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HOTĂRÂREA nr. 74
privind aprobarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și contractelor/acordurilorcadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente
Programului pentru școli, pentru un număr de 7 U.A.T.-uri din județul Iași, în perioada
ianuarie - iunie 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive privind aprobarea organizării și derulării procedurilor de atribuire
a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și contractelor/ acordurilor-cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli,
pentru un număr de 7 U.A.T.-uri din județul Iași, în perioada ianuarie - iunie 2019, prezentată de
către dl. Maricel Popa, Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator,
înregistrată sub nr. 10928/11.04.2019;
b) Raportul de specialitate privind aprobarea organizării și derulării procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și contractelor/ acordurilorcadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului
pentru școli, pentru un număr de 7 U.A.T.-uri din județul Iași, în perioada ianuarie – iunie 2019,
elaborat de către Grupul de lucru pentru aplicarea Programului pentru școli al României înregistrat sub nr. 10929/11.04.2019;
c) Adresa Direcției Economice – Serviciul Buget nr.10710/10.04.2019;
d) Adresa Direcției Economice – Serviciul Buget nr.6899/07.03.2019;
e) Hotărârea Consiliului Local nr. 14/26.02.2019 al comunei Mădârjac privind
neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului şi a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la
nivelul comunei Mădârjac;
f) Hotărârea Consiliului Local nr. 20/28.02.2019 al comunei Ion Neculce privind
neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative;
g) Hotărârea Consiliului Local nr. 4/28.02.2019 al comunei Răducăneni privind
neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, în cadrul Programului pentru şcoli al
României;
h) Hotărârea Consiliului Local nr. 16/28.02.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor
educative, aferente Programului pentru şcoli al României, la nivelul comunei Ruginoasa, judeţul
Iaşi;
i) Hotărârea Consiliului Local nr. 24/28.02.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
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produselor aferente Programului pentru şcoli al României din comuna Schitu Duca pentru anul
şcolar 2018-2019;
j) Hotărârea Consiliului Local nr. 28/28.02.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Sineşti, judeţul
Iaşi;
k) Adresa Primăriei Municipiului Paşcani nr. 3336/01.03.2019 prin care se informeaza cu
privire la neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli de
către consiliul local al municipiului Pașcani, județul Iași;
l) Ordonanța nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru
școli al Uniunii Europene, aprobată și completată de Legea nr. 55/2018;
m)H.G. nr.640/2017 pentru aprobarea programului pentru școli al României în perioada
2017 – 2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017 –
2018, modificată și completată de H.G. nr.52/2019;
n) prevederile art. 91, alin. (5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
o) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa extraordinară de plen din data de 12 aprilie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 28 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/
acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și contractelor/acordurilor-cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli, în perioada
ianuarie – iunie 2019, pentru următoarele U.A.T.-uri din județul Iași: municipiul Pașcani, comuna
Mădârjac, comuna Ion Neculce, comuna Răducăneni, comuna Ruginoasa, comuna Schitu Duca
și comuna Sinești.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Grupul de lucru pentru
aplicarea Programului pentru școli al României, Direcția Economică și Direcția Achiziții Publice.
Art.3. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Achiziții Publice;
c) Direcției Economice;
d) Grupului de lucru de aplicare a Programului pentru școli al României.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 12 aprilie 2019
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PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa
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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 75
privind repartizarea pentru anul 2019 pe unitățile administrativ – teritoriale din judeţul Iaşi
a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţelor destinate finanțării Programului pentru școli al
României în perioada ianuarie – iunie 2019 a anului școlar 2018 - 2019 și estimările pentru
anii 2020 – 2022
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe anul 2019 pe
unitățile administrativ – teritoriale din judeţul Iaşi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor destinate finanțării
Programului pentru școli al României în perioada ianuarie – iunie 2019 a anului școlar 2018 –
2019 și estimările pentru anii 2020 – 2022, prezentată de către Președintele Consiliului
Județean Iași Dr. Ing. Maricel Popa, înregistrată sub nr.10908 din 11,04.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe anul 2019 pe
unitățile administrativ – teritoriale din judeţul Iaşi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor destinate finanțării
Programului pentru școli al României în perioada ianuarie – iunie 2019 a anului școlar 2018 –
2019 și estimările pentru anii 2020 – 2022, întocmit de către Direcția Economică – Serviciul
Buget - înregistrat sub nr. 10906 din 11.04.2019;
c) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României
la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene;
d) Prevederile Legii nr. 55/2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2017
privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene;
e) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru
şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia în anul şcolar 2017-2018;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru
implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar
2018-2019, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea
bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018;
g) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 52/2019 privind modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în
perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar
2017-2018;
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h) Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
i) Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
j) Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași nr. 1098 din 18.03.2019,
prin care se comunică sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, repartizate în conformitate cu prevederile art. 5
din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
k) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 329/19.09.2018 privind aplicarea
Programului pentru școli al României în județul Iași începând cu anul școlar 2018 – 2019;
l) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 330/19.09.2018 privind propunerile
de repartizare pe unitățile administrativ – teritoriale din judeţul Iaşi a sumelor alocate în anul
2018 din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării Programului pentru școli al României și
a estimărilor pe anii 2019 – 2021, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 533/2018 privind
stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada
2017-2023 pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada
2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 20172018;
m)Adresele transmise Județului Iași – Consiliul Județean Iași de către Inspectoratul
Școlar Județean Iași cu privire la numărul de beneficiari ai Programului pentru școli al României;
n) Adresele transmise de unitățile administrativ – teritoriale din Județul Iași cu privire la
contractele/acordurile – cadru încheiate pentru derularea Programului pentru școli al României;
o) Votul exprimat în şedinţa extraordinară de plen din data de 12 aprilie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 27 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) şi ale art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă repartizarea pentru anul 2019 pe unitățile administrativ – teritoriale din
judeţul Iaşi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţelor destinate finanțării Programului pentru școli al României în
perioada ianuarie – iunie a anului școlar 2018 – 2019, estimările pentru anii 2020 – 2022,
potrivit anexelor nr. 1 și 2, părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. Responsabilitatea pentru gestionarea eficientă şi în conformitate cu prevederile
legale a fondurilor repartizate potrivit art.1, revine fiecărei unităţi administrativ-teritoriale din
judeţul Iaşi.
Art.3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Grupul de lucru “Programul pentru Școli al României”,
b) Direcţia Economică - Serviciul Buget,
c) Unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi menționate în anexele nr. 1 și 2 la
prezenta hotărâre.
Art.4. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv anexele la prezenta:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
b) Direcţiei Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași,
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c) Grupului de lucru “Programul pentru Școli al României”,
d) Direcţiei Economice - Serviciul Buget,
e) Unităţilor administrativ-teritoriale
nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

din

judeţul

Iaşi

menționate

în

anexele

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: 12 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
_____________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 76
privind cuantumul total al cheltuielilor pentru funcţionarea centrelor de zi din comunele
Ciurea, Cotnari, Fântânele, Heleşteni, Ion Neculce, Miroslava, Mogoșești Iași, Ruginoasa,
Scobinţi, Tomeşti și Voinești, precum şi cota parte de finanţare din bugetul Judeţului Iaşi
- Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind cuantumul total al cheltuielilor
pentru funcționarea centrelor de zi din comunele Ciurea, Cotnari, Fântânele, Heleşteni, Ion
Neculce, Miroslava, Mogoșești Iași, Ruginoasa, Scobinţi, Tomeşti și Voinești, precum și cota
parte de finanțare din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019 și estimările
pentru anii 2020-2022, prezentată de către dl. Președinte al Consiliului Județean Iași, dr. ing.
Maricel POPA, înregistrată sub nr. 10853 din 10.04.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind cuantumul total al cheltuielilor
pentru funcționarea centrelor de zi din comunele Ciurea, Cotnari, Fântânele, Heleşteni, Ion
Neculce, Miroslava, Mogoșești Iași, Ruginoasa, Scobinţi, Tomeşti și Voinești, precum și cota
parte de finanțare din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019 și estimările
pentru anii 2020-2022, întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub
nr. 10852 din 10.04.2019;
c) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
d) Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
e) Prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime
de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia
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se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor
vârstnice din centrele rezidenţiale;
g) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa extraordinară de plen din data de 12 aprilie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 28 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 97 alin. (1) şi ale art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă cuantumul total al cheltuielilor pentru funcționarea centrelor de zi din
comunele Ciurea, Cotnari, Fântânele, Heleşteni, Ion Neculce, Miroslava, Mogoșești Iași,
Ruginoasa, Scobinţi, Tomeşti și Voinești, precum și cota parte de finanțare din bugetul Județului
Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019, conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Ordonatorii principali de credite ai comunelor menționate în anexa la prezenta
hotărâre, sub autoritatea cărora funcționează centrele de zi, vor dispune măsuri pentru
încadrarea în fondurile aprobate pentru anul 2019. Fondurile aprobate reprezintă limita maximă,
angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata acestora efectuându-se în conformitate cu
prevederile legale.
Art.3. Responsabilitatea pentru gestionarea eficientă şi în conformitate cu prevederile
legale a sumelor repartizate pentru finanțarea cheltuielilor destinate funcționării centrelor de zi,
revine ordonatorilor principali de credite ai comunelor, directorilor/șefilor centrelor de zi și
conducătorilor compartimentelor financiar – contabile.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către:
a) Direcţia Economică - Serviciul Buget;
b) Comunele Ciurea, Cotnari, Fântânele, Heleşteni, Ion Neculce, Miroslava,
Mogoșești Iași, Ruginoasa, Scobinți, Tomești, Voinești și centrele de zi menționate
în anexa la prezenta hotărâre.
Art.5. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv anexa la prezenta:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași;
c) Direcţiei Economice - Serviciul Buget;
d) Unităţilor administrativ-teritoriale menţionate la articolul 4.
Art.6. 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: 12 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

___________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
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JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 77
privind repartizarea pentru anul 2019 pe unitățile administrativ - teritoriale din județul Iași,
a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la
bugetul de stat în anul 2019, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, conform
Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, precum și estimările pentru anii 2020 2022 privind repartizarea pe unitățile administrativ – teritoriale din județul Iași a
procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
pentru echilibrarea bugetelor locale, conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind repartizarea pentru anul 2019 pe
unitățile administrativ - teritoriale din județul Iași, a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din
impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, reprezentând fond la
dispoziția consiliului județean, conform Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019,
precum și estimările pentru anii 2020 - 2022 privind repartizarea pe unitățile administrativ –
teritoriale din județul Iași a procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform Legii nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prezentată de către
Președintele Consiliului Județean Iași, înregistrată sub nr. 11017 din 11.04.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind repartizarea pentru anul 2019
pe unitățile administrativ - teritoriale din județul Iași, a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din
impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, reprezentând fond la
dispoziția consiliului județean, conform Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019,
precum și estimările pentru anii 2020 - 2022 privind repartizarea pe unitățile administrativ –
teritoriale din județul Iași a procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform Legii nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, întocmit de către Direcția
Economică – Serviciul Buget – înregistrat sub nr. 11014 din 11.04.2019;
c) Prevederile art. 6 alin. (1) și (2) din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul
2019, potrivit cărora, în anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 32 și art. 33 din Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, “Suma
corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în
anul 2019 se repartizează în mod egal judeţelor, în limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând
fond la dispoziţia consiliului judeţean. În cadrul fiecărui judeţ, fondul la dispoziţia consiliului
judeţean se repartizează integral în anul 2019 comunelor, oraşelor şi municipiilor, prin hotărârea
consiliului judeţean, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea
programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de
funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa
din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale”;
d) Prevederile art. 33 al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare, privind repartizarea pe unități administrativ - teritoriale a procentului
de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea
bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare
și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de
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dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare
locală (pentru estimările pe anii 2020-2022);
e) Adresa nr. 1110/20.03.2019 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași,
înregistrată la Județul Iași - Consiliul Județean Iași sub nr. 8337/20.03.2018, prin care se
comunică cuantumul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate prin legea
bugetului de stat și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
repartizate în conformitate cu prevederile art. 32 și art. 33 din Legea nr. 273/20016 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada 2020 - 2022,
astfel:
- mii lei Indicatori

din care:
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale
(cod indicator 11.02.06)

TOTAL

Estimări 2020

59.909

Sume alocate din cotele
defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
(cod indicator 04.02.04)
17.119

Estimări 2021

65.163

18.488

83.651

Estimări 2022

69.253

19.598

88.851

77.028

f) Adresa nr. 769/05.10.2018 a Institutului Național de Statistică – Direcția Județeană de
Statistică Iași, înregistrată la Județul Iași - Consiliul Județean Iași sub nr.29285/05.10.2018;
g) Adresa nr. 18373/08.10.2018 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași,
înregistrată la Județul Iași - Consiliul Județean Iași sub nr. 29535/09.10.2018;
h) Adresa nr. 730/08.04.2019 a Institutului Național de Statistică – Direcția Județeană de
Statistică Iași, înregistrată la Județul Iași - Consiliul Județean Iași sub nr. 10517/08.04.2019;
i) Adresa nr. 7905/08.04.2019 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași,
înregistrată la Județul Iași - Consiliul Județean Iași sub nr. 10555/09.04.2019;
j) Votul exprimat în şedinţa extraordinară de plen din data de 12 aprilie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 27 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) şi ale art.115, alin. (1), lit. c) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă criteriile și propunerile de repartizare pentru anul 2019 pe unitățile
administrativ - teritoriale din județul Iași, a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul
pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, în limita sumei de 28.492 mii lei,
reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean, ce se repartizează integral în anul 2019
comunelor, oraşelor şi municipiilor, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită
cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativteritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii şi din sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexelor nr. 1, 1.1,
1.1.a, 1.1.b la prezenta hotărâre, criteriile de repartizare fiind:
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a) un procent de 10% din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Iași, în sumă de
2.850 mii lei, repartizat pentru cheltuielile de funcționare ale unităților administrativ-teritoriale din
județul Iași ale căror venituri repartizate în anul 2019 pentru asigurarea bugetului de funcționare
potrivit Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, se situează sub nivelul de 1000
lei/locuitor,
b) un procent de 90% din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Iași, în sumă de
25.642 mii lei, repartizat pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea
programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de
funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Iași, în mod justificat, nu le pot
finanţa din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale, potrivit următoarelor criterii: 80% în funcţie de suprafaţa totală a
fiecărei unităţi administrativ-teritoriale şi 20% în funcţie de populaţia acestora.
Art.2. Aprobă criteriile și propunerile de repartizare pe unitățile administrativ - teritoriale
din județul Iași pentru estimările pe anii 2020 – 2022 privind procentul de 20% din sumele
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele
alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în
ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și
pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, conform
anexelor nr. 2, 2.a, 2.b, 3, 3.a, 3.b, 4, 4.a și 4.b la prezenta hotărâre, criteriile de repartizare
fiind: 80% în funcţie de suprafaţa totală a fiecărei unităţi administrative - teritoriale şi 20% în
funcţie de populaţia acestora.
Art.3. Responsabilitatea pentru gestionarea eficientă şi în conformitate cu prevederile
legale a fondurilor repartizate potrivit art.1 și art. 2, revine fiecărei unităţi administrativ teritoriale din judeţul Iaşi.
Art.4. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică - Serviciul Buget,
b) Unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Iaşi.
Art.5. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv anexele la prezenta:
a) Instituției Prefectului Județului Iași,
b) Direcţiei Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași,
c) Direcţiei Economice - Serviciul Buget,
d) Unităţilor administrativ - teritoriale din județul Iași.
Art.6. 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: 12 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

___________________________________________________________________________________

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 3/2019

12
.

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 79
privind aprobarea „Planului de analiză și acoperire a riscurilor” la nivelul județului Iași
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive privind aprobarea „Planului de analiză și acoperire a riscurilor” la
nivelul județului Iași, prezentată de către dl. Maricel Popa, președintele Consiliului Județean
Iași, în calitatea sa de initiator, înregistrată sub nr.11903/19.04.2019;
b) raportul de specialitate privind aprobarea „Planului de analiză și acoperire a riscurilor”
la nivelul județului Iași, elaborat de către Direcția Juridică- Biroul Ghișeu Unic, Arhivă și
Secretariat ATOP - înregistrat sub nr. 11904 din 19.04.2019;
c) Adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza” al județului
Iași nr.3802676/04.04.2019;
d) prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
e) prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
f) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie
2019;
g) votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 35 voturi “Pentru”;
În temeiul art.97 alin.(1) şi ale art.115, alin(1), lit.c) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă „Planul de analiză și acoperire a riscurilor” la nivelul județului Iași,
conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Inspectoratul pentru Situații de
Urgență „Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
b) Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași,
c) Direcției Tehnice și Investiții.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 aprilie 2019
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PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

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

HOTĂRÂREA nr. 81
privind aprobarea Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și
Primăria Comunei Ruginoasa pentru susținerea echipei de fotbal copii sub 13 ani din
comuna Ruginoasa care a câştigat etapa regională a competiţiei „Cupa Satelor” în
vederea participării la faza națională a competiției “Cupa Satelor” în anul 2019
Consiliul Județean Iași;
Având în vedere:
- Adresa Primăriei Comunei Ruginoasa, înregistrată la Consiliul Judetean Iași sub
nr.11867/19.04.2019.
- Raportul de specialitate
Președinte;

nr. 12015 din 19.04.2019 al Compartimentului Cabinet

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare
între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Primăria Comunei Ruginoasa pentru susținerea
echipei de fotbal copii sub 13 ani din comuna Ruginoasa care a câştigat etapa regională a
competiţiei „Cupa Satelor” în vederea participării la faza națională a competiției “Cupa Satelor”,
prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași, înregistrată sub
nr.12016/19.04.2019;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.86/27.03.2015 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.194 din 24.06.2014 privind adoptarea unui Formular
pentru persoane juridice interesate, ce solicită cooperarea şi susţinerea Consiliul Județean Iași,
în vederea realizării în comun a unor acţiuni/evenimente/manifestări de interes public judeţean
în beneficiul comunităţii locale precum și modificarea Acordului – Cadru de Cooperare prevăzut
în Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.310/26.10.2012;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. e) și f) respectiv “Consiliul Județean Iași îndeplinește
următoarele categorii principale de atribuții...., atribuții privind cooperarea interinstituțională ...,
alte atribuții prevăzute de lege” coroborate cu alin.(6) lit.c) “hotărâște, în condițiile legii,
cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ – teritoriale, din țară ori din străinătate,
precum și aderarea la asociații naționale și international ale autorităților administrației publice
locale, în vederea promovării unor interese comune” din Legea administrației publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
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În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean
Iași și Primăria Comunei Ruginoasa pentru susținerea echipei de fotbal copii sub 13 ani din
comuna Ruginoasa care a câştigat etapa regională a competiţiei „Cupa Satelor” în vederea
participării la faza națională a competiției “Cupa Satelor” în anul 2019, conform Anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Iași – dl. Maricel Popa să
semneze în numele și pentru Județul Iași – Consiliul Județean Iași acordul stipulat la art.1.
Art.3.(1) Se aprobă alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul propriu al Județului Iași –
Consiliul Județean Iași, pe anul 2019, cap. 87.02 – “Alte acțiuni”, în vederea susținerii echipei
de fotbal copii sub 13 ani din comuna Ruginoasa pentru a participa la faza națională a
competiției “Cupa Satelor” în anul 2019, respectiv pentru cheltuieli necesare deplasării la
turneu, cazare, masă, echipament sportiv etc.
(2) Se aprobă includerea în bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul
2019 a sumei prevăzute la art. 3 alin.(1) din prezenta hotărâre.
Art.4 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Serviciului Financiar Contabil –
din cadrul Direcției Economice şi Direcţiei Juridice a Consiliului Județean Iași precum și
Primăriei Comunei Ruginoasa.
Art.5 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie hotărârea:
a) Instituției Prefectului Județului Iași;
b) Direcției Economice - Serviciul Financiar Contabil;
c) Direcției Juridice;
d) Primăriei Comunei Ruginoasa.
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: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 82
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de
Obstetrică şi Ginecologie „Elena Doamna” Iași
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
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a) Expunerea de motive privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii pentru
Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Elena Doamna” Iași, prezentată de Președintele
Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr.11893 din 19.04.2019;
b) Raportul de Specialitate privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii pentru
Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Elena Doamna” Iași elaborat de către Serviciul
Resurse Umane şi Salarizare înregistrat sub nr.11895/19.04.2019;
c) Adresa Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Elena Doamna” Iași
nr.2654/22.03.2019, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr.8680/22.03.2019;
d) Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
e) 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;
f) 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;
g) Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea
unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare;
h) Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
i) prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.94/07.03.2017 privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Elena
Doamna" Iaşi;
j) prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.170/30.06.2010 privind preluarea de
către judeţul Iaşi a ansamblului de competenţe şi atribuţii pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Elena Doamna” Iași;
k) 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;
l) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie
2019;
m)votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 30 voturi “Pentru”;
În temeiul art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Cu data prezentei se aprobă organigrama – anexa nr. 1 și statul de funcţii - anexa
nr. 2 pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi. Anexele 1 - 2 fac
parte integrată din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aceeași dată încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi
nr.94/07.03.2017.
Art.3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către
Serviciul Resurse Umane şi Salarizare, prin grija şefului de serviciu şi Spitalul Clinic de
Obstetrică şi Ginecologie „Elena Doamna”Iaşi, prin grija managerului.
Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copi prezenta hotărâre Serviciului Resurse Umane şi
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Salarizare, Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Elena Doamna”Iaşi şi Instituţiei
Prefectului Judeţului Iaşi.
Art.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 83
privind aprobarea mandatării domnului Petre Șușu, managerul Ansamblului Artistic
Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, în vederea fomulării cererii
pentru înscrierea în Registrul artelor spectacolului a Ansamblului Artistic Profesionist
“Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, cu toate demersurile ce decurg din
aceasta
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere adresa Ansamblului Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al
Consiliului Județean Iași nr.425/05.04.2019, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub
nr.10363/05.04.2019, prin care se solicită acordarea sprijinului în vederea înscrierii Ansamblului
Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași în Registrul artelor
spectacolului, în temeiul art.8 alin.(1) din O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de
spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;
Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr.11571/17.04.2019;
Având în vedere raportul de specialitate nr.11570/17.04.2019 al Serviciului Juridic
Contencios din cadrul Direcției Juridice a Consiliului Județean Iași, privind aprobarea mandatării
domnului Petre Șușu, managerul Ansamblului Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al
Consiliului Județean Iași, în vederea fomulării cererii pentru înscrierea în Registrul artelor
spectacolului a Ansamblului Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului Județean
Iași;
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din O.G. nr. 21/2007, modificată prin Legea
nr.353/2007;
Având în vedere art.12 și art.29 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Registrului artelor spectacolului, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii, Cultelor și Patrimoniului
Naţional nr.2323/2009;
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Având în vedere Hotărîrea 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;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data
de 23 aprilie 2019;
Având în vedere votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 25 voturi “Pentru” și 11 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 mandatarea domnului Petre Șușu, managerul Ansamblului Artistic
Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, în vederea fomulării cererii pentru
înscrierea în Registrul artelor spectacolului a Ansamblului Artistic Profesionist “Constantin
Arvinte” al Consiliului Județean Iași, cu toate demersurile ce decurg din aceasta.
Art.2. Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județului Iași și
domnului Petre Șușu, manager al Ansamblului Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al
Consiliului Județean 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: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 84
pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 29/20.02.2019 privind
aprobarea creditului de angajament în valoare de 16.107,878 mii lei pentru perioada 2019
– 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
"Modernizare drum judeţean DJ 244D: limita judeţului Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti –
Coropceni (intersecţia DN 24), km 25+500 - km 38+693"
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
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- Expunerea de motive pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi
nr.29/20.02.2019 privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 16.107,878 mii lei
pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum
judeţean DJ 244D: limita judeţului Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti – Coropceni (intersecţia DN 24),
km 25+500 - km 38+693", prezentată de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea
sa de inițiator, înregistrată sub nr.11804/18.04.2019;
- Raportul de specialitate pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
29/20.02.2019 privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 16.107,878 mii lei
pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum
judeţean DJ 244D: limita judeţului Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti – Coropceni (intersecţia DN 24),
km 25+500 - km 38+693", elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și
Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr.11803/18.04.2019;
- Nota de fundamentare pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
29/20.02.2019 privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 16.107,878 mii lei
pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum
judeţean DJ 244D: limita judeţului Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti – Coropceni (intersecţia DN 24),
km 25+500 - km 38+693", elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor
și Podurilor Iași, sub nr. 2288/16.04.2019, transmisă cu adresa 2289/16.04.2019, înregistrată la
Consiliul Judeţean Iaşi cu nr.11385/16.04.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 29/20.02.2019 privind aprobarea creditului de
angajament în valoare de 16.107,878 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării
obiectivului de investiţie "Modernizare drum judeţean DJ 244D: limita judeţului Vaslui - Dolheşti
- Ciorteşti – Coropceni (intersecţia DN 24), km 25+500 - km 38+693";
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- 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;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 36 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art.97 alin. (1) și 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 rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.29 din 20.02.2019
privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 16.107,878 mii lei pentru perioada
2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum judeţean DJ 244D:
limita judeţului Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti – Coropceni (intersecţia DN 24), km 25+500 - km
38+693" în sensul că, în loc de:
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"Modernizare drum judeţean DJ 244D: limita judeţului Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti –
Coropceni (intersecţia DN 24), km 25+500 - km 38+693",
se va trece:
"Modernizare drum judeţean DJ 244D: limita judeţului Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti –
Coropceni (intersecţia DN 24), km 25+500 – 32+800 - km 34+800 - 38+693".
(2) Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 29/20.02.2019 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) Direcției Tehnice și 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: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 85
privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul de lucrări drumuri şi
poduri al D.J.A.D.P. Iaşi 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
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Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub numărul 11897 din data de
19.04.2019;
- 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.11894 din 19.04.2019;
- 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
Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr.2257/15.04.2019 transmisă cu
adresa nr. 2258/15.04.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 11224/15.04.2019;
- 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 23 aprilie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 25 voturi “Pentru” și 11 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 prevederile 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.
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Dată astăzi: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.86
privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Judeţul Iaşi – Direcţia Judeţeană de
Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi şi Administraţia Bazinală de Apă Siret pentru
proiectul „Modernizare drum judeţean DJ 280: Oţeleni – Limită Judeţ Neamţ, km 18+09420+378”

Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Judeţul Iaşi –
Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi şi Administraţia Bazinală de
Apă Siret pentru proiectul „Modernizare drum judeţean DJ 280: Oţeleni – Limită Judeţ Neamţ,
km 18+094-20+378”, prezentată de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa
de inițiator, înregistrată sub numărul 11891 din data de19.04.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Judeţul Iaşi –
Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi şi Administraţia Bazinală de
Apă Siret pentru proiectul „Modernizare drum judeţean DJ 280: Oţeleni – Limită Judeţ Neamţ,
km 18+094-20+378”, elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și
Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr.11889 din 19.04.2019;
- Nota de fundamentare privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Judeţul Iaşi –
Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi şi Administraţia Bazinală de
Apă Siret pentru proiectul „Modernizare drum judeţean DJ 280: Oţeleni – Limită Judeţ Neamţ,
km 18+094-20+378”, elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și
Podurilor Iași sub nr. 2279/15.04.2019, transmisă cu adresa 2280/15.04.2019, înregistrată la
Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 11401/16.04.2019;
- Adresa Administraţiei Naţionale Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Siret
nr. 6259/03.04.2019, prin care se obligă să păstreze dreptul de administrare asupra albiei
minore a râului Albuia, cod cadastral XII.1.37, curs de apă de ordinul II, din bazinul hidrografic al
râului Siret;
- prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
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- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie

2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 35 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 12, art. 97 alin. (1) ṣi ale art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă parteneriatul între Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi
Podurilor Iaşi şi Administraţia Bazinală de Apă Siret pentru realizarea proiectului „Modernizare
drum judeţean DJ 280: Oţeleni – Limită Judeţ Neamţ, km 18+094-20+378”.
Art.2. Se aprobă Acordul de Parteneriat între Direcţia Judeţeană de Administrare a
Drumurilor şi Podurilor Iaşi şi Administraţia Bazinală de Apă Siret conform Anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă împuternicirea domnului Ciprian Ovidiu Ciucan, să semneze în numele
Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi Acordul de Parteneriat prevăzut
la art. 2.
Art.4. Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi.
Art.5. 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) Administraţiei Bazinale de Apă Siret;
d) Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
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 Judeṭeni ṣi
Presa.
Dată astăzi: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.87
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 284/29.09.2015 privind
aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
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de investiţie ” Modernizare drum judeţean DJ 281 B: Borosoaia – Plugari (DJ 282 B), km
18+268 – 25+272”

Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi
nr.284/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 281 B: Borosoaia – Plugari (DJ
282 B), km 18+268 – 25+272”, prezentată de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în
calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr.11996/19.04.04.2019;
- Raportul de specialitate pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
284/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 281 B: Borosoaia – Plugari (DJ
282 B), km 18+268 – 25+272”, elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic,
Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice,înregistrat sub nr.11995/19.04.2019;
- Nota de fundamentare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
284/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 281 B: Borosoaia – Plugari (DJ
282 B), km 18+268 – 25+272”, elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a
Drumurilor și Podurilor Iași sub nr. 2188/10.04.2019, transmisă cu adresa nr. 2190/10.04.2019,
înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr.10812/10.04.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 284/29.09.2015 privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum
judeţean DJ 281 B: Borosoaia – Plugari (DJ 282 B), km 18+268 – 25+272”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 79/24.02.2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 284/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ
281 B: Borosoaia – Plugari (DJ 282 B), km 18+268 – 25+272” ca urmare a reducerii cotei de
TVA la 19%.”;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile şi completările
ulterioare;
- 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;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 36 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) și ale art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
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Art.1.(1) Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 284 din 29.09.2015
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 281 B: Borosoaia – Plugari (DJ 282 B), km 18+268
– 25+272” în sensul modificării valorii investiţiei, după cum urmează:
Valoare totală investiţie
Construcţii montaj (C+M)

- 21.440,661 mii lei inclusiv TVA din care:
- 20.401,673 mii lei inclusiv TVA.

(2) Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 284 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: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 88
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 279/29.09.2015 privind
aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, km 5+600 –
8+800”

Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi
nr.279/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
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pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, km
5+600 – 8+800”, prezentată de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de
inițiator, înregistrată sub nr.11994/19.04.2019;
- Raportul de specialitate pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
279/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, km
5+600 – 8+800”, elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și
Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr.11992/19.04.2019;
- Nota de fundamentare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi
nr.279/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, km
5+600 – 8+800”, elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și
Podurilor Iași sub nr. 2182/10.04.2019, transmisă cu adresa nr.2190/10.04.2019, înregistrată la
Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 10812/10.04.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 279/29.09.2015 privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum
judeţean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, km 5+600 – 8+800”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 74/24.02.2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 279/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ
249: Hermeziu - Vladomira, km 5+600 – 8+800” ca urmare a reducerii cotei de TVA la 19%.”;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile şi completarile
ulterioare;
- 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;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 36 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozitiilor art.97 alin.(1) si 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.(1) Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.279 din
29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, km 5+600 –
8+800”în sensul modificării valorii investiţiei, după cum urmează:
Valoare totală investiţie
Construcţii montaj (C+M)

- 10.477,543 mii lei inclusiv TVA din care:
- 9.860,754 mii lei inclusiv TVA
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(2) Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 279 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) Direcției Tehnice și 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: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.89
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 285/29.09.2015 privind
aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 281 B: Coarnele Caprei – Arama, km 10+770
– 12+593”
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
285/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 281 B: Coarnele Caprei – Arama,
km 10+770 – 12+593”, prezentată de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa
de inițiator, înregistrată sub nr.11990/19.04.2019;
- Raportul de specialitate pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
285/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
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pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 281 B: Coarnele Caprei – Arama,
km 10+770 – 12+593”, elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și
Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr.11989/19.04.2019;
- Nota de fundamentare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
285/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 281 B: Coarnele Caprei – Arama,
km 10+770 – 12+593”, elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și
Podurilor Iași sub nr. 2186/10.04.2019, transmisă cu adresa nr. 2190/10.04.2019, înregistrată la
Consiliul Judeţean Iaşi cu nr.10812/10.04.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 285/29.09.2015 privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum
judeţean DJ 281 B: Coarnele Caprei – Arama, km 10+770 – 12+593”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 80/24.02.2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 285/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ
281 B: Coarnele Caprei – Arama, km 10+770 – 12+593” ca urmare a reducerii cotei de TVA la
19%.”;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- 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;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 36 voturi “Pentru”;
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.(1) Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 285/29.09.2015
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 281 B: Coarnele Caprei – Arama, km 10+770 –
12+593” în sensul modificării valorii investiţiei, după cum urmează:
Valoare totală investiţie
Construcţii montaj (C+M)

- 5.033,270 mii lei inclusiv TVA din care:
- 4.810,584 mii lei inclusiv TVA

(2) Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 285 din 29.09.2015
rămân neschimbate şi se aplică în consecinţă.
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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) Direcției Tehnice și 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: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.90
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 280/29.09.2015 privind
aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 280: Oţeleni – Lim. Jud. Neamţ, km 18+094 –
20+378”
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi
nr.280/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 280: Oţeleni – Lim. Jud. Neamţ,
km 18+094 – 20+378”, prezentată de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa
de inițiator, înregistrată sub nr.11985/19.04.2019;
- Raportul de specialitate pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
280/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 280: Oţeleni – Lim. Jud. Neamţ,
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km 18+094 – 20+378”, elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și
Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr.11984/19.04.2019;
- Nota de fundamentare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi
nr.280/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 280: Oţeleni – Lim. Jud. Neamţ,
km 18+094 – 20+378”, elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și
Podurilor Iași sub nr. 2184/10.04.2019, transmisă cu adresa nr. 2190/10.04.2019, înregistrată la
Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 10812/10.04.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 280/29.09.2015 privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum
judeţean DJ 280: Oţeleni – Lim. Jud. Neamţ, km 18+094 – 20+378”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75/24.02.2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 280/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ
280: Oţeleni – Lim. Jud. Neamţ, km 18+094 – 20+378” ca urmare a reducerii cotei de TVA la
19%.”;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- 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;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 36 voturi “Pentru”;
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.(1) Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 280 din
29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 280: Oţeleni – Lim. Jud. Neamţ, km
18+094 – 20+378” în sensul modificării valorii investiţiei, după cum urmează:
Valoare totală investiţie
Construcţii montaj (C+M)

- 5.427,915 mii lei inclusiv TVA din care:
- 5.171,325 mii lei inclusiv TVA

(2) Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 280 din 29.09.2015
rămân neschimbate şi se aplică în consecinţă.
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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) Direcției Tehnice și 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: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 91
privind aprobarea organizării Programului de formare
„Managementul procesului de incluziune şcolară a elevilor cu cerinţe educaţionale
speciale” de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea organizării Programului de formare
„Managementul procesului de incluziune şcolară a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale” de
către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, prezentată de Președintele
Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr.11882 din 19.04.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea organizării Programului de formare
„Managementul procesului de incluziune şcolară a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale” de
către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, elaborat de către Serviciul
Resurse Umane şi Salarizare și înregistrat sub nr. 11881/19.04.2019;
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- Adresa Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
nr.569/05.04.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr. 10394/08.04.2019;

Iaşi

- Hotărârea Consiliului de administrație al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Iaşi nr. 6/05.04.2019;
- Nota de fundamentare nr. 568/05.04.2019 a Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Iaşi privind aprobarea organizării Programului de formare
“Managementul procesului de incluziune şcolară a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale”,
categoria 3, Educația copiilor cu CES, 89 ore, 22 credite, furnizor CJRAE Iași, pentru anul 2019;
- Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3861/04.04.2019 privind acreditarea
programelor de formare continuă, prin care a fost acreditat programul “Managementul
procesului de incluziune şcolară a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale”, categoria 3,
Educaţia copiilor cu CES, 89 ore, 22 credite, furnizor CJRAE Iaşi;
- prevederile art. 244, alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările
și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5564/2011 privind
aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi
a programelor de formare oferite de aceştia, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 12 din Anexa I, lit. B la Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 91, alin. (1) lit. d) şi alin.(5), lit. a, punctul 1 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 23 aprilie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 35 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă organizarea de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Iaşi, în anul 2019, a Programului de formare „Managementul procesului de
incluziune şcolară a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale”, acreditat prin Ordinul Ministerului
Educaţiei Naţionale nr. 3861/04.04.2019.
Art.2. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, prin grija
conducerii, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copii de pe prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, Direcției Economice și Serviciului
Resurse Umane și Salarizare.
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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 Judeţeni
şi Presa.
Dată astăzi: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 92
privind aprobarea taxei de participare la cursurile din cadrul Programului de formare
„Managementul procesului de incluziune şcolară a elevilor cu cerinţe educaţionale
speciale”, organizate de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi,
pentru anul 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei de participare la
cursurile din cadrul programului de formare « Managementul procesului de incluziune şcolară
a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale», organizate de Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Iaşi, pentru anul 2019, prezentată de către Preşedintele Consiliului
Judeţean Iaşi, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr.11821/18.04.2019;
b) Raportul de specialitate privind aprobarea taxei de participare la cursurile din cadrul
programului de formare « Managementul procesului de incluziune şcolară a elevilor cu cerinţe
educaţionale speciale», organizate de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Iaşi, pentru anul 2019, elaborat de către Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări
Creanţe – Direcţia Economică, înregistrat sub nr.11828/18.04.2019;
c) Nota de fundamentare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Iaşi nr. 570/05.04.2019 (10395/08.04.2019) privind aprobarea taxei de participare la cursurile
din cadrul programului de formare « Managementul procesului de incluziune şcolară a elevilor
cu cerinţe educaţionale speciale», organizate de către acesta, pentru anul 2019;
d) Hotărârea Consiliului de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Iaşi nr. 06/05.04.2019;
e) Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3861/04.04.2019 privind acreditarea
programului de formare continuă „Managementul procesului de incluziune şcolară a elevilor cu
cerinţe educaţionale speciale”, categoria 3 – Educaţia copiilor cu CES, 89 ore, 22 credite,
furnizor Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi;
f) Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale
nr. 5561/2011 pentru aprobarea
Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar;
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g) Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale
nr. 5564/2011 pentru aprobarea
Metodologiei privind acreditarea şi evaluarea periodică a furnizorilor de formare continuă şi a
programelor de formare oferite de aceştia;
h) Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
i)

avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie

2019;
j) votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 35 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 91, art. 97 alin. (1) şi 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. Se aprobă taxa de participare la cursurile din cadrul programului de formare
« Managementul procesului de incluziune şcolară a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale»,
încadrat în categoria 3 – Educaţia copiilor cu CES, având un număr de 89 de ore şi 22 credite,
organizate de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, pentru anul 2019, în
valoare de 350,00 lei/cursant.
Art.2. Se aprobă acordarea de facilităţi angajaţilor proprii ai Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, pentru un număr de maxim 3 angajaţi/grupă de cursanţi,
cu titlu gratuit, fără achitarea taxei de participare.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data aprobării.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către directorul
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi.
Art.5. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi;
c) Serviciului Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe şi Serviciului
din cadrul Direcţiei Economice - Consiliul Judeţean Iaşi.

Buget

Art.6. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa.
Dată astăzi: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 93
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privind Bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Tehnopolis SRL Iași pentru anul 2019 şi
estimări pentru anii 2020 - 2021

Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al SC Tehnopolis SRL
Iaşi pentru anul 2019 şi estimări pentru anii 2020 - 2021 prezentată de către Președintele
Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr.11876/19.04.2019;
b) Raportul de specialitate privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al SC Tehnopolis SRL
Iaşi pentru anul 2019 şi estimări pentru anii 2020 - 2021 elaborat de către Serviciul Fonduri
Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe – Direcția Economică, înregistrat sub nr.
11878/19.04.2019;
c) Adresa Serviciului Resurse Umane și Salarizare - Consiliul Județean Iași nr.
10280/10.04.2019
d) Nota de fundamentare privind Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Tehnopolis SRL
Iaşi pentru anul 2019 şi estimări pentru anii 2020 - 2021 elaborată de către SC Tehnopolis SRL
Iași înaintată cu adresa nr. 332/02.04.2019 și înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr.
9966/03.04.2019;
e) adresa SC Tehnopolis SRL nr. 370/15.04.2019 și înregistrată la Consiliul Județean
Iași sub nr. 11436/16.04.2019, privind completarea Notei de funadamentare a Bugetului de
venituri și cheltuieli al SC Tehnopolis SRL Iași pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020 2021;
f) Hotărârea Consiliului de Conducere al Asocierii în Participațiune nr. 4/28.03.2019
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020
- 2021, al Asocierii în Participațiune a Parcului Științific și Tehnologic Tehnopolis Iași;
g) Hotărârea Adunării Generale a Asociaților SC Tehnopolis SRL Iași nr. 2/28.03.2019
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020
- 2021;
h) Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea
formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a
acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
i) Prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
j) Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată;
k) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare
la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și
completările ulterioare.
l) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările și
completările ulterioare;
m) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea şi funcţionarea
parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, cu modificările şi completările ulterioare;
n) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie
2019;
o) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 91, art. 97 alin. (1) şi ale art. 115, alin. (1), lit.c) din Legea nr.215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
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Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019 al SC Tehnopolis
SRL Iași și estimările pentru anii 2020 - 2021, conform anexelor nr. 1- 5, părți integrante din
prezenta hotărâre.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Directorul
General şi Contabilul Șef de la SC Tehnopolis SRL Iaşi.
Art.3. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Societății Comeriale Tehnopolis SRL Iaşi;
c) Direcției Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe
și Serviciul Financiar Contabil din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
d) Direcției Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
e) Serviciului Resurse Umane şi Salarizare din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni
şi Presa.
Dată astăzi: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 94
privind trecerea din domeniul public al Județului Iași în domeniul public al Municipiului
Iași a contribuțiilor în natură și financiare ale Județului Iași - Consiliului Județean Iași la
realizarea Parcul Științific și Tehnologic „TEHNOPOLIS" Iași și preluarea în proprietatea
Județului Iași a contribuțiilor în natură și financiare ale Municipiului Iași la realizarea
Centrului Expozițional Moldova
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive nr.11805/18.04.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iaș;
b) Raportul de specialitate nr.11807/18.04.2019 emis de Direcția Tehnică și Investiții din
cadrul Consiliului Județean Iași;
c) Adresele nr.3940/08.02.2019 și 4026/12.02.2019 emise de Consiliul Județean Iași;
d) Adresa Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 41100/12.04.2019;
e) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.111/29.03.2019;
f) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.39/04.04.2001 privind realizarea "Parcului
Tehnologic TEHNOPOLIS - Iași";
g) Contractul de asociere în participațiune încheiat în data de 18.07.2003;
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h) Acordul de asociere dintre Consiliul Județean Iași și Consiliul Local al Municipiului Iași
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.145/27.10.2004 pentru realizarea proiectului
"Centrul Expozițional Moldova- Iași";
i) Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2919/24.03.2011;
j) Adresa
Ministerului
Dezvoltării
Regionale
și
Administrației
Publice
nr.18073/13.03.2014;
k) Prevederile art.1952 din Noul Cod Civil;
l) Prevederile Legii nr.31/16.11.1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
m) Prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare;
n) Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările și completările ulterioare,;
o) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie
2019;
p) Solicitarea formulată în cadrul ședinței comisiilor de specialitate, reunite, ale
Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie 2019 și consemnată în procesul verbal al
acesteia, respectiv “să se completeze titlul proiectului de hotărâre cu Centrul Expozițional
Moldova în acord cu conținutul proiectului”;
q) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 30 voturi “Pentru” și 3 voturi de “Abținere”;
În temeiul art. 97 raportat la art.115 alin.(1) lit.c) şi art. 117 din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Județului Iași a
terenului în suprafață de 37.847 mp, situat în Iași, B-dul Poitiers nr.10, identificat sub numerele
cadastrale 6547 şi 6550, UAT Iași.
Art.2.(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Iași în domeniul public al
Municipiului Iași a terenului în suprafață de 37.847 mp, situat în Iași, B-dul Poitiers nr.10,
identificat sub numerele cadastrale 6547 şi 6550, UAT Iași, reprezentând aportul în natura al
Județului Iași-Consiliul Județean Iași la realizarea Parcul Ştiinţific şi Tehnologic „TEHNOPOLIS”
Iaşi.
(2) Bunul prevazut la alin. 1 se declară bun de interes local.
Art.3. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Județului Iași și
administrarea Consiliului Județean Iași a bunurilor rezultate în urma implementării proiectului
Parc Ştiinţific şi Tehnologic „TEHNOPOLIS” Iaşi, prezentate în Anexa nr.1.
Art.4. Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Iași în domeniul public al
Municipiului Iași a contribuțiilor financiare și a bunurilor rezultate în urma realizarii și
implementării proiectului Parc Ştiinţific şi Tehnologic „TEHNOPOLIS” Iaşi, prezentate în Anexa
nr.1.
Art.5.(1) Se aprobă preluarea în proprietatea publică a Județului Iași și declararea în
bunuri de interes județean, a terenului cu numărul cadastral 158546 (pe care se află clădirea
Centrului Expozițional Moldova și are suprafața de 14.977 mp) și a unei părți din terenul cu
numărul cadastral 158547 (pe care se află parcarea Centrului Expozițional Moldova și are
suprafața de 9.093 mp).
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(2) Se aprobă preluarea în proprietatea Județului Iași a contribuției financiare a
Municipiului Iași la realizarea Centrului Expozițional Moldova în valoare de 5.378.377,12 lei,
conform Hotărârii nr.111/29.03.2019 a Consiliului Local al Municipiului Iași.
Art.6 Predarea - primirea bunurilor menționate la art.2 și art. 4 se va face pe baza de
protocoale de predare-primire încheiate între Județul Iași- Consiliul Județean Iași și Municipiul
Iași-Consiliul Local al Municipiului Iași .
Art.7.(1) Se aproba retragerea Județului Iași-Consiliul Județean Iași din Asocierea în
participațiune încheiată în data de 18.07.2003 privind realizarea "Parcului Tehnologic
TEHNOPOLIS – Iași precum și din Societatea Comercială „TEHNOPOLIS”S.R.L.
(2) Se aprobă transmiterea făra plată a părților sociale deținute de Județul Iași Consiliul Județean Iași la constituirea SC„TEHNOPOLIS”SRL către Municipiul Iași – Consiliul
Local al Municipiului Iași.
Art.8. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Economică,
Direcția Tehnică și Investiții, SC Tehnopolis SRL și Municipiul Iași.
Art.9.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre Municipiului Iași-Consiliului Local al
Municipiului Iași, Direcția Tehnică și Investiții, SC Tehnopolis SRL şi Instituţiei Prefectului
Judeţului Iaşi.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa.
Dată astăzi: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.95
privind aprobarea realizării proiectului “Suplimentarea capacităților de operare pentru
pista de decolare-aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iași”,
în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare
(POIM) Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate,
durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a
aeroporturilor
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive nr. 11911/19.04.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași
referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului
“Suplimentarea capacităților de operare pentru pista de decolare aterizare și platforma de
staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iași”, în vederea finanțării acestuia în cadrul
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Programului Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem
de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.3 Creşterea gradului
de utilizare sustenabilă a aeroporturilor;
b) Raportul de specialitate nr.11908/19.04.2019 emis de către Compartimentul
Dezvoltare Durabilă și Promovare- Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, din cadrul
Consiliului Județean Iași;
c) Nota de fundamentare nr. 3114/17.04.2019 prin care R.A. Aeroportul Iași solicită
Județului Iasi-Consiliului Judeţean Iaşi, aprobarea realizării proiectului cu titlul ”Suplimentarea
capacităților de operare pentru pista de decolare aterizare și platforma de staționare a
aeronavelor de la Aeroportul Iași”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului
Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport
multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.3 Creşterea gradului de utilizare
sustenabilă a aeroporturilor;
d) Hotărârea Consiliului Judetean Iași nr.455/2018 privind aprobarea studiului de
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Suplimentarea
capacităţilor de operare pentru pista de decolare aterizare şi platforma de staţionare a
aeronavelor de la Aeroportul Iaşi”;
e) Avizul favorabil nr. 15/10.12.2018 emis de către Consiliul Tehnico- Economic din
cadrul Consiliului Județean Iași;
f) Ordinul nr. 1493/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea
de investiții în infrastructura aeroportuară, aferentă Programului Operațional Infrastructură Mare
(POIM 2014-2020), Axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de
calitate, durabil și eficient, obiectivul specific 2.3 - Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a
aeroporturilor;
g) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
h) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare;
i) Decizia CE nr. C (2015) 4.823 din 9.07.2015 de aprobare a anumitor elemente din
Programul operațional "Infrastructură mare" pentru sprijinul din partea Fondului european de
dezvoltare regională și Fondului de coeziune în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru
creștere și locuri de muncă în România;
j) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 455/2018 privind aprobarea Studiului de
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Suplimentarea
capacităţilor de operare pentru pista de decolare aterizare şi platforma de staţionare a
aeronavelor de la Aeroportul Iaşi”;
k) Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui
sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.3 Creşterea
gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor;
l) Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
m)Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
n) Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
o) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
p) Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
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q) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie
2019;
r) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru” și 2 voturi de “Abținere”;
În temeiul art. 91, 97, 115 alin.(1) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă realizarea proiectului “Suplimentarea capacităților de operare pentru
pista de decolare-aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iași”, în
vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa
Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient,
Obiectiv Specific 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.
Art.2. Se aprobă includerea în planul de investiții (Bugetul de Venituri și cheltuieli
pentru anul 2019 ) de către R.A. Aeroportul Iași a proiectului ’’Suplimentarea capacităților de
operare pentru pista de decolare-aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la
Aeroportul Iași” cu o valoare estimată de 64.723.710,12 lei cu TVA .
Art.3. Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către R.A. Aeroportul
Iași.
Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copii după prezenta Hotărâre, către:
a) Direcţia Juridică - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ;
b) R.A. Aeroportul Iași;
c) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi.
Art.5. 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: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 96
privind aprobarea realizării obiectivului de investiţie
”DEZVOLTAREA AEROPORTULUI INTERNAŢIONAL IAŞI”
Consiliul Judeţean Iaşi;
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Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea realizării obiectivului de investiţie
”DEZVOLTAREA AEROPORTULUI INTERNAŢIONAL IAŞI” prezentată de către Președintele
Consiliului Județean Iași, înregistrată sub nr. 11750 din 18.04.2019;
- Nota de fundamentare nr. 2881/08.04.2019 întocmită de R.A Aeroportul Iași privind
aprobarea realizării obiectivului de investiţie ”DEZVOLTAREA
AEROPORTULUI
INTERNAŢIONAL IAŞI” înregistrată la Consiliul Județean Iași
sub nr.
10497/08.04.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea realizării obiectivului de investiţie
”DEZVOLTAREA AEROPORTULUI INTERNAŢIONAL IAŞI”, elaborat de Direcția Tehnică și
Investiții - Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr. 11749
din 18.04.2019;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice;
- 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;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie
2019;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 35 voturi “Pentru”;
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. Se aprobă realizarea obiectivului de investiție „DEZVOLTAREA
AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL IAȘI”, după cum urmează:
a) Etapa I + Etapa II → Master Plan Integrat și Studiul de Fezabilitate, în valoare de
4,000,000 lei cu TVA (851.064 euro cu TVA), costuri suportate integral de R.A. Aeroportul Iași
din fondul de dezvoltare, cu termen de finalizare estimat 31 decembrie 2019;
b) Etapa III + Etapa IV → PT + DE și Execuție lucrări, în valoare estimată de
587,500,000.00 lei cu TVA (125,000,000.00 euro cu TVA), aceasta va fi initiată după aprobarea
indicatorilor tehnico-economici în cadrul CTE a Consiliului Județean Iași, rezultați în urma
finalizării Master Planului Integrat și a Studiului de Fezabilitate, finanțarea acestei investiții fiind
din fonduri europene nerambursabile, încadrându-se în Programul Operațional Infrastructura
Mare (POIM 2014-2020), Axa prioritara 2, Prioritatea de investitii 7c, Obiectivul specific 2.3, cu
termen de finalizare estimat la 31 decembrie 2023.
Art.2. Prevederile prezentei hotărari vor fi duse la îndeplinire de R.A Aeroportul Iaşi.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre către:
a) Direcția Economică;
b) R.A. Aeroportul Iași;
c) Direcția Tehnică și Investiții;
d) Instituția Prefectului Județului Iași.
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Art.4. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni
și Presa.
Dată astăzi: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.97
privind Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași, pentru anul 2019 şi
estimări 2020 - 2021
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive privind Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome
Aeroportul Iași, pentru anul 2019 şi estimări 2020 - 2021, prezentată de către Președintele
Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr.11883/19.04.2019;
b) Raportul de specialitate privind Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome
Aeroportul Iași, pentru anul 2019 şi estimări 2020 - 2021, elaborat de către Serviciul Fonduri
Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe – Direcția Economică, înregistrat sub
nr.11887/19.04.2019;
c) Fundamentarea nr. 2778/04.04.2018 privind Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei
Autonome Aeroportul Iași pentru anul 2019 şi estimări 2020 – 2021, cu Anexele de
fundamentare nr. 1 – 5, elaborate de către R.A. Aeroportul Iași și înaintată Județului Iași –
Consiliului Județean Iași cu adresa nr. 2844/05.04.2019 (nr. CJI 10500/08.04.2019), completată
prin adresele nr. 2889/11.04.2019 (nr. CJI 10948/11.04.2019) și nr. 3131/18.04.2019 (nr. CJI
11711/18.04.2019);
d) Hotărârea nr. 17/04.04.2019 a Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Iași
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020
- 2021;
e) Adresa nr. 10500/11.04.2019 a Serviciului Resurse Umane și Salarizare din cadrul
Consiliului Județean Iași privind fundamentarea cheltuielilor de personal de către R.A.
Aeroportul Iași în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020 2021;
f) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.96/24.04.2019 privind aprobarea realizării
obiectivului de investiții ”Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași”;
g) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.95/24.04.2019 privind aprobarea realizării
proiectului “Suplimentarea capacităților de operare pentru pista de decolare aterizare și
platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iași”, în vederea finanțării acestuia în
cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui
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sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.3 Creşterea
gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor;
h) Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea
formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a
acestuia;
i) Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
j) Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată;
k) Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare;
l) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și
completările ulterioare;
m) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
n) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la
societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, precum și în regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
o) Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice;
p) Scrisoarea – Cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a
proiectelor de buget pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 – 2022, precum și limita
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, nr.
465623/28.9.2018;
q) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie
2019;
r) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 35 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 91, art. 97 alin. (1) şi 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. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași,
pentru anul 2019 şi estimări 2020 - 2021, conform Anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5, părți integrante
din prezenta hotărâre.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Consiliul de
Administrație şi Directorul general de la Regia Autonomă Aeroportul Iaşi.
Art.3. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Regiei Autonome Aeroportul Iaşi;
c) Direcției Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe;

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 3/2019
43

Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni
şi Presa.
Dată astăzi: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.98
privind Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. ApaVital S.A. Iași pentru anul 2019 și
estimările pentru anii 2020 - 2021
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a)
Expunerea de motive privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.
ApaVital S.A. Iași pentru anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 - 2021 prezentată de
Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr.
11877/19.04.2019;
b) Raportul de specialitate privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.
ApaVital S.A. Iași pentru anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 – 2021, elaborat de către
Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe – Direcția Economică, înregistrat sub
nr. 11880/19.04.2019;
c) Nota de fundamentare a S.C. ApaVital S.A. Iași transmisă cu adresa
nr.14625/27.03.2019 înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr. 9107/27.03.2019 privind
aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 2021;
d) Adresa Serviciului Resurse Umane și Salarizare nr. 10139/10.04.2019;
e) Decizia Consiliului de Administrație al S.C. ApaVital S.A. Iași nr.17/21.03.2019 de
aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimările pentru anii 20202021, în forma prezentată;
f) Decizia Consiliului de Administrație al S.C. ApaVital S.A. Iași nr.18/21.03.2019 de
aprobare a programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2019-2021, în
forma prezentată;
g) Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/05.12.2017 privind
aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de
fundamentare a acestuia;
h) Prevederile Legii Bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 50/15.03.2019;
i) Prevederile Legii Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr.47/11.03.2019;
j) Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 198/22.12.2005 privind
constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire și dezvoltare pentru
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proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă
financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
k) Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 26/21.08.2013 privind întărirea
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativteritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,
cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;
l) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare;
m) Prevederile Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal;
n) Prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind Finanţele Publice Locale;
o) Prevederile art. 91 din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
p) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie
2019;
q) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 115 alin. (1), lit. c) Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. ApaVital S.A. Iași pentru
anul 2019 și estimările pentru anii 2020 - 2021, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5, părți
integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Directorul
General şi Directorul Economic ai S.C. ApaVital S.A. Iași.
Art.3. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) S.C. ApaVital S.A. Iași;
c) Direcţiei Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe
Bugetare și Serviciul Buget din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
d) Direcţiei Tehnice şi Investiţii, din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
e) Direcţiei Juridice, din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
f) Serviciului Resurse Umane şi Salarizare, din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni
şi Presa.
Dată astăzi: 24 aprilie 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.99
privind aprobarea participării Președintelui Consiliului Județean Iași la ședințele
Comisiei de Investiții, Afaceri și IMM-URI din cadrul Comitetului de Dezvoltare
Economică și Regională al AER în perioada aprilie 2019 – iunie 2020
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive nr. 11716/18.04.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași
privind aprobarea participării Președintelui Consiliului Județean Iași la ședințele Comisiei de
Investiții Afaceri și IMM-URI din cadrul Comitetului de Dezvoltare Economică și Regională al
AER în perioada aprilie 2019- aprilie 2021;
b) Raportul de specialitate nr.11714/18.04.2019 emis de Compartimentul Relații
Internaționale din cadrul Consiliului Județean Iași;
c) Dispozițiile H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și
completările ulterioare;
d) Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași;
e) Dispozițiile art.102 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f)

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie

2019;
g) Amendamentul formulat în cadrul ședinței comisiilor de specialitate, reunite, ale
Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie 2019, reiterat în cadrul ședinței ordinare de plen
a Consiliului Județean Iași din data de 24.04.2019 și consemnat în procesele verbale ale
acestora, respectiv “participarea Preşedintelui CJ Iaşi la şedinţele Comisiei…în perioada aprilie
2019 – iunie 2020”;
h) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 97 și art. 115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă participarea Președintelui Consiliului Județean Iași, domnul Maricel
POPA, la ședințele Comisiei de Investiții, Afaceri și IMM-URI din cadrul Comitetului de
Dezvoltare Economică și Regională al AER, în perioada aprilie 2019- iunie 2020.
Art.2.(1) Cheltuielile aferente deplasării reprezentantului Consiliului Județean IAȘI,
domnul Președinte Maricel POPA la lucrările ocazionate de președenția Comisiei de Investiții,
Afaceri și IMM-URI din cadrul Comitetului de Dezvoltare Economică și Regională al AER, pentru
perioada aprilie 2019 – iunie 2020 vor fi decontate în baza devizului estimativ și a documentelor
justificative.
(2) Cheltuielile de deplasare privind personalul (asigurări de călătorie, transport,
cazare, diurnă) revin instituției trimițătoare, conform prevederilor H.G. nr.518/1995 privind unele
drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni
cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare.
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Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Compartimentul
Relații Internaționale din cadrul Consiliului Județean Iași.
Art.4.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către: persoana nominalizată la art.1,
Instituția Prefectului Județului Iași, Direcția Juridică, Compartimentul Relații Internaționale,
Direcția Economică, Direcția Achiziții și Serviciul Resurse Umane și Salarizare.
(2) 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: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 100
privind numirea unui membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome
Aeroportul Iași
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive privind numirea unui membru în Consiliul de administrație al
Regiei Autonome Aeroportul Iași, prezentată de Președintele Consiliului Județean Iași, în
calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 11890/19.04.2019;
b) Raportul de specialitate privind numirea unui membru în Consiliul de administrație al
Regiei Autonome Aeroportul Iași, elaborat de Serviciul Resurse Umane și Salarizare, înregistrat
sub nr. 11892/19.04.2019;
c) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 322/2018 privind stabilirea unor
măsuri în vederea demarării procedurii de selecţie pentru membrii Consiliului de administraţie al
Regiei Autonome Aeroportul Iași și ale Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 41/2019 privind
constituirea comisiei de selecţie pentru un membru al Consiliului de administraţie al Regiei
Autonome Aeroportul Iaşi;
d) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 331/2018 privind aprobarea
Planului de administrare al Regiei Autonome Aeroportul Iași și a indicatorilor de performanță
financiari și nefinanciari rezultați din acesta;
e) Adresa Comisiei de selecție înregistrată sub nr. 11547/17.04.2019;
f) Raportul privind propunerea de numire a unui membru în Consiliul de Administrație al
RA Aeroportul Iași, înregistrat sub nr. 10661/09.04.2019, întocmit de comisia de selecție numită
prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 41/2019;
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g) Prevederile art. 1 din H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome
aeroportuare cu specific deosebit de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea
consiliilor judeţene, cu modificările şi completările ulterioare;
h) Prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile, cu modificările și
completările ulterioare;
i) Prevederile art. 3, punctul 1, lit. b) și d), art. 5, alin. (1) – (3), art. 8, alin. (1) și art. 12,
alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
j) Prevederile art. 44, alin. (7) și alin. (9), lit. a) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
k) Prevederile art. 91 alin. (1), lit. b) și alin. (2) lit. d) din Legea 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 23 aprilie

2019;
m) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Începând cu data prezentei se numește domnul Daniel Cristian LUNGU în
calitate de administrator neexecutiv, reprezentant din afara autorității tutelare în Consiliul de
Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași.
(2) Mandatul domnul Daniel Cristian LUNGU începe la data semnării
contractului de mandat și încetează la data de 11.10.2021.
Art.2.(1) Se aprobă încheierea contractului de mandat între Consiliul Județean Iași și
domnul Daniel Cristian LUNGU în forma prevăzută în Anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Se mandatează Președintele Consiliului Județean Iași cu semnarea
contractului de mandat prevăzut la alin. (1).
Art.3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Regia
Autonomă Aeroportul Iași, domnul Daniel Cristian LUNGU și Serviciul Resurse Umane și
Salarizare.
Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Serviciului Resurse Umane şi Salarizare, R.A. Aeroportul Iași și domnului Daniel Cristian
LUNGU.
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: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
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SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 101
privind atribuirea în folosință gratuită către Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr.
George I. M. Georgescu" Iași a unei încăperi situat la demisolul Centrului Expozițional
Moldova
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive nr.11789/18.04.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași;
b) Raportul de specialitate nr.11790/18.04.2019 emis de Direcția Tehnică și Investiții din
cadrul Consiliului Județean Iași;
c) Adresa nr. 8129/18.03.2019 a Institutului de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.
M. Georgescu" Iași, privind atribuirea unui spațiu pentru utilizare ca arhivă;
d) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.177/25.04.2018 privind atribuirea în folosință
gratuită Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași a clădirii C1
din imobilul situat în Iași, str.V. Lupu nr.80;
e) Prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare;
f) Dispozițiile art. 874 din Noul Cod Civil privind conținutul și limitele dreptului de folosință
cu titlu gratuit;
g) Prevederile Legii 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 23 aprilie
2019;
i) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 97 raportat la art.115 alin.(1) lit.c) și art. 117 din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă acordarea în folosință gratuită a Institutului de Boli Cardiovasculare
"Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași a încăperii 9a, în suprafață de 59,7 mp, din demisolul
Centrului Expozițional Moldova pentru o perioada de ani în vederea utilizării acesteia ca arhivă.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea
Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.177/25.04.2018.
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Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția
Economică - Compartimentul Gestionarea Patrimoniului.
Art.4 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre și va înainta copii după
aceasta către:
a) Direcția
Patrimoniului;

Juridică

și

Direcția

Economică

-

Compartimentul

Gestionarea

b) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;
c) Instituția Prefectului Județului Iași.
Dată astăzi: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 102
privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Județul Iași - Consiliul Județean Iași
și SC AFTERHILLS SRL cu privire la organizarea în perioada 23 august-1septembrie 2019
a Festivalului de Muzică și Artă AFTERHILLS
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive nr. 11765/18.04.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași;
b) Raportul de specialitate nr.11766/18.04.2019 întocmit de Direcția Tehnică și Investiții a
Consiliului Județean Iași;
c) Adresa nr.6 din 15.03.2019 a SC AFTERHILLS SRL înregistrată la Consiliul Județean
Iași cu nr. 7848/15.03.2019;
d) Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
e) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie
2019;
f) Solicitarea formulată în cadrul ședinței comisiilor de specialitate, reunite, ale
Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie 2019 și consemnată în procesul verbal al
acesteia, respectiv “să se prezentinte detaliat sprijinul CJ Iași în Anexa la Protocolul de
colaborare”;
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g) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru” și 1 vot de “Abținere”;
În temeiul art.115 alin.(1) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Protocolul de Colaborare dintre Județul Iași – Consiliul Județean Iași
și SC AFTERHILLS SRL cu privire la organizarea în perioada 23 august – 1 septembrie 2019 a
Festivalului de Muzică și Artă AFTERHILLS, ediția a III-a, prevăzut în anexă, parte integranta
din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Iași, domnul Maricel Popa
să semneze în numele și pentru Județul Iași – Consiliul Județean Iași, Protocolul de colaborare
stipulat la art.1.
Art.3. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilieri
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către: Domnul Președinte al
Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa, Direcția Economică – Serviciul Administrativ Protocol, Direcția Tehnică și Investiții şi Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi.
Dată astăzi: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 103
privind transmiterea drumului judeţean DJ 282I din domeniul public al Judeţului Iaşi și
administrarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi în
domeniul public al Municipiului Iaşi și administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.11759/18.04.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași la
proiectul de hotărâre privind transmiterea drumului judeţean DJ 282I din domeniul public al
judeţului Iaşi şi administrarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi în
domeniul public al municipiului Iaşi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Iaşi;
- Raportul de specialitate nr.11761/18.04.2019 emis de Direcția Tehnică și Investiții din
cadrul Consiliului Județean Iași;
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- Adresa nr.2247/12.04.2019 înaintată de Direcţia Judeţeană a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi şi înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr. 11131/12.04.2019;
- Adresa nr.40958/12.04.2019 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;
- Prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare;
- Ordonanţa de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie
2019;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 97 raportat la art.115 alin.(1) lit.c) şi art. 117 din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Iaşi şi administrarea
Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi în domeniul public al
Municipiului Iaşi şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi a drumului judeţean DJ
282I: din DJ 282G – Aeroport (km 0 + 000 – 2 + 700).
(2) Datele de identificare a drumului: Lungime- 2,7 km, Lățime medie-6 m, Tip
îmbrăcăminte rutieră- asfalt, Valoarea de inventar- 850.636,65 lei.
(3) Bunul prevăzut la alin.1 se declară bun de interes local.
Art.2. Predarea-primirea imobilului menţionat la art.1 se va face pe bază de protocol
încheiat între părţile interesate, în termen de 30 zile de la data comunicării prezentei.
Art.3. Prevederile prezentei hotărări vor fi duse la îndeplinire de Direcţia Judeţeană de
Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi.
Art.4.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către:
a) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
c) Consiliul Local al Municipiului Iaşi;
d) Direcția Tehnică şi Investiţii;
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 aprilie 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. 104
privind respingerea plângerii prealabile împotriva Hotărârii Consiliului Județean Iași
nr.266/25.07.2018
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.11781/18.04.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași
referitoare la plângerea prealabilă formulată de Compania Națională de Căi Ferate “CFR” SASucursala Regională de Căi Ferate Iași;
- Raportul de specialitate nr.11782/18.04.2019 emis de Direcția Tehnică și Investiții din
cadrul Consiliului Județean Iași;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ciurea nr.94/05.07.2018 privind transmiterea
din domeniul public al comunei Ciurea în domeniul public al Județului Iași a terenului situat în
Comuna Ciurea, Sat Lunca Cetățuii, Județul Iași;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.266/25.07.2018 privind însușirea în domeniul
public al Județului Iași și administrarea Consiliului Județean Iași a imobilului teren în suprafață
de 34.633 mp, identificat sub numărul cadastral 68804 UAT Ciurea, în vederea amenajării unui
parc al memoriei dedicat tragediei din Gara Ciurea;
- Procesul Verbal de Predare Primire nr.28301/27.09.2018;
- Plângerea prealabilă nr.5.4/319/2019 înregistrată la Consiliul Județean Iași sub
nr.7393/12.03.2019;
- Extrasul de carte funciară de informare la zi, încheierea nr.30035 emisă de Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași pentru numărul cadastral 68804;
- Prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ, cu completările și
modificările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie
2019;
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- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 21 voturi “Pentru” și 10 voturi “Împotrivă”;
În temeiul art. 97 raportat la art.115 alin.(1) lit.c) şi art. 117 din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă respingerea ca neîntemeiată a plângerii prealabile formulate de
Compania Națională de Căi Ferate “CFR” SA- Sucursala Regională de Căi Ferate Iași pentru
revocarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.266/25.07.2018 privind însușirea în domeniul
public al Județului Iași și administrarea Consiliului Județean Iași a imobilului teren în suprafață
de 34.633 mp, identificat sub numărul cadastral 68804 UAT Ciurea, în vederea amenajării unui
parc al memoriei dedicat tragediei din Gara Ciurea.
Art.2.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presă va înainta copie după prezenta hotărâre Direcției Juridice, Direcţiei
Economice- Compartimentului Gestionarea Patrimoniului, Direcției Tehnice şi Investiții,
Companiei Naționale de Căi Ferate “CFR” SA- Sucursala Regională de Căi Ferate Iași,
Consiliului Local al Comunei Ciurea, Instituției Prefectului Judeţului Iaşi.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presă.
Dată astăzi: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 105
privind dezmembrarea imobilului teren cu numărul cadastral 154882, situat în Iași, strada
Vasile Lupu nr.62, proprietate publică a Județului Iași
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr 11783/18.04.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași
referitoare la dezmembrarea imobilului situat în Iași, Strada Vasile Lupu numarul 62, cu numar
cadastral 154882, proprietate publică a Județului Iași;
- Raportul de specialitate nr.11784/18.04.2019 referitor la dezmembrarea imobilului
situat în Iași, Strada Vasile Lupu nr.62 cu numarul cadastral 154882 emis de Direcția Tehnică și
Investiții;
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- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.417 din 21.11.2018 privind atribuirea în folosință
gratuită către Fundația pentru Copii Ronald McDonald imobilul situat în Iași, Strada Vasile Lupu
numarul 62;
- Contractul de Comodat numarul 5867/26.02.2019;
- Referatul de admitere a documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului cu
nr.51038/29.03.2019 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;
- Prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile 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 23 aprilie
2019;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 97 raportat la art.115 alin.(1) lit.c) şi art. 117 din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă dezmembrarea imobilului-teren cu numărul cadastral 154882,
proprietate publică a Județului Iași, situat în Iași, strada Vasile Lupu nr.62, în suprafață de
28.321 mp în două numere cadastrale distincte după cum urmează:
a) imobilul cu numărul cadastral 163083 în suprafață de 450 mp,
b) imobilul cu numărul cadastral 163084 în suprafață de 27.871 mp.
Art.2. Se aprobă înscrierea la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași imobilelor
cu numerele cadastrale 163083 și 163084.
Art.3. Sarcinile imobilului dezmembrat, cu numărul cadastral 154882, sunt preluate de
imobilul cu numărul cadastral 163084.
Art.4.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presă va înainta copie după prezenta hotărâre Direcției Juridice, Direcției
Economice - Compartimentului Gestionarea Patrimoniului, Serviciul Financiar Contabil, Spitalul
Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presă.
Dată astăzi: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

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

HOTĂRÂREA nr. 106
privind mandatarea unui reprezentant a Județului Iași - Consiliul Județean Iași pentru a
participa și vota în cadrul Adunării Generale a Asociaților societății IAȘI INDUSTRIAL
PARK S.R.L.
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă nr. 8055/18.03.2019, prin care se
propune înlocuirea doamnei Marieta AFILIPOAIE din calitatea de reprezentant mandatat al
Județului Iași - Consiliul Județean Iași pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale a
Asociaților societății IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.;
b) Expunerea de motive nr. 8105/18.03.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași
referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind mandatarea unui reprezentant mandatat
al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale a
Asociaților societății IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.;
c) Raportul de specialitate nr. 8104/18.03.2019 privind mandatarea unui reprezentant al
Județului Iași - Consiliul Județean Iași pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale a
Asociaților societății IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L., elaborat de care Serviciul Proiecte și
Parteneriate - Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului Județean Iași;
d) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 184/28.07.2016 privind mandatarea unui
reprezentant al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pentru a participa și vota în cadrul
Adunării Generale a Asociaților societății IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.;
e) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 29/26.01.2017 privind modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Iași nr. 184/28.07.2016 privind mandatarea unui reprezentant al Județului
Iași - Consiliul Județean Iași pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale a Asociaților
societății IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.;
f) Calitatea de asociat a Județului Iași – Consiliul Județean Iași în cadrul societății IAȘI
INDUSTRIAL PARK S.R.L.;
g) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 35/30.01.2014 privind aprobarea asocierii dintre
Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Comuna Lețcani - Consiliul Local al Comunei Lețcani, în
scopul înființării societății IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L;
h) Actul constitutiv al societății IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie
2019;
j) Propunerea formulată în cadrul ședinței ordinare de plen din data de 24 aprilie 2019 și
consemnată în procesul verbal al acesteia, respectiv “desemnarea doamnei Laura Păstrăvanu
pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale a Asociaților societății IAȘI INDUSTRIAL
PARK S.R.L. ”;
k) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi „Pentru”;
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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 Se aprobă mandatarea unui reprezentant al Județului Iași - Consiliul Judetean Iași,
doamna Laura Păstrăvanu, pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale a Asociaților
Societății IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L..
Art.2 Începând cu data prezentei, prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași
nr.184/28.07.2016, modificată prin Hotărarea Consiliului Județean Iași nr. 29/26.01.2017, își
încetează aplicabilitatea.
Art.3 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către societatea IAȘI
INDUSTRIAL PARK S.R.L. și persoana nominalizată la art. 1.
Art.4 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județului Iași,
societății IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L., Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă și persoanei
nominalizate la art.1.
Art.5 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: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 107
privind aprobarea contribuţiei Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi la Fondul pentru
Dezvoltare Regională, pe anul 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive nr. 7475/13.03.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași
referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului IașiConsiliul Județean Iași la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2019;
b) Raportul de specialitate nr. 7473/13.03.2019 emis de către Compatimentul Dezvoltare
Durabilă și Promovare- Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului Județean
Iași;
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c) Adresa nr. 12768/24.12.2018 înregistrată la Consiliul Județean Iași sub
nr.38745/27.12.2018 transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Regională NORD-EST, prin
care se solicită alocarea de către Județul Iași-Consiliul Județean Iași a sumei de 2.117.000 lei
reprezentând contribuția la Fondul pentru Dezvoltare Regională pentru anul 2019;
d) Hotărârea nr. 20/14.12.2018 privind aprobarea cuantumului contribuției consiliilor
județene la Fondul de Dezvoltare Regională 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;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie
2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi „Pentru”;
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 contribuția Județului Iași - Consiliul Județean Iași la Fondul pentru
Dezvoltare Regională pentru anul 2019, în cuantum de 2.117.000 lei.
Art.2 Suma prevăzută la art. 1 se va suporta din bugetul propriu al Consiliului Județean
Iași, pentru 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, Relaţiile 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) Agenția pentru Dezvoltare Regională NORD-EST;
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: 24 aprilie 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. 108
privind majorarea limitei valorice pentru masa oficială oferită de către Președintele
Consiliului Județean Iași în cadrul Reuniunii informale a Grupului la Nivel Înalt pentru
Competitivitate și Creștere (Piața Internă și Industrie), care va avea loc în perioada 16 –
17 mai 2019, în județul Iași, municipiul Iași, cu ocazia deținerii de către România a
Președinției Consiliului Uniunii Europene
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind majorarea limitei valorice pentru masa oficială oferită de
către Președintele Consiliului Județean Iași în cadrul Reuniunii informale a Grupului la Nivel
Înalt pentru Competitivitate și Creștere (Piața Internă și Industrie), care va avea loc în perioada
16 – 17 mai 2019, în județul Iași, municipiul Iași, cu ocazia deținerii de către România a
Președinției Consiliului Uniunii Europene prezentată de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean
Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub numărul 11756 din data de 18.04.2019;
- Raportul de specialitate privind majorarea limitei valorice pentru masa oficială oferită de
către Președintele Consiliului Județean Iași în cadrul Reuniunii informale a Grupului la Nivel
Înalt pentru Competitivitate și Creștere (Piața Internă și Industrie), care va avea loc în perioada
16 – 17 mai 2019, în județul Iași, municipiul Iași, cu ocazia deținerii de către România a
Președinției Consiliului Uniunii Europene, elaborat de către Direcṭia Economică – Serviciul
Administrativ și Protocol, înregistrat sub nr.11758 din 18.04.2019;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași cu nr. 36/20.02.2019 privind aprobarea Protocolului
de Colaborare între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Ministerul Economiei cu privire la
organizarea Reuniunii informale a Grupului la Nivel Înalt pentru Competitivitate și Creștere
(Piața Internă și Industrie), care va avea loc în perioada 16 – 17 mai 2019, în județul Iași,
municipiul Iași, cu ocazia deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene;
- Ordonanţa Guvernului cu nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, în Anexa 2- Normative de cheltuieli
și limite maxime în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol este stabilită limita valorică pentru mese oficiale oferite de către președinții consiliilor județene
în cuantum de 120,00 lei / persoană, cu modificările și completările ulterioare;
- Adresa Ministerului Economiei înregistrată la Consiliul Județean Iași cu
nr.8669/22.03.2019 prin care este transmisă data cinei (16 mai 2019) și valoarea de 250,00 lei
alocată pentru masă/ persoană de către minister;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie
2019;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi „Pentru”;
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În temeiul art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă majorarea limitei valorice pentru masa oficială din 16 mai 2019 oferită de
către Președintele Consiliului Județean Iași în cadrul Reuniunii informale a Grupului la Nivel
Înalt pentru Competitivitate și Creștere (Piața Internă și Industrie) la nivelul sumei alocate de
către Ministerul Economiei, respectiv de 250,00 lei/ persoană.
Art.2 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcṭia
Economică.
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) Direcṭiei Economice.
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: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 109
privind aprobarea încheierii acordului de asociere între Consiliile Județene Iași, Neamț și
Bacău și Asociația Prietenilor Camino de Santiago din România cu privire la realizarea
proiectului Camino de Santiago (varianta moldavă)
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive nr.12355/23.04.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași;
b) Raportul de specialitate nr.12356/23.04.2019 întocmit de Direcția Tehnică și Investiții a
Consiliului Județean Iași;
c) Adresa Asociației Prietenilor Camino de Santiago din România înregistrată la Consiliul
Județean Iași cu nr.10276/05.04.2019;
d) Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
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e) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 aprilie
2019;
f) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 21 voturi „Pentru” și 1 vot de “Abținere”;
În temeiul art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1.(1) Se aprobă Acordul de asociere dintre Consiliile Județene Iași, Neamț și Bacău și
Asociația Prietenilor Camino de Santiago din România pentru realizarea proiectului Camino de
Santiago (varianta moldavă).
hotărâre.

(2) Acordul de asociere prevăzut

în anexă face

parte integranta din prezenta

Art.2. Detaliile tehnice și financiare privind implementarea proiectului vor fi stabilite ulterior
de către părțile semnatare ale acordului de asociere și supuse spre aprobare plenului
Consiliului Județean Iași.
Art.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Iași, domnul Maricel Popa să
semneze în numele și pentru Județul Iași – Consiliul Județean Iași, Acordul de asociere stipulat
la art.1.
Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilieri Judeţeni
şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către: Domnul Președinte al Consiliului
Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa, Consiliul Județean Neamț, Consiliul Județean Bacău,
Direcția Tehnică și Investiții şi Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi.
Dată astăzi: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 110
privind bugetul general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Expunerea de motive privind bugetul general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași
pe anul 2019, prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași Dr. Ing. Maricel POPA,
înregistrată sub nr. 12359 din 23.04.2019;
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b) Raportul de specialitate privind bugetul general al Județului Iași – Consiliul Județean
Iași pe anul 2019, elaborat de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub
nr.12357 din 23.04.2019;
c) Adresa Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi nr. 1098 din 18.03.2019;
d) Adresa Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi nr. 1110 din 20.03.2019;
e) Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
f) Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
g) Prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
h) Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Județean Iași din data de 24 aprilie 2019;
i) Amendamentele formulate în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași
din data de 24.04.2019 și consemnate în procesul verbal al acesteia, respectiv:
- “alocarea sumei de 20.000 lei din venituri proprii ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase
“Sf. Parascheva” pentru documentație expertiză necesară pentru a repara gardul;
-

alocarea sumei de 30.000 lei pentru organizarea în parteneriat a evenimentului
FeStudis în perioada 8-12 mai 2019 la Iași;

- alocarea sumei de 50.000 lei Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile
în anul 2019 pentru activități nonprofit de interes județean conform prevederilor Legii
nr. 350/2005, pentru proiecte sociale;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 aprilie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 21 voturi „Pentru”;
În temeiul art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Aprobă bugetul local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2019, potrivit
anexelor nr. I, părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.1.(2) Aprobă bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2019, potrivit anexelor nr. II, părți integrante din prezenta
hotărâre.
Art.1.(3) Aprobă bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019,
potrivit anexelor nr. V, părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.1.(4) Aprobă programul centralizat de investiţii pe anul 2019 pentru bugetul general al
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, potrivit anexelor nr. VI şi sinteza finanțării programelor
pe anul 2019, potrivit anexei nr. VII.1, părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.1.(5) Aprobă credite de angajament pentru anii 2019 – 2022, potrivit anexelor nr. VI şi
VII, părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.1.(6) Aprobă bugetele generale de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, pentru activitatea
proprie şi pentru instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea Judeţului Iaşi - Consiliul
Judeţean Iaşi, potrivit anexelor nr. I, II, V, VI şi VII, părți integrante din prezenta hotărâre,
precum şi tabelului nr.1 din Raportul de specialitate la prezenta hotărâre.
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Art.1.(7) Aprobă repartizarea sumei de 178.804,00 mii lei din excedentul bugetului local al
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2018, potrivit
anexei nr. VIII.1, parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:
a) 27.000,00 mii lei – pentru finanţarea unor cheltuieli privind sistemul de protecţie a
copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap la Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, în conformitate cu
prevederile art. 6 alin (19) din Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019,
b) 151.804,00 mii lei – pentru finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare.
Art.1.(8) Aprobă repartizarea sumei de 17,00 mii lei din excedentul bugetului fondurilor
externe nerambursabile al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar 2018, potrivit anexei nr. VIII.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.1.(9) Sumele repartizate pentru anul 2019 din excedentul bugetului local și din
excedentul bugetului fondurilor externe nerambursabile ale Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean
Iaşi prin Hotărârile Consiliului Judeţean Iaşi nr. 444/19.12.2018, nr. 459/19.12.2018, nr.
12/23.01.2019 și nr. 42/20.02.2019, se includ în bugetul general al Judeţului Iaşi - Consiliul
Judeţean Iaşi pe anul 2019, modificate, după caz, potrivit articolelor nr. 1.(7) și 1.(8) din
prezenta hotărâre.
Art.1.(10) Aprobă numărul de personal, permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor
de bază aferent anului 2019, pentru aparatul de specialitate, precum și pentru instituțiile și
serviciile publice de sub autoritatea Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi, potrivit anexei nr.
IX.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.1.(11) Aprobă repartizarea pentru anul 2019 a numărului de posturi pentru personalul
neclerical angajat în unitățile de cult, aprobat prin Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul
2019, potrivit anexei nr. X.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.1.(12) Aprobă acordarea sumei de 500,00 mii lei drept sprijin financiar pentru anul 2019,
potrivit art.3 alin (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, astfel:
a) suma de 100,00 mii lei Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei – Arhiepiscopia Iaşilor,
pentru finalizarea lucrărilor de consolidare la Catedrala Mitropolitană Iași,
b) suma de 100,00 mii lei Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei - Protopopiatul Pașcani,
pentru continuarea lucrărilor de construire la Catedrala Pogorârea Sfântului Duh
Pașcani,
c) suma de 100,00 mii lei Episcopiei Romano-Catolice Iași, a cărei destinaţie urmează a
fi stabilită pe parcursul anului 2019, prin Hotărâri ale Consiliului Județean Iași,
d) suma de 200,00 mii lei, ce urmează a fi repartizată pe parcursul anului 2019 prin
Hotărâri ale Consiliului Județean Iași, parohiilor din Județul Iași.
Art.1.(13) Aprobă cotizația pe anul 2019 în sumă de 0,50 mii lei și includerea în bugetul pe
anul 2019 a sumei de 0,50 mii lei, pentru Asociația Directorilor Economici și Contabililor din
Județele din România (ADECJR).
Art.1.(14) Aprobă cotizația pe anul 2019 în sumă de 0,18 mii lei și includerea în bugetul pe
anul 2019 a sumei de 0,18 mii lei, pentru Asociația Arhitecților Șefi de Județe (AASJ).
Art.2. Ordonatorii de credite vor dispune măsuri începând cu data aprobării prezentei pentru
încadrarea în bugetele aprobate pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate de cheltuieli
pentru anul 2019, conform anexelor nr. I, II, V, VI şi VII, părți integrante din prezenta hotărâre.
Creditele bugetare reprezintă limita maximă, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
acestora efectuându-se în conformitate cu prevederile legale.
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Art.3.(1) Responsabilitatea pentru gestionarea eficientă şi în conformitate cu prevederile
legale a creditelor bugetare aprobate aparţine conducătorilor instituţiilor de sub autoritatea
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de ordonatori de credite.
(2) Conducătorii unităţilor de sub autoritatea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în
calitate de ordonatori terţiari de credite şi conducătorii compartimentelor financiar - contabile
sunt cei care poartă răspunderea pentru modalitatea de gestionare a fondurilor aprobate în
bugetele de venituri şi cheltuieli pe surse de venituri, părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi
alineate de cheltuieli (încasarea veniturilor, respectarea prevederilor legale cu privire la
angajarea, lichidarea, ordonanţarea, plata, încheierea angajamentelor legale, stabilirea
prioritizării în efectuarea plăţilor, efectuarea plăţilor şi cheltuielilor, stabilirea şi solicitarea valorii
totale a necesarului de fonduri pentru efectuarea plăţilor în cadrul bugetului aprobat –
deschideri/retrageri de credite, pe surse, organizarea evidenţei – contabile ş.a).
Art.4. Ordonatorii de credite de sub autoritatea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, care
la data de 31.12.2018 au raportat plăţi restante, au obligaţia ca în execuţia bugetelor aprobate
pe anul 2019 să asigure achitarea plăţilor restante. Ordonatorii de credite pot face noi
angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plăţilor
restante înregistrate la finele anului anterior.
Art.5. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția
Economică - Serviciul Buget, Serviciul Financiar Contabil și Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză
şi Recuperări Creanţe, Direcția Tehnică și Investiții, Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă,
Arhitect Șef, Serviciul Resurse Umane şi Salarizare, Direcţia Achiziţii Publice, Compartimentul
Gestionarea Patrimoniului, unităţile de sub autoritatea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi:
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Iaşi, Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, Direcţia Judeţeană de
Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Iaşi, Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi, Liceul Tehnologic Special "Vasile Pavelcu"
Iaşi, Şcoala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu" Iaşi, Şcoala Gimnazială nr.41 Iași,
Liceul Special "Moldova" Tg. Frumos, Școala Profesională Specială "Trinitas" Tg. Frumos,
Şcoala Gimnazială Specială Paşcani, Spitalul Clinic de Pneumoftioziologie Iaşi, Spitalul Clinic
de Obstetrică şi Ginecologie "Elena Doamna" Iaşi, Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie
"Cuza Vodă" Iaşi, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva" Iaşi, Spitalul Clinic de
Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi, Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. N. Oblu" Iaşi, Centrul
de Asistență Medico-Socială Bivolari, Unitatea Medico-Socială Răducăneni, Unitatea de
Asistență Medico-Socială Podu-Iloaiei, Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Asachi" Iaşi, Teatrul
pentru Copii şi Tineret "Luceafărul" Iaşi, Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi, Filarmonica
"Moldova" Iaşi, Şcoala Populară de Arte "Titel Popovici" Iaşi, Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi, Ansamblul Artistic Profesionist
"Constantin Arvinte" al Consiliului Județean Iași, alte entități finanțate din bugetul general al
Județului Iași – Consiliul Județean Iași, respectiv: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Episcopia
Romano-Catolică Iaşi, Biserica Ortodoxă Rusă de Rit Vechi - Episcopia Moldovei, Biserica
Armeană, Biserica Creştină după Evanghelie, S.C. APAVITAL S.A. Iaşi, unităţile administrativteritoriale pentru care Județul Iași – Consiliul Județean Iași asigură cofinanţarea în procent de
50% a cheltuielilor de funcţionare a centrelor de zi, respectiv: Comuna Ciurea, Comuna Cotnari,
Comuna Fântânele, Comuna Heleşteni, Comuna Ion Neculce, Comuna Miroslava, Comuna
Mogoșești-Iași, Comuna Ruginoasa, Comuna Scobinţi, Comuna Tomeşti și Comuna Voineşti,
prin ordonatorii de credite sau conducătorii instituțiilor anterior menționate.
Art.6.(1) Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv anexele la prezenta:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
b) Direcţiei Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași.
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Art.6.(2) Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv raportul de specialitate şi
anexele la prezenta Direcţiei Economice - Serviciul Buget,
Art.6.(3) Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv Anexa nr. VI.1 la prezenta:
a) Direcţiei Tehnice și Investiții,
b) Direcției Achiziții Publice.
Art.6.(4) Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, exclusiv anexele la prezenta
serviciilor/direcţiilor și unităţilor enumerate la art.5.
Art.7. 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: 24 aprilie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
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