246: lim. jud. Vaslui - Tufeștii de Sus - Scânteia - intersecție DJ 248 - Șcheia - Drăgușeni Ipatele - Țibăneşti, km. 20+450 - 56+506”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.69/24.02.2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Iași nr. 272/29.09.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici la obiectivul “Modernizare drum județean DJ 246: lim. jud. Vaslui - Tufeștii de Sus
- Scânteia - intersecție DJ 248 - Șcheia - Drăgușeni - Ipatele - Țibăneşti, km. 20+450 56+506”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 395/11.10.2017 privind aprobarea asigurării
finanţării de la bugetul local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare
Locală, aferente obiectivului de investiţie “Modernizare drum județean DJ 246: lim. jud.
Vaslui - Tufeștii de Sus - Scânteia - intersecție DJ 248 - Șcheia - Drăgușeni - Ipatele Țibăneşti, km. 20+450 - 56+506”;
- Contractul de finanţare nr. 2531/09.11.2017, înregistrat la Consiliul Judeţean Iaşi cu
nr. 32521/20.11.2017;
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- Ordonanţa de Urgenţă nr. 114/28 .12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene;
- Hotărârea nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 21 martie
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
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 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă
revizuirea devizului general aferent obiectivului de investiţie
“Modernizare drum județean DJ 246: lim. jud. Vaslui - Tufeștii de Sus - Scânteia - intersecție DJ
248 - Șcheia - Drăgușeni - Ipatele - Țibăneşti, km. 20+450 - 56+506”, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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
Judeṭeni ṣi 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) Direcṭiei Economice - Serviciul Buget.
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 Judeṭeni ṣi
Presa.
Dată astăzi: 22 martie 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. 54
privind actualizarea devizului general după încheierea contractului de lucrări pentru
obiectivul de investiție „Modernizare drum judeţean, DJ 207M intersecţie DN 28 −
A.I.Cuza, km.0+000÷6+178”
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea devizului general după încheierea contractului
de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum judeţean, DJ 207M intersecţie DN
28 − A.I.Cuza, km.0+000÷6+178”, prezentată de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în
calitatea sa de inițiator, înregistrată sub numărul 8049/18.03.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea devizului general după încheierea
contractului de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum judeţean, DJ 207M
intersecţie DN 28 − A.I.Cuza, km.0+000÷6+178”, elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții –
Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub
nr.8048/18.03.2019;
- Nota de fundamentare privind aprobarea devizului general după încheierea contractului
de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum judeţean, DJ 207M intersecţie DN
28 − A.I.Cuza, km.0+000÷6+178”, elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a
Drumurilor și Podurilor Iași sub nr. 1329/08.03.2019, transmisă cu adresa nr. 1330/08.03.2019,
înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 7052/11.03.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr 265/29.09.2015, privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean, DJ
207M intersecţie DN 28 − A.I.Cuza, km.0+000÷6+178”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr 62/24.02.2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr 265/29.09.2015, privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean, DJ 207M intersecţie
DN 28 − A.I.Cuza, km.0+000÷6+178” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 397/11.10.2017 pentru aprobarea asigurarii
finanţării de la bugetul local al judeţului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi, pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare
Locală aferente obiectivului de investiţie „Modernizare drum judeţean, DJ 207M intersecţie DN
28 − A.I.Cuza, km.0+000÷6+178”;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional
de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicată.
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi a conţinutului-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare;
- Instrucţiunea ANAP nr. 2/11.01.2019 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie
publică/sectorială;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 21 martie
2019;
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- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
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 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă devizul general actualizat, parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru
obiectivul de investiție „Modernizare drum judeţean, DJ 207M intersecţie DN 28 − A.I.Cuza,
km.0+000÷6+178”, după cum urmează:
Valoarea totală a investiţiei:
13.248.787,20 lei cu T.V.A. din care:
Construcţii montaj (C+M):
12.319.324,64 lei cu T.V.A.
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
Judeṭeni ṣi 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) Direcṭiei Economice - Serviciul Buget.
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 Judeṭeni ṣi
Presa.
Dată astăzi: 22 martie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.55
privind actualizarea devizului general după încheierea contractului de lucrări pentru
obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 248A: intersecție DC 73 (Griești)
lim. jud. Vaslui, km. 48+089 – 50+693”
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea devizului general după încheierea contractului
de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 248A: intersecție DC 73
(Griești) lim. jud. Vaslui, km. 48+089 – 50+693”, prezentată de către Preṣedintele Consiliului
Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub numărul 8052/18.03.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea devizului general după încheierea
contractului de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 248A:
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intersecție DC 73 (Griești) lim. jud. Vaslui, km. 48+089 – 50+693”, elaborat de Direcṭia Tehnică
și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub
nr.8050/18.03.2019;
- Nota de fundamentare privind aprobarea devizului general după încheierea contractului
de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 248A : intersecție DC
73 (Griești) lim. jud. Vaslui, km. 48+089 – 50+693”, elaborată de către Direcția Județeană de
Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr. 1325/08.03.2019, transmisă cu adresa nr.
1330/08.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 7052/11.03.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 276/29.09.2015, privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum județean DJ
248A: intersecție DC 73 (Griești) lim. jud. Vaslui, km. 48+089 – 50+693”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr 71/24.02.2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr 276/29.09.2015, privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum județean DJ 248A: intersecție
DC 73 (Griești) lim. jud. Vaslui, km. 48+089 – 50+693” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la
19%;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 399/11.10.2017 pentru aprobarea asigurării
finanţării de la bugetul local al judeţului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi, pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare
Locală aferente obiectivului de investiţie „Modernizare drum județean DJ 248A : intersecție DC
73 (Griești) lim. jud. Vaslui, km. 48+089 – 50+693”;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional
de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicată.
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi a conţinutului-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare;
- Instrucţiunea ANAP nr. 2/11.01.2019 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie
publică/sectorială;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 21 martie
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
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 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă devizul general actualizat, parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru
obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 248A: intersecție DC 73 (Griești) lim.
jud. Vaslui, km. 48+089 – 50+693”, după cum urmează:
Valoarea totală a investiţiei:
3.200.779,77 lei cu T.V.A. din care:
Construcţii montaj (C+M):
2.919.475,54 lei cu T.V.A.
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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
Judeṭeni ṣi 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) Direcṭiei Economice - Serviciul Buget.
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 Judeṭeni ṣi
Presa.
Dată astăzi: 22 martie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.56
privind actualizarea devizului general după încheierea contractului de lucrări pentru
obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 280B: Tg. Frumos – Cucuteni, km.
2+614 – 11+802”
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind actualizarea devizului general după încheierea contractului
de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 280B: Tg. Frumos –
Cucuteni, km.2+614 – 11+802”, prezentată de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în
calitatea sa de inițiator, înregistrată sub numărul 8069/18.03.2019;
- Raportul de specialitate privind actualizarea devizului general după încheierea
contractului de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 280B: Tg.
Frumos – Cucuteni, km.2+614 – 11+802”, elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul
Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr.8068/18.03.2019;
- Nota de fundamentare privind actualizarea devizului general după încheierea
contractului de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 280B: Tg.
Frumos – Cucuteni, km.2+614 – 11+802”, elaborată de către Direcția Județeană de
Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr. 1327/08.03.2019, transmisă cu adresa nr.
1330/08.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 7052/11.03.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 281/29.09.2015, privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum județean DJ
280B: Tg. Frumos – Cucuteni, km.2+614 – 11+802”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr 76/24.02.2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr281 /29.09.2015, privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
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indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum județean DJ 280B : Tg. Frumos
– Cucuteni, km.2+614 – 11+802” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 400/11.10.2017 pentru aprobarea asigurarii
finanţării de la bugetul local al judeţului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi, pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare
Locală aferente obiectivului de investiţie „Modernizare drum județean DJ 280B: Tg. Frumos –
Cucuteni, km.2+614 – 11+802”;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.28/2013, actualizată, pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală;
- prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicată.
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi a conţinutului-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare;
- Instrucţiunea ANAP nr. 2/11.01.2019 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie
publică/sectorială;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 21 martie
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
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 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă devizul general actualizat, parte integranta din prezenta hotărâre, pentru
obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 280B: Tg. Frumos – Cucuteni, km.2+614
– 11+802”, după cum urmează:
Valoarea totală a investiţiei:
- 14.316.219,19 lei cu T.V.A. din care:
Construcții montaj (C+M):
- 12.316.895,04 lei cu T.V.A.
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
Judeṭeni ṣi 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) Direcṭiei Economice - Serviciul Buget.
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 Judeṭeni ṣi
Presa.
Dată astăzi: 22 martie 2019
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PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 57
privind actualizarea devizului general după încheierea contractului de lucrări pentru
obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 281: Spinoasa – Belcești,
km.10+804 – 12+447”
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea devizului general după încheierea contractului
de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 281: Spinoasa –
Belcești, km.10+804 – 12+447”, prezentată de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în
calitatea sa de inițiator, înregistrată sub numărul 8067/18.03.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea devizului general după încheierea
contractului de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 281:
Spinoasa – Belcești, km.10+804 – 12+447”, elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul
Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr.8066/18.03.2019;
- Nota de fundamentare privind aprobarea devizului general după încheierea contractului
de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 281: Spinoasa –
Belcești, km.10+804 – 12+447”, elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a
Drumurilor și Podurilor Iași sub nr. 1323/08.03.2019, transmisă cu adresa nr. 1330/08.03.2019,
înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr.7052/11.03.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 283/29.09.2015, privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum județean DJ 281:
Spinoasa – Belcești, km.10+804 – 12+074”, rectificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi
nr.206/23.05.2018;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr 78/24.02.2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr 283/29.09.2015, privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum județean DJ 281 : Spinoasa –
Belcești, km.10+804 – 12+074” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 401/11.10.2017 pentru aprobarea asigurarii
finanţării de la bugetul local al judeţului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi, pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare
Locală aferente obiectivului de investiţie „Modernizare drum județean DJ 281: Spinoasa –
Belcești, km.10+804 – 12+074”;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional
de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicată.
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- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi a conţinutului-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare;
- Instrucţiunea ANAP nr. 2/11.01.2019 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie
publică/sectorială;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 21 martie
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
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 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă devizul general actualizat, parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru
obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 281 : Spinoasa – Belcești, km.10+804 –
12+447”, după cum urmează :
Valoare totală investiţie:
2.495.133,00 lei (inclusiv T.V.A.) din care
Construcţii montaj (C+M):
2.351.512,52 lei (inclusiv T.V.A.)
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
Judeṭeni ṣi 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) Direcṭiei Economice - Serviciul Buget.
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 Judeṭeni ṣi
Presa.
Dată astăzi: 22 martie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
____________________________________________________________________________________________
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HOTĂRÂREA nr.58
privind actualizarea devizului general după încheierea contractului de lucrări pentru
obiectivul de investiție „Modernizare drum judeţean DJ 281C: intersecţie DN 28A
(Blăgeşti) – Hărmăneşti – Todireşti – Coasta Măgurii – Cotnari – intersecţie DN 28B
(Cotnari), km. 0+000 –25+053”
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind actualizarea devizului general după încheierea contractului
de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum judeţean DJ 281C: intersecţie DN
28A (Blăgeşti) – Hărmăneşti – Todireşti – Coasta Măgurii – Cotnari – intersecţie DN 28B
(Cotnari), km. 0+000 –25+053”, prezentată de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în
calitatea sa de inițiator, înregistrată sub numărul 8054/18.03.2019;
- Raportul de specialitate privind actualizarea devizului general după încheierea
contractului de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum judeţean DJ 281C:
intersecţie DN 28A (Blăgeşti) – Hărmăneşti – Todireşti – Coasta Măgurii – Cotnari – intersecţie
DN 28B (Cotnari), km. 0+000 –25+053”, elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul
Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr.8053/18.03.2019;
- Nota de fundamentare privind actualizarea devizului general după încheierea
contractului de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum judeţean DJ 281C:
intersecţie DN 28A (Blăgeşti) – Hărmăneşti – Todireşti – Coasta Măgurii – Cotnari – intersecţie
DN 28B (Cotnari), km. 0+000 –25+053”, elaborată de către Direcția Județeană de Administrare
a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr. 1327/08.03.2019, transmisă cu adresa nr.
1330/08.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr.7052/11.03.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 286/29.09.2015, privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „ Modernizare drum judeţean DJ
281C: intersecţie DN 28A (Blăgeşti) – Hărmăneşti – Todireşti – Coasta Măgurii – Cotnari –
intersecţie DN 28B (Cotnari), km. 0+000 –25+053”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr 81/24.02.2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 286 /29.09.2015, privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 281C: intersecţie
DN 28A (Blăgeşti) – Hărmăneşti – Todireşti – Coasta Măgurii – Cotnari – intersecţie DN 28B
(Cotnari), km. 0+000 –25+053” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 396/11.10.2017 pentru aprobarea asigurarii
finanţării de la bugetul local al judeţului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi, pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare
Locală aferente obiectivului de investiţie „Modernizare drum judeţean DJ 281C: intersecţie DN
28A (Blăgeşti) – Hărmăneşti – Todireşti – Coasta Măgurii – Cotnari – intersecţie DN 28B
(Cotnari), km. 0+000 –25+053”;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional
de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicată.
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi a conţinutului-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare;
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- Instrucţiunea ANAP nr. 2/11.01.2019 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie
publică/sectorială;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 21 martie
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
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 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă devizul general actualizat, parte integranta din prezenta hotărâre, pentru
obiectivul de investiție „ Modernizare drum judeţean DJ 281C: intersecţie DN 28A (Blăgeşti) –
Hărmăneşti – Todireşti – Coasta Măgurii – Cotnari – intersecţie DN 28B (Cotnari), km. 0+000 –
25+053”, după cum urmează:
Valoarea totală a investiţiei:

- 49.767.334,00 lei cu T.V.A. din care:

Construcții montaj (C+M):

- 47.121.521,87 lei cu T.V.A.

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
Judeṭeni ṣi 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) Direcṭiei Economice - Serviciul Buget.
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 Judeṭeni ṣi
Presa.
Dată astăzi: 22 martie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

26
.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 2/2019

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.59
privind aprobarea valorii cotizației Judeţului Iaşi – Consiliul Județean Iași în calitate de
membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pe anul 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive nr. 7478/13.03.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași
referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Iași
– Consiliul Județean Iași în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară EURONEST, pe anul 2019;
b) Raportul de specialitate nr. 7477/13.03.2019 emis de către Compatimentul Dezvoltare
Durabilă și Promovare- Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului Județean
Iași;
c) Adresa nr. 213/05.02.2019 înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 3496 din
05.02.2019, emisă de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, privind
transmiterea Hotărârii nr. 3/21.01.2019 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru
fondator pentru anul 2019 și Raportul de activitate al ADI EURONEST pentru anul 2018;
d) Hotărârea nr. 3/21.01.2019 privind aprobarea menținerii, în anul 2019, a cuantumului
cotizației de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomuniară EURONEST la nivelul
celui din anul 2018 (0,06 euro/locuitor);
e) Raportul de activitate nr. 73/15.01.2019 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare
EURONEST pe anul 2018;
f) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 20/23.01.2013 privind aprobarea constituirii unui
cluster regional inovativ de IT&C și desemnarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
EURONEST ca entitate de Management a Cluster-ului în vederea depunerii unei cereri de
finanțare în cadrul programului POSCCE 2007/2013;
g) Hotărârea Consiliului de Dezvoltare Regională nr. 16/30.07.2007 privind constituirea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Nord-Est, prin asocerea Consiliilor Județene Iași,
Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui;
h) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 294/27.11.2007 privind participarea Județului
Iași, reprezentat de autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean,
Consiliul Județean Iași, în calitate de membru fondator, la constituirea, la nivel regional a
ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "EURONEST" - A.D.I.E., prin asocierea
cu județul Bacău, județul Botoșani, județul Neamț, județul Suceava și județul Vaslui, în scopul
realizării Proiectului "Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și
calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordarea asistenței medicale de urgență
și a primului ajutor calificat";
i) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 145/31.03.2008 privind aprobarea formei
autentificate a Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„EURONEST” – A.D.I.E.;
j) Prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu
modificările și completările ulterioare;
k) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
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l) Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
m)Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
n) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 21 martie
2019;
o) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
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 cotizația Județului Iași - Consiliul Județean Iași, în calitate de membru
fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pe anul 2019, în cuantum de
47.472,60 Euro.
Art.2.(1) Suma prevăzută la art. 1 se va suporta din bugetul Județului Iași – Consiliul
Județean Iași, pe anul 2019.
(2) Președintele Consiliului Județean Iași în calitate de ordonator principal de
credite este autorizat să introducă suma prevăzută la art. 1 în structura bugetului propriu al
Consiliului Județean Iași pe anul 2019.
Art.3 Se aprobă plata cotizației prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale.
Art.4 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Economică
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Iași.
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) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;
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
Presă din cadrul Direcţiei Juridice.
Dată astăzi: 22 martie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
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HOTĂRÂREA nr. 60
privind aprobarea valorii cotizației Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de
membru asociat al clusterului IMAGO-MOL, pe anul 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive nr. 7485/13.03.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași
referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Iași Consiliul Județean Iași, în calitate de membru asociat al clusterului IMAGO-MOL, pe anul 2019;
b) Raportul de specialitate nr. 7484/13.03.2019 emis de către Compatimentul Dezvoltare
Durabilă și Promovare - Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean
Iași;
c) Adresa nr. 115/14.02.2019 înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 4619 din
14.02.2019 prin care Clusterul IMAGO-MOL solicită plata cotizației anuale în calitate de
membru asociat, în conformitate cu prevederile statutare;
d) Hotărârea nr. 63/16.06.2016 a Adunării Generale a membrilor Clusterului IMAGO-MOL,
în care valoarea convenită pentru categoria de membru la care se încadrează Județul Iași este
de 6.000 RON/an;
e) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 96/29.03.2013 prin care a fost aprobată
aderarea Județului Iași-Consiliului Județean Iași, în calitate de membru asociat, la Clusterul
Regional Inovativ de Imagistică Moleculară și Structurală Nord-Est IMAGO-MOL, lansat la Iași
la sfârșitul lunii octombrie 2012, în cadrul proiectului Imagistica medicală avansată,
interdisciplinară și integrată prin crearea unei Rețele de Clustere Regionale și Strategii de
Dezvoltare la nivel european (AMI-4Europe), finanțat de Comisia Europeană prin Programul
Cadru 7- Regiuni ale Cunoașterii;
f) Programul Cadru 7 – Regiuni ale Cunoașterii, finanțat de Comisia Europeană,
instrumentul principal al Uniunii Europene pentru finanțarea cercetării în perioada 2007-2013;
g) Proiectul Creșterea excelenței Clusterul IMAGO-MOL prin dezvoltarea documentelor de
planificare strategică CDI CEX-IMAG, finanțat de către Ministerul Cercetării și Inovării prin
PNCD III, cu o perioadă de derulare de 24 luni începând cu 1 iulie 2018 și o valoare totală a
proiectului de 420.250 lei, din care asistența financiară nerambursabilă în valoare de 350.000 lei
și contribuție proprie a Clusterului IMAGO-MOL de 70.250 lei;
h) Prevederile H.G. nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare,
dezvoltare și inovare 2014-2020;
i) Prevederile H.G. nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetaredezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III);
j) Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;
k) Prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările
și completările ulterioare;
l) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
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m)Prevederile Leg nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
n) Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
o) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 21 martie
2019;
p) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f), art. 97 alin. (1), 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 valoarea cotizației Județului Iași – Consiliului Județean Iași, în calitate
de membru asociat al clusterului IMAGO-MOL, pe anul 2019, în cuantum de 6.000 lei.
Art.2.(1) Suma prevăzută la art. 1 se va suporta din bugetul propriu al Consiliului
Județean Iași, pentru anul 2019.
(2) Președintele Consiliului Județean Iași în calitate de ordonator principal de
credite este autorizat să introducă suma prevăzută la art. 1 în structura bugetului propriu al
Consiliului Județean Iași pe anul 2019.
Art.3 Se aprobă plata cotizației prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale.
Art.4 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Economică
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Iași.
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) Direcţia Economică;
c) Clusterul IMAGO-MOL cu sediul în cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Gr.
T. Popa” Iași;
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
Presă din cadrul Direcţiei Juridice.
Dată astăzi: 22 martie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA

30
.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 2/2019

JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 61
privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi-Consiliul Județean Iași, în calitate de
membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive nr. 7487/13.03.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași
referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Iași
– Consiliul Județean Iași în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul
2019;
b) Raportul de specialitate nr. 7486/13.03.2019 emis de către Compartimentul Dezvoltare
Durabilă și Promovare - Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului Județean
Iași;
c) Calitatea Județului Iași de membru cu drepturi depline în Adunarea Regiunilor
Europene;
d) Scrisoarea din data de 26.10.2018 înregistrată la Consiliul Județean Iași sub
nr.31933/30.10.2018, prin care Adunarea Regiunilor Europene a înștiințat Consiliul Județean
Iași asupra faptului că pentru anul 2019 valoarea cotizației este în cuantum de 4.785,00 Euro;
e) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 9/11.02.1997 prin care Județul Iași a devenit
membru al Adunării Regiunilor Europene;
f) Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;
g) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
h) Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
i) Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
j) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 21 martie
2019;
k) votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
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 cotizația Județului Iași - Consiliul Județean Iași, în calitate de membru al
Adunării Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2019, în cuantum de 4.785,00 Euro.
Art.2.(1) Suma prevăzută la art. 1 se va suporta din bugetul Județului Iași – Consiliul
Județean Iași, pentru anul 2019.
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(2) Președintele Consiliului Județean Iași în calitate de ordonator principal de credite
este autorizat să introducă suma prevăzută la art. 1 în structura bugetului propriu al Consiliului
Județean Iași pe anul 2019.
Art.3 Se aprobă plata cotizației prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale.
Art.4 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Economică
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Iași.
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) Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă;
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
Presă din cadrul Direcţiei Juridice.
Dată astăzi: 22 martie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
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HOTĂRÂREA nr. 62
privind aprobarea cotizației Judeţului Iaşi- Consiliul Județean Iași, în calitate de membru
al Asociaţiei Regiunilor Europene Viticole (AREV), pentru anul 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive nr. 7489/13.03.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași
referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Iași
– Consiliul Județean Iași în calitate de membru al Asociației Regiunilor Europene Viticole
(AREV), pentru anul 2019;
b) Raportul de specialitate nr. 7488/13.03.2019 emis de către Compartimentul Dezvoltare
Durabilă și Promovare- Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului Județean
Iași;
c) Scrisoarea din data de 28.01.2019 înregistrată la Consiliul Județean Iași sub
nr.3321/04.02.2019, prin care Adunarea Regiunilor Europene Viticole a înștiințat Consiliul
Județean Iași că pentru anul 2019 valoarea cotizației este în cuantum de 3.500 Euro;
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d) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 28/30.01.2014 privind aprobarea reluării
activității, respectiv plata cotizației Județului Iași ca membru al Asociației Europene Viticole;
e) Acordul din data de 31.10.2018 prin care Adunarea Generală a adoptat noul barem
pentru a asigura o mai bună echitate între regiunile membre;
f) Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;
g) Prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările
și completările ulterioare;
h) Prevederile art. 16 raportat la art. 91 alin.(6) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
i) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
j) Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
k) Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
l) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 21 martie
2019;
m)votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
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 cotizația Județului Iași - Consiliul Județean Iași, în calitate de membru
fondator al Asociației Regiunilor Europene Viticole (AREV), pentru anul 2019, în cuantum de
3.500 Euro.
Art.2.(1) Suma prevăzută la art. 1 se va suporta din bugetul Județului Iași – Consiliul
Județean Iași, pentru anul 2019.
(2) Președintele Consiliului Județean Iași în calitate de ordonator principal de
credite, este autorizat să introducă suma prevăzută la art. 1 în structura bugetului propriu al
Consiliului Județean Iași pe anul 2019.
Art.3 Se aprobă plata cotizației prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale.
Art.4 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Economică
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Iași.
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) Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă;
c) Direcţia Economică;
d) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi.
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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
Presă din cadrul Direcţiei Juridice.
Dată astăzi: 22 martie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
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HOTĂRÂREA nr. 63
privind aprobarea contribuţiei Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi
la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iaşi, pentru anul 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive nr. 7482/13.03.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași
referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Iași Consiliul Județean Iași la Bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră, pentru anul
2019;
b) Raportul de specialitate nr. 7481/13.03.2019 emis de către Compatimentul Dezvoltare
Durabilă și Promovare - Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului Județean
Iași;
c) Adresa nr. 12768/24.12.2018 înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 38745 din
27.12.2018 transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Regională NORD-EST, prin care se
solicită alocarea de către Județul Iași - Consiliul Județean Iași a sumei de 250.000 lei,
reprezentând contribuția la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră, pentru anul
2019;
d) Hotărârea nr. 21/14.12.2018 privind aprobarea cuantumului contribuției consiliilor
județene din județele de graniță la bugetele Birourilor de Cooperare Transfrontalieră Iași și
Suceava pentru anul 2019;
e) Prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările
și completările ulterioare;
f) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
g) Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
h) Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
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i) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 21 martie
2019;
j) votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
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 contribuția Județului Iași - Consiliul Județean Iași la bugetul Biroului
Regional de Cooperare Transfrontalieră pentru anul 2019, în cuantum de 250.000 lei.
Art.2.(1) Suma prevăzută la art. 1 se va suporta din bugetul propriu al Consiliului
Județean Iași, pentru anul 2019.
(2) Președintele Consiliului Județean Iași în calitate de ordonator principal de
credite este autorizat să introducă suma prevăzută la art. 1 în structura bugetului propriu al
Consiliului Județean Iași pe anul 2019.
Art.3 Se aprobă plata contribuției prevăzute la art.1, în conformitate cu prevederile
legale, viramentele fiind efectuate trimestrial în contul ADR Nord-Est.
Art.4 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Economică
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Iași.
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) Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă;
c) Direcţia Economică;
d) Agenția pentru Dezvoltare Regională NORD-EST;
e) Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași
f) 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
Presă din cadrul Direcţiei Juridice.
Dată astăzi: 22 martie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
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HOTĂRÂREA nr.64
privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi,
în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR),
pe anul 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive nr. 7480/13.03.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași
referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Iași
– Consiliul Județean Iași în calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din
România (UNCJR), pe anul 2019;
b) Raportul de specialitate nr. 7479/13.03.2019 emis de către Compartimentul Dezvoltare
Durabilă și Promovare - Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului Județean
Iași;
c) Calitatea Județului Iași de membru cu drepturi depline în Uniunea Națională a Consiliilor
Județene din România (UNCJR);
d) Adresa nr. 584/10.12.2018 înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr.37280 din
12.12.2018 transmisă de către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, prin care
se solicită alocarea de către Județul Iași - Consiliul Județean Iași a sumei de 127.437,42 RON
pentru anul 2019, reprezentând cotizația de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene
din România (UNCJR);
e) Hotărârile Adunării Generale a UNCJR nr. 4/13.02.2009 și nr. 4/04.06.2010 privind
stabilirea cotizației anuale a membrilor UNCJR;
f) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
g) Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
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 21 martie
2019;
j) votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
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 cotizația Județului Iași - Consiliul Județean Iași, în calitate de membru al
Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pe anul 2019, în cuantum de
127.437,42 lei.
Art.2.(1) Suma prevăzută la art. 1 se va suporta din bugetul Județului Iași – Consiliul
Județean Iași, pe anul 2019.
(2) Președintele Consiliului Județean Iași în calitate de ordonator principal de
credite este autorizat să introducă suma prevăzută la art. 1 în structura bugetului propriu al
Consiliului Județean Iași pe anul 2019.
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Art. 3 Se aprobă plata cotizației prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale,
viramentele fiind efectuate trimestrial, în contul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din
România.
Art.4 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Economică
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Iași.
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) Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă;
c) Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România;
d) Direcţia Economică;
e) 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
Presă din cadrul Direcţiei Juridice.
Dată astăzi: 22 martie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
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CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 65
privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi-Consiliul Județean Iași, în calitate de
membru fondator al Asociației ATRIUM- Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th
Century in Europe and Urban Memory, pe anul 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive nr. 7491/13.03.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași
referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Iași
– Consiliul Județean Iași în calitate de membru fondator al Asociației ATRIUM- Architecture of
Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban Memory, pe anul 2019;
b) Raportul de specialitate nr. 7490/13.03.2019 emis de către Compartimentul Dezvoltare
Durabilă și Promovare - Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului Județean
Iași;
c) Calitatea Județului Iași de membru cu drepturi depline în Adunarea Regiunilor
Europene;
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d) Adresa Asociației ATRIUM nr. 04/2019 înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr.
490/08.01.2019, privind modul de calcul și cuantumul cotizațiilor membrilor;
e) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 185/29.05.2013 privind participarea Județului
Iași-Consiliul Județean Iași, în calitate de membru fondator, la înființarea Asociației ATRIUMArchitecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban Memory;
f) Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;
g) Prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările
și completările ulterioare;
h) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
i) Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
j) Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
k) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 21 martie
2019;
l) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
În temeiul art. 91, 97, 115 alin. (1) lit. c) Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă cotizația Județului Iași - Consiliul Județean Iași, în calitate de membru
fondator al Asociației ATRIUM- Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in
Europe and Urban Memory, pe anul 2019, în cuantum de 1.930,00 Euro.
Art.2.(1) Suma prevăzută la art. 1 se va suporta din bugetul Județului Iași – Consiliul
Județean Iași, pentru anul 2019.
(2) Președintele Consiliului Județean Iași în calitate de ordonator principal de
credite este autorizat să introducă suma prevăzută la art. 1 în structura bugetului propriu al
Consiliului Județean Iași pe anul 2019.
Art.3 Se aprobă plata cotizației prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale.
Art.4 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Economică
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Iași.
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) Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă;
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
Presă din cadrul Direcţiei Juridice.
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Dată astăzi: 22 martie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.66
privind aprobarea modificării componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive privind aprobarea modificării componenței Autorității Teritoriale de
Ordine Publică Iași, prezentată de către dl. consilier județean Ostaficiuc Marius, președintele
ATOP Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr.7987 din 18.03.2019;
b) Raportul de specialitate privind aprobarea modificării componenței Autorității Teritoriale
de Ordine Publică Iași, elaborat de către Direcția Juridică- Biroul Ghișeu Unic, Arhivă și
Secretariat ATOP - înregistrat sub nr 7988/18.03.2019;
c) Adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza" al Județului
Iași nr.3801372/19.02.2019;
d) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.273/2018 privind aprobarea modificării
componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași;
e) prevederile art.9, alin.(2) din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea regulamentului de
organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică;
f) prevederile art.91, alin.(5), lit.a), pct.7 din Legea nr.215/2001 a administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 21 martie
2019;
h) votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
În temeiul art. 97, 115 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași, în
sensul înlocuirii d-lui Molocea Gheorghiu Viorel cu dl. Grădinaru Ionuț.
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Art.2. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituției Prefectului Județului;
b) Direcției Juridice - Biroul Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP;
c) Membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași.
Art.3. 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: 22 martie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.67
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome
Aeroportul Iaşi
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Regiei Autonome Aeroportul Iaşi, prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași, în
calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 8144/18.03.2019;
b) Raportul de specialitate privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
al Regiei Autonome Aeroportul Iaşi, elaborat de către Serviciul Resurse Umane şi Salarizare și
înregistrat sub nr. 8143/18.03.2019;
c) Adresa Regiei Autonome Aeroportul Iaşi nr.1875/08.03.2019, înregistrată la Consiliul
Judeţean Iaşi sub nr.7539/13.03.2019, prin care solicită aprobarea Regulamentului de
Organizare și Funcționare;
d) Nota de fundamentare nr.1874/08.03.2019 a Regiei Autonome Aeroportul Iași;
e) Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași
nr.6/22.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei
Autonome Aeroportul Iași;
f) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 458/19.12.2018 privind aprobarea organigramei
și a statului de funcții pentru R.A. Aeroportul Iași;
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g) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.416/27.10.2017 privind aprobarea organigramei,
a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Regia Autonomă
Aeroportul Iaşi;
h) Hotărărea Consiliului Județean Iași nr.75/05.09.1997 prin care Regia Autonomă
Aeroportul Iași a trecut sub autoritatea Consiliului Județean Iași;
i) O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările și completările ulterioare;
j) H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor
prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
k) H.G. nr. 791/2009 privind cerințele pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale
deschise traficului aerian internațional;
l) Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
m)H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare cu specific
deosebit de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, cu
modificările și completările ulterioare ;
n) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.75/05.09.1997 prin care Regia Autonomă
„Aeroportul” Iaşi a trecut sub autoritatea Consiliului Judeţean Iaşi;
o) Cerințele din Regulamentul (UE) nr.139/2014 și cele din Decizia 2014/012/R a
Directorului Executiv EASA de adoptare a AMC/GM la Reg. (UE) 139/2014 (AMC – Acceptable
Means of Compliance și GM – Guidance Materials);
p) H.G. nr. 791/2009 privind cerințele pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale;
q) Regulamentul (CE) nr.1.107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind
drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei
pe calea aerului;
r) Hotărârea de Guvern nr.787/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea
aplicării Regulamentului (CE) nr.1.107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind
drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă care călătoresc pe
calea aerului;
s) 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;
t) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 21 martie
2019;
u) votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
În temeiul art. 115, alin. (1), lit. c) Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
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Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Regia Autonomă
Aeroportul Iaşi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aceeași dată încetează prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași
nr.416/27.10.2017.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri se vor duce la îndeplinire de Serviciul Resurse
Umane şi Salarizare, prin grija şefului de serviciu şi de Regia Autonomă Aeroportul Iaşi.
Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copii de pe prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi și
structurilor menţionate la art. 3.
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: 22 martie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.68
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 287/29.09.2015 privind
aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 282 B: Intersecţie din DN 24 C – Bivolari –
Traian – Spineni – Intersecţie cu DJ 282 F, km 0+000 – 12+918”
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
287/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 282 B: Intersecţie din DN 24 C –
Bivolari – Traian – Spineni – Intersecţie cu DJ 282 F, km 0+000 – 12+918”, prezentată de către
Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub numărul 8215
din data de 19.03.2019;
b) Raportul de specialitate pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
287/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 282 B: Intersecţie din DN 24 C –
Bivolari – Traian – Spineni – Intersecţie cu DJ 282 F, km 0+000 – 12+918”, elaborat de Direcṭia
Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice,înregistrat
sub nr.8214 din 19.03.2019;
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c) Nota de fundamentare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
287/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 282 B: Intersecţie din DN 24 C –
Bivolari – Traian – Spineni – Intersecţie cu DJ 282 F, km 0+000 – 12+918”, elaborată de către
Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr.1349/11.03.2019,
transmisă cu adresa nr. 1350/11.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr.
7195/11.03.2019;
d) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 82/24.02.2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 287/29.09.2015 privind aprobarea studiul de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ
282 B: Intersecţie din DN 24 C – Bivolari – Traian – Spineni – Intersecţie cu DJ 282 F, km
0+000 – 12+918” ca urmare a reducerii cotei de TVA la 19%.”;
e) Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
g) Prevederile art. 91, alin.(1), lit.b) și alin.(3), lit.f) din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
h) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 21 martie
2019;
i) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
În temeiul art. 115, alin. (1), lit. c) Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.287 din 29.09.2015
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 282 B: Intersecţie din DN 24 C – Bivolari – Traian
– Spineni – Intersecţie cu DJ 282 F, km 0+000 – 12+918” în sensul modificării valorii investiţiei,
după cum urmează:
Valoare totală investiţie
Construcţii montaj (C+M)

- 29.314,367 mii lei inclusiv TVA din care:
- 27.929,660 mii lei inclusiv TVA

(2) Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 287/29.09.2015 rămân
neschimbate şi se aplică în consecinţă.
Art.2 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor
Iași.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeṭeni ṣi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
c) Directiei Tehnice si Investitii;
d) Direcṭiei economice - Serviciul Buget.
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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 Judeṭeni ṣi
Presa.
Dată astăzi: 22 martie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 69
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 288/29.09.2015 privind
aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 282 F: DJ 282 C - Andrieşeni, km 0+000 –
12+898”
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi
nr.288/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 282 F: DJ 282 C - Andrieşeni, km
0+000 – 12+898”, prezentată de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de
inițiator, înregistrată sub nr.8586/21.03.2019;
b) Raportul de specialitate pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi
nr.288/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 282 F: DJ 282 C - Andrieşeni, km
0+000 – 12+898”, elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și
Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr.8585/21.03.2019;
c) Nota de fundamentare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
288/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 282 F: DJ 282 C - Andrieşeni, km
0+000 – 12+898”, elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și
Podurilor Iași sub nr. 1347/11.03.2019, transmisă cu adresa nr. 1348/11.03.2019, înregistrată la
Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 7198/11.03.2019;
d) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 83/24.02.2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 288/29.09.2015 privind aprobarea studiul de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ” Modernizare drum judeţean DJ
282 F: DJ 282 C - Andrieşeni, km 0+000 – 12+898” ca urmare a reducerii cotei de TVA la
19%.”;
e) Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

44
.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 2/2019

g) Prevederile art. 91, alin.(1), lit.b) și alin.(3), lit.f) din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
h) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 21 martie
2019;
i) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
În temeiul dispozițiilor art.97 alin.(1) si 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) Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 288 din 29.09.2015
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 282 F: DJ 282C - Andrieşeni, km 0+000 – 12+898”
în sensul modificării valorii investiţiei după cum urmează:
Valoare totală investiţie

- 31.659,571 mii lei inclusiv TVA din care:

Construcţii montaj (C+M)

- 29.875,493 mii lei inclusiv TVA

(2) Restul prevederilor Hotărâri Consiliului Judeţean Iaşi nr. 288/29.09.2015 rămân
neschimbate şi se aplică în consecinţă.
Art.2 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor
Iași.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeṭeni ṣi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
c) Directiei Tehnice si Investiții;
d) Direcṭiei Economice - Serviciul Buget;
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 Judeṭeni ṣi
Presa.
Dată astăzi: 22 martie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 70

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 2/2019
45

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 275/29.09.2015 privind
aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 248 E: Alexeşti – Cuza Vodă, km 0+000 –
3+040”
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
275/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 248 E: Alexeşti – Cuza Vodă, km
0+000 – 3+040”, prezentată de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de
inițiator, înregistrată sub nr.8246/19.03.2019;
b) Raportul de specialitate pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
275/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 248 E: Alexeşti – Cuza Vodă, km
0+000 – 3+040”, elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și
Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr.8244/19.03.2019;
c) Nota de fundamentare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi
nr.275/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 248 E: Alexeşti – Cuza Vodă, km
0+000 – 3+040”, elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și
Podurilor Iași sub nr. 1351/11.03.2019, transmisă cu adresa nr. 1352/11.03.2019, înregistrată la
Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 7197/11.03.2019;
d) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 70/24.02.2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 275/29.09.2015 privind aprobarea studiul de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ
248 E: Alexeşti – Cuza Vodă, km 0+000 – 3+040” ca urmare a reducerii cotei de TVA la 19%”;
e) Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
g) Prevederile art. 91, alin.(1), lit.b) și alin.(3), lit.f) din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
h) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 21 martie
2019;
i) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
În temeiul art. 115, alin. (1), lit. c) Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 275 din 29.09.2015
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 248 E: Alexeşti – Cuza Vodă, km 0+000 – 3+040”,
în sensul modificării valorii investiţiei, după cum urmează:
Valoare totală investiţie

- 5.867,178 mii lei inclusiv TVA din care:
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Construcţii montaj (C+M)

- 5.539,984 mii lei inclusiv TVA

(2) Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 275 din 29.09.2015
rămân neschimbate şi se aplică în consecinţă.
Art.2 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor
Iași.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeṭeni ṣi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
c) Directiei Tehnice si Investitii;
d) Direcṭiei economice - Serviciul Buget.
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 Judeṭeni ṣi
Presa.
Dată astăzi: 22 martie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 71
privind declasificarea, în vederea modernizării, a tronsonului de drum județean DJ 249A:
Iași - Ungheni, km 2+200 - 2+600 în drum comunal cu indicativul DC 20 C: Lim. mun. Iași Dancu, km 0+000 + 0+400
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive privind declasificarea, în vederea modernizării, a tronsonului de
drum județean DJ 249A: Iași - Ungheni, km 2+200 - 2+600 în drum comunal cu indicativul DC
20 C: Lim.mun. Iași - Dancu, km 0+000 + 0+400, prezentată de către Președintele Consiliului
Județean Iași în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr.8274/19.03.2019;
b) Raportul de specialitate privind declasificarea, în vederea modernizării, a tronsonului de
drum județean DJ 249A: Iași - Ungheni, km 2+200 - 2+600 în drum comunal cu indicativul DC
20 C: Lim. mun. Iași - Dancu, km 0+000 + 0+400 elaborat de Direcția Tehnică și Investiții Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr. 8273 din
/9.03.2019;
c) Nota de fundamentare privind declasificarea, în vederea modernizării, a tronsonului de
drum județean DJ 249A: Iași - Ungheni, km 2+200 - 2+600 în drum comunal cu indicativul DC
20 C: Lim. mun. Iași - Dancu, km 0+000 + 0+400, elaborată de către Direcția Județeană de
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Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr. 1516/19.03.2019, transmisă cu adresa nr.
1517/19.03.2019, înregistrată la Consiliul Judetean Iași cu nr. 8211/19.03.2019;
d) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 218/2018 privind reactualizarea
domeniului public al județului Iași aflat în administrarea Direcției Județene de Administrare a
Drumurilor și Podurilor Iași;
e) Prevederile Hotărârii Consiliului Local Holboca nr. 16/21.02.2019 privind solicitarea
preluării în administrare a unui sector din DJ 249A ;
f) Prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
g) Prevederile art.91 alin.(5) lit. a) pct.12, art.97 alin.(1) și ale art.115, alin.(1), lit.c) din
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
h) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 21 martie
2019;
i) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă declasificarea, în vederea modernizării, a tronsonului de drum județean
DJ 249A: Iași - Ungheni, km 2+200 - 2+600 în drum comunal cu indicativul DC 20 C: Lim. mun.
Iași - Dancu, km 0+000 + 0+400 conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Predarea/preluarea sectorului de drum prevăzut la Art.1 se face prin protocol de
predare/preluare încheiat între persoanele interesate în termen de 30 de zile de la adoptarea
prezentei hotărâri.
Art.3 După finalizarea lucrărilor de modernizare, în baza procesului verbal de recepție
finală, însușit de părți, tronsonul din DJ 249 A cuprins între km 2+200-2+600 va reveni în
patrimoniul Consiliului Județean Iași și Administrarea Direcției Județene de Administrare a
Drumurilor și Podurilor Iași.
Art.4 Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași va actualiza
domeniului public al județului Iași aflat în administrarea Direcției Județene de Administrare a
Drumurilor și Podurilor Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 218/27.06.2018.
Art.5 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași și Consiliul Local
Holboca.
Art.6 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituției Prefectului Județului Iași;
b) Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași;
c) Primăriei Holboca;
d) Direcției Economice;
e) Direcției Tehnice și Investiții;
Art.7 Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeṭeni ṣi
Presa.
Dată astăzi: 22 martie 2019

48
.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 2/2019

PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 72
proiect de hotărâre privind repartizarea pe anul 2019, pe unitățile administrativ –
teritoriale din județul Iași, a sumelor alocate din cotele din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale, potrivit art. 6 alin. (6), (8), (9) și (10) din Legea nr. 50 a
bugetului de stat pe anul 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe anul 2019, pe
unitățile administrativ - teritoriale din județul Iași, a sumelor alocate din cotele din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată
pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit art. 6 alin. (6), (8), (9) și (10) din Legea nr. 50/2019
a bugetului de stat pe anul 2019, prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași - dl.
Dr. Ing. Maricel POPA, înregistrata sub nr.8519 din 21.03.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe anul 2019, pe
unitățile administrativ - teritoriale din județul Iași, a sumelor alocate din cotele din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit art. 6 alin. (6), (8), (9) și (10) din Legea nr. 50/2019
a bugetului de stat pe anul 2019, elaborat de catre Direcția Economică - Serviciul Buget,
înregistrat sub nr. 8517/21.03.2019;
c) Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
e) Adresa nr. 1098/18.03.2019 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași,
înregistrată la Județul Iași - Consiliul Județean Iași sub nr. 8300/20.03.2019, prin care se
transmite electronic modelul de calcul, nivelul minim al impozitului pe venit estimat pe anul
2019, nivelul estimat al veniturilor proprii ale unităților administrativ - teritoriale, precum și, în
vederea facilitării procesului de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată
pentru echilibrarea bugetelor locale, nivelul corespunzator cotei de 90% atât din cheltuielile
pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte
cu handicap, așa cum au fost comunicate de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, precum
și estimarea cheltuielilor pentru finanțarea drepturilor însoțitorilor și indemnizațiile lunare ale
persoanelor cu handicap grav, stabilit în funcție de nivelul plăților de casă la data de
31.12.2018;
f) Prevederile art. 91, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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g) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 21 martie
2019;
h) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 22 martie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia;
În temeiul dispozițiilor art. 97, alin.(1) și ale art. 115 alin.(1), lit.c) din Legea nr.215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Aprobă repartizarea pe anul 2019, pe unitățile administrativ - teritoriale din județul
Iași, a sumelor alocate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit
art. 6 alin. (6), (8), (9) și (10) din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, conform
anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Responsabilitatea pentru gestionarea eficientă în conformitate cu prevederile legale
a fondurilor repartizate potrivit art.1, revine fiecărei unități administrativ-teritoriale din județul Iași.
Art.3 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcția Economică - Serviciul Buget,
b) Unitățile administrativ-teritoriale din județul Iași.
Art.4 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
f) Instituției Prefectului Județului Iași;
g) Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași,
h) Direcției Economice - Serviciul Buget,
i) Unităților administrativ-teritoriale din județul Iași.
Art.5 Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeṭeni ṣi
Presa.
Dată astăzi: 22 martie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
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