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HOTĂRÂREA nr. 370
privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 16.000,00 mii
lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie
„Modernizare drum judeţean DJ 281C: intersecţie DN 28A (Blăgeşti) – Hărmăneşti –
Todireşti – Coasta Măgurii – Cotnari – intersecţie DN 28B (Cotnari), km. 0+000 – 25+053”
până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi
a sumei de 10.000,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului
de investiţie „Modernizare drum judeţean DJ 281C: intersecţie DN 28A (Blăgeşti) – Hărmăneşti –
Todireşti – Coasta Măgurii – Cotnari – intersecţie DN 28B (Cotnari), km. 0+000 – 25+053” până
la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prezentat
de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub
numărul 33202 din data de 14.11.2019;
- Raportul de specialitate privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului
Iaşi a sumei de 10.000,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă
obiectivului de investiţie „Modernizare drum judeţean DJ 281C: intersecţie DN 28A (Blăgeşti) –
Hărmăneşti – Todireşti – Coasta Măgurii – Cotnari – intersecţie DN 28B (Cotnari), km. 0+000 –
25+053” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei, elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și
Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr. 33203 din 14.11.2019;
- Nota de fundamentare privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi
a sumei de 10.000,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului
de investiţie „Modernizare drum judeţean DJ 281C: intersecţie DN 28A (Blăgeşti) – Hărmăneşti –
Todireşti – Coasta Măgurii – Cotnari – intersecţie DN 28B (Cotnari), km. 0+000 – 25+053” până
la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,
elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub
nr.7579/14.11.2019, transmisă cu adresa nr.7580, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu
nr.33068/14.11.2019;
- Adresa
Ministerului
Lucrărilor
Publice,
Dezvoltării
şi
Administraţiei
nr.152671/13.11.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 33077/14.11.2019;
- Prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile OG 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 O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare
Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19
noiembrie 2019;
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- Amendamentul formulat în cadrul ședinței comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Iași din data de 19 noiembrie 2019, reiterat în cadrul ședinței ordinare de plen a
Consiliului Județean Iași din data de 20 noiembrie 2019 și consemnat în procesele verbale ale
acestora, respectiv “modificarea sumei de la 10.000,00 mii lei la 16.000,00 mii lei”;
- Adresa Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași
nr.7717/20.11.2019, înregistrată la Consiliului Județean Iași cu nr. 33767/20.11.2019 prin care
înaintează Nota de fundamentare nr. 7717/20.11.2019 privind alocarea din excedentul bugetului
local al Judeţului Iaşi a sumei de 16.000,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat
aferentă obiectivului de investiţie „Modernizare drum judeţean DJ 281C: intersecţie DN 28A
(Blăgeşti) – Hărmăneşti – Todireşti – Coasta Măgurii – Cotnari – intersecţie DN 28B (Cotnari),
km. 0+000 – 25+053” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării şi Administraţiei;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 36 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanţa de
Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de
16.000,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie
„Modernizare drum judeţean DJ 281C: intersecţie DN 28A (Blăgeşti) – Hărmăneşti – Todireşti –
Coasta Măgurii – Cotnari – intersecţie DN 28B (Cotnari), km.0+000 – 25+053” până la
recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.
Art.2 Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi va întreprinde
toate demersurile necesare pentru recuperarea sumei de 16.000,00 mii lei în termenul prevăzut
de lege.
Art.3 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi.
Art.4 Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
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.5 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 10/2019

6
.

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 371
privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 650,00 mii lei
reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie
„Modernizare drum județean DJ 281: Spinoasa – Belcești, km.10+804 – 12+447” până la
recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a
sumei de 650,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de
investiţie „Modernizare drum județean DJ 281: Spinoasa – Belcești, km.10+804 – 12+447” până
la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prezentat
de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub numărul
33204 din data de 14.11.2019;
- Raportul de specialitate privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi
a sumei de 650,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de
investiţie „Modernizare drum județean DJ 281: Spinoasa – Belcești, km.10+804 – 12+447” până
la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, elaborat
de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice,
înregistrat sub nr. 33205 din 14.11.2019;
- Nota de fundamentare privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a
sumei de 650,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de
investiţie „Modernizare drum județean DJ 281: Spinoasa – Belcești, km.10+804 – 12+447” până
la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, elaborată
de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr.
7578/14.11.2019, transmisă cu adresa 7580, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr.
33068/14.11.2019;
- Adresa
Ministerului
Lucrărilor
Publice,
Dezvoltării
şi
Administraţiei
nr.152671/13.11.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 33077/14.11.2019;
- Prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile OG 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 O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare
Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19
noiembrie 2019;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 36 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanţa de
Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de
650,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie
„Modernizare drum județean DJ 281: Spinoasa – Belcești, km.10+804 – 12+447” până la
recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.
Art.2. Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi va întreprinde
toate demersurile necesare pentru recuperarea sumei de 650,00 mii lei în termenul prevăzut de
lege.
Art.3 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi.
Art.4 Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
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.5 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_____________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 372
privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 250,00 mii lei
reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie
„Modernizare drum județean DJ 248A: intersecție DC 73 (Griești) lim. Jud. Vaslui, km.
48+089 – 50+693” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării şi Administraţiei
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a
sumei de 250,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de
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investiţie „Modernizare drum județean DJ 248A: intersecție DC 73 (Griești) lim. Jud. Vaslui, km.
48+089 – 50+693” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei, prezentat de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub numărul 33206 din data de 14.11.2019;
- Raportul de specialitate privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi
a sumei de 250,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de
investiţie „Modernizare drum județean DJ 248A: intersecție DC 73 (Griești) lim. Jud. Vaslui, km.
48+089 – 50+693” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei, elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și
Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr. 33207 din 14.11.2019;
- Nota de fundamentare privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a
sumei de 250,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de
investiţie „Modernizare drum județean DJ 248A: intersecție DC 73 (Griești) lim. Jud. Vaslui, km.
48+089 – 50+693” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei, elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor
Iași sub nr. 7576/14.11.2019, transmisă cu adresa 7580, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi
cu nr. 33068/14.11.2019;
- Adresa
Ministerului
Lucrărilor
Publice,
Dezvoltării
şi
Administraţiei
nr.152671/13.11.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 33077/14.11.2019;
- Prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile OG 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 O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare
Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19
noiembrie 2019;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 36 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanţa de
Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de
250,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie
„Modernizare drum județean DJ 248A: intersecție DC 73 (Griești) lim. Jud. Vaslui, km. 48+089 –
50+693” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei.
Art.2. Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi va întreprinde
toate demersurile necesare pentru recuperarea sumei de 250,00 mii lei în termenul prevăzut de
lege.
Art.3 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi.
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Art.4 Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
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.5 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

___________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 373
privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 3.700,00 mii
lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie
„Modernizare drum judeţean, DJ 208F Heci (intersectie DJ 208) – Tătăruşi – Iorcani − lim.
jud. Suceava, km.0+000÷12+462”până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a
sumei de 3.700,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de
investiţie „Modernizare drum judeţean, DJ 208F Heci (intersectie DJ 208) – Tătăruşi – Iorcani −
lim. jud. Suceava, km.0+000÷12+462” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prezentat de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în
calitatea sa de inițiator, înregistrat sub numărul 33208 din data de 14.11.2019;
- Raportul de specialitate privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi
a sumei de 3.700,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de
investiţie „Modernizare drum judeţean, DJ 208F Heci (intersectie DJ 208) – Tătăruşi – Iorcani −
lim. jud. Suceava, km.0+000÷12+462” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic,
Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr. 33209 din 14.11.2019;
- Nota de fundamentare privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a
sumei de 3.700,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de
investiţie „Modernizare drum judeţean, DJ 208F Heci (intersectie DJ 208) – Tătăruşi – Iorcani −
lim. jud. Suceava, km.0+000÷12+462” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a
Drumurilor și Podurilor Iași sub nr.7574/14.11.2019, transmisă cu adresa 7580, înregistrată la
Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 33068/14.11.2019;
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- Adresa
Ministerului
Lucrărilor
Publice,
Dezvoltării
şi
Administraţiei
nr.152671/13.11.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 33077/14.11.2019;
- Prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile OG 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 O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare
Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 noiembrie
2019;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 36 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanţa de
Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de
3.700,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie
„Modernizare drum judeţean, DJ 208F Heci (intersectie DJ 208) – Tătăruşi – Iorcani − lim. jud.
Suceava, km.0+000÷12+462” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării şi Administraţiei.
Art.2. Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi va întreprinde
toate demersurile necesare pentru recuperarea sumei de 3.700,00 mii lei în termenul prevăzut
de lege.
Art.3 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi.
Art.4 Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
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.5 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

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

HOTĂRÂREA nr. 374
privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 7.100,00 mii
lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie
„Modernizare drum județean DJ 280B: Tg. Frumos – Cucuteni, km.2+614 – 11+802” până
la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a
sumei de 7.100,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de
investiţie „Modernizare drum județean DJ 280B: Tg. Frumos – Cucuteni, km.2+614 – 11+802”
până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,
prezentat de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrat
sub numărul 33210 din data de 14.11.2019;
- Raportul de specialitate privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi
a sumei de 7.100,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de
investiţie „Modernizare drum județean DJ 280B: Tg. Frumos – Cucuteni, km.2+614 – 11+802”
până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,
elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor
Publice, înregistrat sub nr. 33211 din 14.11.2019;
- Nota de fundamentare privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a
sumei de 7.100,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de
investiţie „Modernizare drum județean DJ 280B: Tg. Frumos – Cucuteni, km.2+614 – 11+802”
până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,
elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr.
7577/14.11.2019, transmisă cu adresa 7580, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr.
33068/14.11.2019;
- Adresa
Ministerului
Lucrărilor
Publice,
Dezvoltării
şi
Administraţiei
nr.152671/13.11.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 33077/14.11.2019;
- Prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile OG 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 O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare
Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 noiembrie
2019;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 36 voturi “Pentru”;
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În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanţa de
Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de
7.100,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie
„Modernizare drum județean DJ 280B: Tg. Frumos – Cucuteni, km.2+614 – 11+802” până la
recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.
Art.2. Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi va întreprinde
toate demersurile necesare pentru recuperarea sumei de 7.100,00 mii lei în termenul prevăzut
de lege.
Art.3 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi.
Art.4 Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
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.5 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 375
privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 35.000,00 mii
lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie
„Modernizare drum judeţean DJ 246 : lim.jud.Vaslui – Tufeştii de Sus – Scânteia –
intersecţie DJ 248 – Şcheia – Drăguşeni – Ipatele – Ţibăneşti, km.20+450÷56+506” până la
recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
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- Referatul de aprobare privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a
sumei de 35.000,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de
investiţie „Modernizare drum judeţean DJ 246 : lim.jud.Vaslui – Tufeştii de Sus – Scânteia –
intersecţie DJ 248 – Şcheia – Drăguşeni – Ipatele – Ţibăneşti, km.20+450÷56+506” până la
recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prezentat
de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub numărul
33212 din data de 14.11.2019;
- Raportul de specialitate privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi
a sumei de 35.000,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului
de investiţie „Modernizare drum judeţean DJ 246 : lim.jud.Vaslui – Tufeştii de Sus – Scânteia –
intersecţie DJ 248 – Şcheia – Drăguşeni – Ipatele – Ţibăneşti, km.20+450÷56+506” până la
recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, elaborat de
Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice,
înregistrat sub nr.33213 din 14.11.2019;
- Nota de fundamentare privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a
sumei de 35.000,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de
investiţie „Modernizare drum judeţean DJ 246 : lim.jud.Vaslui – Tufeştii de Sus – Scânteia –
intersecţie DJ 248 – Şcheia – Drăguşeni – Ipatele – Ţibăneşti, km.20+450÷56+506” până la
recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, elaborată
de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub
nr.7575/14.11.2019, transmisă cu adresa 7580, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu
nr.33068/14.11.2019;
- Adresa
Ministerului
Lucrărilor
Publice,
Dezvoltării
şi
Administraţiei
nr.152671/13.11.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 33077/14.11.2019;
- Prevederile OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile OG 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 O.U.G. 28/2013pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare
Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 noiembrie
2019;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 36 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de
Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de
35.000,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie
„Modernizare drum judeţean DJ 246: lim.jud.Vaslui – Tufeştii de Sus – Scânteia – intersecţie DJ
248 – Şcheia – Drăguşeni – Ipatele – Ţibăneşti, km.20+450÷56+506” până la recuperarea
acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei;
Art.2. Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi va întreprinde
toate demersurile necesare pentru recuperarea sumei de 35.000,00 mii lei în termenul prevăzut
de lege.
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Art.3. Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi.
Art.4. Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
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.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 376
privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 3.700,00 mii
lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie
„Modernizare drum judeţean, DJ 207M: intersecţie DN 28 − A.I.Cuza, km.0+000÷6+178”
până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a
sumei de 3.700,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de
investiţie „Modernizare drum judeţean, DJ 207M: intersecţie DN 28 − A.I. Cuza,
km.0+000÷6+178” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei, prezentat de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub numărul 33214 din data de 14.11.2019;
- Raportul de specialitate privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi
a sumei de 3.700,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de
investiţie „Modernizare drum judeţean, DJ 207M: intersecţie DN 28 − A.I.Cuza,
km.0+000÷6+178” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei, elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și
Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr. 33215 din 14.11.2019;
- Nota de fundamentare privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a
sumei de 3.700,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de
investiţie „Modernizare drum judeţean, DJ 207M: intersecţie DN 28 − A.I. Cuza,
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km.0+000÷6+178” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei, elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor
Iași sub nr. 7573/14.11.2019, transmisă cu adresa 7580, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi
cu nr. 33068/14.11.2019;
- Adresa
Ministerului
Lucrărilor
Publice,
Dezvoltării
şi
Administraţiei
nr.152671/13.11.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 33077/14.11.2019;
- Prevederile OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile OG 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 O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare
Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 noiembrie
2019;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 36 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de
Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de
3.700,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie
„Modernizare drum judeţean, DJ 207M: intersecţie DN 28 − A.I.Cuza, km.0+000÷6+178” până
la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.
Art.2. Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi va întreprinde
toate demersurile necesare pentru recuperarea sumei de 3.700,00 mii lei în termenul prevăzut
de lege.
Art.3. Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi.
Art.4. Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
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.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 377
privind aprobarea demarării procedurii de achiziţie publică ACORD CADRU pentru
lucrările de întreţinere pe drumurile judeţene pe timp de vară pentru anul 2020 şi alocarea
fondurilor necesare desfaşurării acestei activităţi
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind aprobarea demarării procedurii de achiziţie publică
ACORD CADRU pentru lucrările de întreţinere pe drumurile judeţene pe timp de vară pentru anul
2020 şi alocarea fondurilor necesare desfaşurării acestei activităţi, prezentat de către
Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub numărul 33111
din data de 14.11.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea demarării procedurii de achiziţie publică
ACORD CADRU pentru lucrările de întreţinere pe drumurile judeţene pe timp de vară pentru anul
2020 şi alocarea fondurilor necesare desfaşurării acestei activităţi, elaborat de Direcṭia Tehnică
și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr.
33113 din 14.11.2019;
- Nota de fundamentare privind aprobarea demarării procedurii de achiziţie publică
ACORD CADRU pentru lucrările de întreţinere pe drumurile judeţene pe timp de vară pentru anul
2020 şi alocarea fondurilor necesare desfaşurării acestei activităţi, elaborată de către Direcția
Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr. 7512/13.11.2019 transmisă cu
adresa nr. 7513/13.11.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu
nr.
32803/13.11.2019;
- Prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile OG 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;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), lit. f) din Ordonanţa de Urgență a
Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 noiembrie
2019;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 35 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de
Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă demararea procedurii de achiziţie publică ACORD CADRU pentru
lucrările de întreţinere pe drumurile judeţene pe timp de vară pentru anul 2020.
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Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 23.153.150 lei cu T.V.A. necesară încheierii
Acordului Cadru pentru lucrările de întreţinere pe drumurile judeţene pe timp de vară pentru
anul 2020.
Art.3. Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi.
Art.4. Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
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.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 378
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:
- Referatul de aprobare privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul
de lucrări drumuri şi poduri al D.J.A.D.P. Iaşi pentru anul 2019, prezentat de către Preṣedintele
Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub numărul 33114 din data de
14.11.2019;
- 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.33115
din 14.11.2019;
- Nota de fundamentare privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul
de lucrări drumuri şi poduri al D.J.A.D.P. Iaşi pentru anul 2019, elaborată de către Direcția
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Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr.7508/13.11.2019 transmisă cu
adresa nr. 7532/13.11.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 33016/14.11.2019;
- Prevederile OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile OG 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;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 noiembrie
2019;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 35 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de
Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul de lucrări
drumuri şi poduri al D.J.A.D.P. Iaşi pentru anul 2019, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi.
Art.3 Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
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 compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
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HOTĂRÂREA nr. 379
privind aprobarea participării domnului Președinte al Consiliului Județean Iași, Dr. Ing.
Maricel Popa la evenimentul ACI AIRPORT EXCHANGE 2019 care se va desfășura în
perioada 25-27 noiembrie 2019 la ABU DHABI, Emiratele Arabe Unite și a cheltuielilelor
aferente
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare al Vicepreședintelui Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr. 33220/14.11.2019;
b) Raportul de specialitate nr. 33221/14.11.2019 întocmit de Serviciului Comunicare,
Relații Publice, Relații Internaționale și Protocol din cadrul Consiliului Județean Iași;
c) Adresa înregistrată la Consiliului Județean Iași cu nr. 33200/14.11.2019 prin care
Președintele Consiliului Județean Iași este invitat să participe la evenimentul ACI AIRPORT
EXCHANGE 2019, ce va avea loc în perioada 25-27 noiembrie 2019 la ABU DHABI, Emiratele
Arabe Unite;
d) Dispozițiile HG 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;
e) Prevederile art. 173 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
f) Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 164/2010;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 110/24.04.2019 privind aprobarea
bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean iași pe anul 2019, cu modificările și
completările ulterioare;
h) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 noiembrie
2019;
i) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 21 voturi “Pentru” și 13 voturi de
“Împotrivă”;
În temeiul art. 196 aliniatul 1, litera a din OUG nr. 57/2009 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă deplasarea domnului Președinte al Consiliului Județean Iași,
dr. Ing. Maricel Popa la evenimentul ACI AIRPORT EXCHANGE 2019 care se va desfășura în
perioada 25-27 noiembrie 2019 la ABU DHABI, Emiratele Arabe Unite.
Art.2.(1) Se aprobă cheltuielile aferente participării Președintelui Consiliului Județean Iași
la manifestările ACI AIRPORT EXCHANGE 2019, din ABU DHABI, Emiratele Arabe Unite, în
perioada 25-27 noiembrie 2019, în cuantum de 9566 lei, după cum urmează:
a) Transportul extern se va efectua cu avionul pe ruta București – Istanbul – Abu Dhabi –
Istanbul – București - cost estimativ - 1200 EUR (5760 lei),
b) Transportul intern se va efectua cu avionul pe ruta Iași – București – Iași – în
cuantumul deplasărilor interne aprobate în abonament,
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c) Asigurări medicale de călătorie – 1 persoană x cca 25 USD (110 lei),
d) Diurnă 4 zile x 60 USD = 240 USD (1056 lei),
e) Cazarea estimativă 1 persoană x 3 zile x 200 USD = 600 USD (2640 lei).
(2) Cheltuielile de deplasare privind personalul (asigurări de călătorie, transport,
cazare, diurnă) revin instituției trimițătoare, conform prevederilor HG
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.
Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Serviciul Comunicare,
Relații Publice, Relații Internaționale și Protocol
Art.4.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeul Unic, Arhivă și Secretariat
ATOP va înainta copie după prezenta hotărâre către persoana nominalizată la art. 1, Instituția
Prefectului Județului Iași, Direcția Juridică, Serviciul Comunicare, Relații Publice, Relații
Internaționale și Protocol, Direcția Economică, Direcția Achiziții Publice, Serviciul Resurse
Umane și Salarizare.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 380
privind solicitarea de trecere din administrarea Consiliului Local al comunei
Ruginoasa în administrarea Consiliului Județean Iași a suprafeței de 1725 mp teren,
identificat cu numărul cadastral 63663, UAT Ruginoasa
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare nr. 32981/14.11.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași;
b) Raportul de specialitate nr. 32982/14.11.2019 emis de Direcția Tehnică și Investiții din
cadrul Consiliului Județean Iași;
c) Prevederile art. 173, art. 182 și art. 297, aliniat 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
d) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 noiembrie
2019;

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 10/2019
21

e) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 21 voturi “Pentru” și 14 voturi de
“Abținere”;
În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă solicitarea de trecere din administrarea Consiliului Local al comunei
Ruginoasa în administrarea Consiliului Județean Iași a suprafeței de 1725 mp, parte din
numărul cadastral 63663, UAT Ruginoasa în vederea amenajării unui teren de sport (minifotbal)
acoperit.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Consiliul Local al
Comunei Ruginoasa și Direcția Tehnică și Investiții – Birou Gestionarea Patrimoniului.
Art.3.(1) Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie Instituției Prefectului Iași,
Consiliului Local al Comunei Ruginoasa, Direcției Juridice, Direcției Tehnice și Investiții – Birou
Gestionarea Patrimoniului.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 381
privind aprobarea transmiterii unei părți din bunul imobil situat în Oraș Tg.
Frumos, str. Petru Rareș nr. 37 din domeniul public al județului Iași și administrarea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului în domeniul public al
Orașului Tg. Frumos, Județul Iași
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 32986/14.11.2019 al Președintelui Consiliului Județean Iași;
- Raportul de specialitate nr. 32988/14.11.2019 emis de Direcția Tehnică și InvestițiiConsiliul Județean Iași;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr.110/26.09.2019 privind
solicitarea de trecere din proprietatea publică a județului Iași în proprietatea publică a Orașului
Târgu Frumos a unei părți din imobilul situat în str. Petru Rareș nr. 37, oraș Tg.Frumos, Județul
Iași,
- Adresa nr. 28551/10.10.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Iași;
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- Prevederile articolelor 173, 182 alin. (4) și 294 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 noiembrie
2019;
- Amendamentul formulat în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași
din data de 20 noiembrie 2019 și consemnat în procesul verbal al acesteia, respectiv “destinația
de cămin de bătrâni ”;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 35 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196 aliniat 1, litera a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă transmiterea din domeniul public al județului Iași și administrarea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului în domeniul public al Orașului Tg.
Frumos, Județul Iași a unei părți din bunul imobil situat în Oraș Tg. Frumos, str. Petru Rareș nr.
37, declarându-se din bun de interes județean în bun de interes local, cu destinația de cămin de
bătrâni.
Datele de identificare a bunurilor care trec în proprietatea Orașului Tg.Frumos:
-suprafață teren 2.632 mp, parte din numărul cadastral 61509, valoare de
inventar: 3.182,86 lei;
-clădire cu numărul cadastral 61509-C1, suprafață 725 mp, valoare de
inventar: 1.545.563 lei.
Art.2. Predarea primirea imobilului teren menționat la art.1 se va face pe bază de proces
verbal încheiat între părțile interesate în termen de 60 de zile de la data comunicării prezentei.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Economică Compartimentul Gestionarea Patrimoniului și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului.
Art.4.(1) Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie Direcției Juridice, Direcţiei
Economice - Compartiment Gestionarea Patrimoniului, Orașului Tg. Frumos - Consiliul Local al
Orașului Tg. Frumos, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului şi Instituţiei
Prefectului Judeţului Iaşi.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 382
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privind alocarea sumei de 75.000 lei din excedentul bugetului Județului Iași-Consiliul
Județean Iași pe anul 2019 pentru obiectivul de investiții "Testul investitorului privat
prudent" în vederea fundamentării deciziei de intrare ca asociat a Județului Iași Consiliul Județean Iași la SC „Miroslava Industrial Parc" SRL și participarea la majorarea
capitalului social al acesteia
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași, în
calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 32958/14.11.2019;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 32957/14.11.2019 emis de Consiliul
Județean Iași;
- Hotărârea Consiliului Județean nr. 262/21.08.2019 privind aprobarea, în principiu, de
intrare ca asociat a Județului Iași-Consiliul Județean Iași la SC "Miroslava Industrial Parc" SRL,
- Adresa nr. 12839/21.10.2019 emisă de Consiliul Concurenței ca urmare a solicitării
Consiliului Județean Iași nr. 30316/21.10.2019;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Prevederile articolelor 173, alin. (1), lit. b), alin. (30 lit. a) și alin. (5) din Ordonanța de
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 noiembrie
2019;
- Amendamentul formulat în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași
din data de 20 noiembrie 2019 și consemnat în procesul verbal al acesteia, respectiv “ suma să
fie de 75.000 lei ";
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 29 voturi “Pentru” și 1 vot de “Abținere”;
În temeiul art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 75.000 lei din excedentul bugetului Județului IașiConsiliul Județean Iași pe anul 2019 pentru obiectivul de investiții "Testul investitorului privat
prudent" în vederea fundamentării deciziei de intrare ca asociat a Județului Iași - Consiliul
Județean Iași la SC „Miroslava Industrial Parc" SRL și participarea la majorarea capitalului
social al acesteia.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri răspunde Direcția Economică și
Direcția Tehnică și Investiții din cadrul Consiliului Județean Iași.
Art.3. Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Comunei Miroslava;
c) SC “Miroslava Industrial Parc” SRL;
d) Direcției Economice;
e) Direcției Juridice;
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f) Direcției Tehnice și Investiții.
Art.4. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.383
privind modificarea punctului 9 din Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Iași
nr.220/28.09.2016 privind constituirea Consiliilor de administrație la spitalele
subordonate Consiliului Județean Iași
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind modificarea punctului 9 din Anexa nr.4 la Hotărârea
Consiliului Județean Iași nr.220/28.09.2016 privind constituirea Consiliilor de administrație la
spitalele subordonate Consiliului Județean Iași, prezentat de Președintele Consiliului Județean
Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 33146 din 14.11.2019;
- Raportul de specialitate privind modificarea punctului 9 din Anexa nr.4 la Hotărârea
Consiliului Județean Iași nr.220/28.09.2016 privind constituirea Consiliilor de administrație la
spitalele subordonate Consiliului Județean Iași, elaborat de către Serviciul Resurse Umane şi
Salarizare și înregistrat sub nr. 33147/14.11.2019;
- Adresa Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iaşi
nr.10987/17.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr.30024/17.10.2019 prin care
se aduce la cunoștință demisia domnului Prof. Univ. Dr. Dan Cobzeanu din consiliul de
administrație;
- Prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr.529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la
autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor
sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către
autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti;
- Prevederile O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
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- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 169/30.06.2010 privind preluarea de
către judeţul Iaşi a ansamblului de competenţe şi atribuţii pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie “Cuza-Vodă” Iaşi;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.220/28.09.2016 privind constituirea
Consiliilor de administrație la spitalele subordonate Consiliului Județean Iași, cu modificările
ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.59/24.02.2017 privind modificarea
punctului 9 din Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.220/28.09.2016 privind
constituirea Consiliilor de administraţie la spitalele subordonate Consiliului Judeţean Iaşi;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.195/26.06.2019 privind modificarea
punctului 9 din Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.220/28.09.2016 privind
constituirea Consiliilor de administraţie la spitalele subordonate Consiliului Judeţean Iaşi;
- prevederile art. 173, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. c) din Ordonanţă de Urgenţă
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 noiembrie
2019;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 29 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Cu data prezentei, se modifică punctul 9 din Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului
Județean Iași nr.220/28.09.2016 privind constituirea Consiliilor de administrație la spitalele
subordonate Consiliului Județean Iași, în sensul înlocuirii domnului Prof. Univ. Dr. Dan
Cobzeanu, reprezentant al Universităţii de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” în Consiliul de
administrație al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iaşi, cu doamna Șef
Lucr. Dr. Laura Mihaela Trandafir.
Art.2 Cu aceeași dată încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Județean Iași
nr.195/26.06.2019.
Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.220/28.09.2016 rămân
neschimbate și se aplică în consecință.
Art.4 Prevederile prezentei hotărâri se vor duce la îndeplinire de Serviciul Resurse
Umane şi Salarizare, prin grija şefului de serviciu, de conducerea Spitalului Clinic de ObstetricăGinecologie „Cuza-Vodă”, Iaşi şi de persoanele nominalizate la art. 1.
Art.5 Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Serviciului Resurse Umane şi Salarizare, Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „CuzaVodă” Iaşi și persoanelor nominalizate la art. 1.
Art.6 Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
____________________________________________________________________________________________
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 384
privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul
Județean Iași și Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Iaşi în vederea organizării în
parteneriat a Galei Laureaţilor Sportului Ieşean la Iaşi, în luna decembrie 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Documentaţia (adresă şi formular cerere de cooperare) Direcţiei Judeţene pentru Sport
şi Tineret Iaşi, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 29795/16.10.2019, prin care solicită
organizarea în parteneriat a Galei Laureaţilor Sportului Ieşean, la Iaşi, în perioada 1 decembrie
2019 - 29 februarie 2020;
- Referatul de aprobare prezentat de către Preşedintele Consiliului Județean Iași, dl.
Maricel Popa, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 29964 din data de 17.10.2019;
- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Cabinet Preşedinte, înregistrat sub
nr.29967 din data de 17.10.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 110/24.04.2019 privind aprobarea
bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019 cu modificările și
completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 86/27.03.2015 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Iași nr.194 din 24.06.2014 privind adoptarea unui Formular pentru
persoane juridice interesate, ce solicită cooperarea şi susţinerea Consiliul Județean Iași, în
vederea realizării în comun a unor acţiuni/evenimente/manifestări de interes public judeţean în
beneficiul comunităţii locale precum și modificarea Acordului – Cadru de Cooperare prevăzut în
Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.310/26.10.2012;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 173 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr.98/29.04.2015 privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Socială şi Economică a Judeţului laşi pentru perioada 2014 - 2020;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 112/29.05.2019, modificată prin
H.C.J. Iași nr. 284/24.09.2019, pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de
stimulente financiare elevilor din învăţământul preuniversitar din judeţul Iași, care au obţinut
premii/distincţii/medalii la competiţii şcolare judeţene, naţionale şi internaţionale, acţiunile
sportive internaţionale şi naţionale oficiale, precum şi cadrelor didactice care
s-au
ocupat de pregătirea acestora;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 noiembrie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 24 voturi “Pentru” și 11 voturi de “Abținere”;
În temeiul art. 196 aliniatul 1, litera a din OUG 57/2009 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
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Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul
Județean Iași și Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Iaşi în vederea organizării în
parteneriat a Galei Laureaţilor Sportului Ieşean la Iaşi, în luna decembrie 2019, conform Anexei
1 parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 40.000 lei din bugetul Județului Iași – Consiliul
Județean Iași, pe anul 2019, cap. 87.02 – “Alte acțiuni” pentru realizarea în parteneriat a
evenimentului menționat la art.1, conform bugetului prezentat în Anexa 1.2.a si 1.2.b la
Formularul cerere de cooperare.
Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Iași – dl. dr. ing. Maricel Popa
să semneze în numele și pentru Județul Iași – Consiliul Județean Iași acordul stipulat la art.1.
Art.4 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției Economice - Serviciul
Financiar Contabil, Compartimentului Cabinet Preşedinte din cadrul Consiliului Județean Iași și
Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Iaşi.
Art.5 Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
a) Instituției Prefectului Județului Iași;
b) Direcției Economice - Serviciul Financiar Contabil;
c) Compartimentului Cabinet Preşedinte;
d) Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Iaşi.
Art.6 Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.385
privind aprobarea Contractului de modificare și reafirmare a Contractului de Asistenţă
pentru Proiect din data de 7 aprilie 2011 încheiat între JUDEȚUL IAȘI, MUNICIPIUL IAȘI,
APAVITAL SA, în calitate de debitor și BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE
ȘI DEZVOLTARE
Județul Iași - Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere Nota de fundamentare nr.54337/31416/30.10.2019 întocmită de
APAVITAL SA Iaşi prin care solicită iniţierea unei hotărâri privind aprobarea Contractului de
modificare și reafirmare a Contractului de Asistenţă pentru Proiect din data de 7 aprilie 2011
încheiat între JUDEȚUL IAȘI, MUNICIPIUL IAȘI, APAVITAL SA, în calitate de debitor și
BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE;
Având în vedere Referatul de aprobare a Președintelui Consiliului Județean Iași
nr.33136/14.10.2019;
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Având în vedere Raportul de specialitate nr.33139/14.11.2019 întocmit de Direcția
Juridică;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.101/25.03.2011 privind aprobarea
Contractului de Asistenţă pentru Proiect încheiat între JUDEȚUL IAȘI, MUNICIPIUL IAȘI,
APAVITAL SA, în calitate de debitor și BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI
DEZVOLTARE;
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă
Canal Iaşi (ARSACIS) nr. 30 din data de 14.11.2019;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 și art. 182 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data
de 19 noiembrie 2019;
Având în vedere votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă termenii, tranzacțiile avute în vedere, precum şi semnarea, furnizarea şi
îndeplinirea Contractului de modificare şi reafirmare a Contractului de Asistenţă pentru Proiect
din data de 7 aprilie 2011 încheiat între JUDEȚUL IAȘI, MUNICIPIUL IAȘI, APAVITAL SA, în
calitate de debitor și BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE.
Art.2. Se aprobă Proiectul Contractului de modificare şi reafirmare a Contractului de
Asistenţă pentru Proiect din data de 7 aprilie 2011 încheiat între JUDEȚUL IAȘI, MUNICIPIUL
IAȘI, APAVITAL SA, în calitate de debitor și BANCA EUROPEANĂ PENTRU
RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.3 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, domnul Maricel Popa să
negocieze şi să semneze în numele Judeţului Iaşi Contractul de modificare şi reafirmare a
Contractului de Asistenţă pentru Proiect din data de 7 aprilie 2011 încheiat între JUDEȚUL IAȘI,
MUNICIPIUL IAȘI, APAVITAL SA, în calitate de debitor și BANCA EUROPEANĂ PENTRU
RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE.
Art.4. Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de APAVITAL SA.
Art.5.(1) Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie Direcției Economice, APAVITAL
SA, Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi (ARSACIS) şi Instituţiei Prefectului
Judeţului Iaşi.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată
de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

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

HOTĂRÂREA nr.386
privind preţul mediu la masa verde de pe pajişti din judeţul Iaşi, pentru recolta anului
2020
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind preţul mediu la masa verde de
pe pajişti din judeţul Iaşi, pentru recolta anului 2020, prezentat de către Preşedintele Consiliului
Judeţean Iaşi, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.32265/07.11.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind preţul mediu la masa verde de
pe pajişti din judeţul Iaşi, pentru recolta anului 2020, elaborat de către Serviciul Fonduri Speciale,
Sinteză şi Recuperări Creanţe – Direcţia Economică, înregistrat sub nr.32266/07.11.2019;
c) Nota de fundamentare a Direcţiei pentru Agricultură Județeană Iaşi transmisă cu
adresa nr. 8670/24.09.2019 (nr. 27727/24.09.2019) privind preţul mediu la masa verde de pe
pajişti din judeţul Iaşi, pentru recolta anului 2020;
d) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
e) Ordinul nr. 407/07.06.2013 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim –
ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice privind aprobarea contractului
– cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al
comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;
f) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991;
g) Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991;
h) Legea nr. 156/2015 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2014
pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19
noiembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 35 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
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Art.1. Se aprobă preţul mediu la masa verde de pe pajişti din judeţul Iaşi, pentru recolta
anului 2020, în valoare de 0,060 lei/kg.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data 01.01.2020.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin unităţile fiscale din subordine.
Art.4. Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei pentru Agricultură Județeană Iaşi;
c) Direcţiei Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe din
cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
d) Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi.
Art.5. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 387
privind prețurile medii ale principalelor produse agricole din județul Iași, pentru anul
fiscal 2020
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind prețurile medii ale principalelor
produse agricole din județul Iași, pentru anul fiscal 2020, prezentat de către Președintele
Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.32261/07.11.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind prețurile medii ale principalelor
produse agricole din județul Iași, pentru anul fiscal 2020, elaborat de către Serviciul Fonduri
Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe - Direcția Economică, înregistrat sub
nr.32262/07.11.2019;
c) Nota de fundamentare a Direcţiei pentru Agricultură Județeană Iaşi transmisă cu
adresa nr. 8669/24.09.2019 (nr. 27726/24.09.2019), privind prețurile medii ale principalelor
produse agricole din județul Iași, pentru anul fiscal 2020;
d) Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
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e) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19
noiembrie 2019;
f) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 35 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă preţurile medii ale principalelor produse agricole din judeţul Iaşi, pentru
anul fiscal 2020, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 01.01.2020.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin unităţile fiscale din subordine.
Art.4. Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei pentru Agricultură Județeană Iaşi;
c) Direcţiei Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe din
cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
d) Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi;
Art.5. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 388
privind tarifele pentru prestarea serviciilor de pază și protecție de către Direcția
Județeană de Pază și Protecție Iași, pentru anul 2020
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind tarifele pentru prestarea
serviciilor de pază şi protecţie de către Direcţia Judeţeană de Pază şi Protecție Iaşi, pentru anul
2020, prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator,
înregistrat sub nr. 32798/13.11.2019;
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b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind tarifele pentru prestarea
serviciilor de pază şi protecţie de către Direcţia Judeţeană de Pază şi Protecție Iaşi, pentru anul
2020, elaborat de către Serviciul Fonduri, Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe – Direcția
Economică, înregistrat sub nr. 32800/13.11.2019;
c) Nota de fundamentare a Direcţiei Judeţene de Pază şi Protecție Iaşi
nr.1781/24.10.2019 (nr. 30910/25.10.2019) privind tarifele pentru prestarea serviciilor de pază şi
protecţie pentru anul 2020;
d) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 11/31.01.2018, privind reorganizarea
Serviciului Public Judeţean de Pază și Protecţie Iaşi, cu modificarea denumirii în Direcţia
Judeţeană de Pază şi Protecţie Iaşi, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii şi exercitarea
cu caracter temporar a funcţiei de director;
e) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Județene de Pază și Protecție
Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 142/25.04.2018;
f) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;
g) Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
h) Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
i) Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
j) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19
noiembrie 2019;
k) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 35 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă tarifele pentru prestarea serviciilor de pază şi protecţie de către
Direcţia Judeţeană de Pază şi Protecție Iaşi, pentru anul 2020, conform Anexei, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data de 01.01.2020.
Art.3. Încasarea tarifelor prevăzute în Anexă, se va face în conturi deschise potrivit
legislaţiei în vigoare, de către Direcţia Judeţeană de Pază şi Protecție Iaşi.
Art.4. Excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale Direcţiei
Judeţene de Pază şi Protecție Iaşi se supun prevederilor Normelor Metodologice privind
încheierea exerciţiului bugetar pentru anul 2020.
Art.5. Direcţia Judeţeană de Pază şi Protecție Iaşi va comunica la finele fiecărui
trimestru, până pe data de 10 a lunii următoare, situaţia încasărilor din aplicarea tarifelor
aprobate, către Direcţia Economică - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperare Creanţe
din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi.
Art.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către: directorul şi
funcţionarii din cadrul Direcţiei Judeţene de Pază şi Protecție Iaşi.
Art.7. Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
b) Direcţiei Judeţene de Pază şi Protecție Iaşi,
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c) Serviciului Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperare Creanţe din cadrul Direcției
Economice - Consiliul Judeţean Iaşi,
d) Direcției Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi.
Art.8. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.389
privind tarifele pentru prestarea serviciilor artistice practicate de către Ansamblul
Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului Judeţean Iaşi, în anul 2020
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind tarifele pentru prestarea
serviciilor artistice practicate de către Ansamblul Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al
Consiliului Judeţean Iaşi, în anul 2020, prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași,
în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 32997/14.11.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind tarifele pentru prestarea
serviciilor artistice practicate de către Ansamblul Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al
Consiliului Judeţean Iaşi, în anul 2020, elaborat de către Serviciul Fonduri, Speciale, Sinteză și
Recuperări Creanțe – Direcția Economică, înregistrat sub nr. 32999/14.11.2019;
c) Nota de fundamentare a Ansamblului Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al
Consiliului Judeţean Iaşi transmisă prin adresa nr. 2047/07.10.2019 (nr. 29033/07.10.2019)
privind cuantumul tarifelor pentru serviciile artistice care urmează a fi prestate în anul 2020;
d) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 310/31.08.2017 privind înfiinţarea Ansamblului
Folcloric al Judeţului Iaşi, cu modificările şi completările ulterioare;
e) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 45/22.03.2019 privind aprobarea organigramei,
Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Ansamblului Artistic
Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului Judeţean Iaşi;
f) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;
g) Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau
concerte, precum şi desfăşurarea de activităţi de impresariat artistic, cu modificările şi
completările ulterioare;
h) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
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i) Hotărârea Consiliului de Administraţie al Ansamblului Artistic Profesionist “Constantin
Arvinte” al Consiliului Judeţean Iaşi nr. 17/26.09.2019;
j) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19
noiembrie 2019;
k) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 35 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă tarifele pentru prestarea serviciilor artistice de către Ansamblul Artistic
Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului Judeţean Iaşi, pentru anul 2020, conform
Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data de 01.01.2020.
Art.3. Încasarea tarifelor prevăzute în Anexă, se va face în conturi deschise potrivit
legislaţiei în vigoare, de către Ansamblul Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului
Judeţean Iaşi.
Art.4. Ansamblul Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului Judeţean Iaşi va
comunica la finele fiecărui trimestru, până pe data de 10 a lunii următoare, situaţia încasărilor
din aplicarea tarifelor aprobate, către Direcţia Economică - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi
Recuperări Creanţe din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi.
Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către: managerul şi
personalul din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului
Judeţean Iaşi.
Art.6. Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
b) Ansamblului Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului Judeţean Iaşi,
c) Serviciului Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe din cadrul Direcției
Economice - Consiliul Judeţean Iaşi,
d) Direcției Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
Art.7. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
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HOTĂRÂREA nr.390
privind aprobarea taxelor de participare la cursurile organizate de către Şcoala Populară
de Arte “Titel Popovici” Iaşi, pentru anul 2020
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor de participare
la cursurile organizate de către Şcoala Populară de Arte “Titel Popovici” Iaşi, pentru anul 2020,
prezentat de către Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat
sub nr. 32270/07.11.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor de
participare la cursurile organizate de către Şcoala Populară de Arte “Titel Popovici” Iaşi, pentru
anul 2020, elaborat de către Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe – Direcţia
Economică, înregistrat sub nr. 32271/07.11.2019;
c) Nota
de
fundamentare,
transmisă
prin
adresa
nr.
639/04.10.2019
(nr. 28834/04.10.2019), a Şcolii Populare de Arte “Titel Popovici” Iaşi privind propunerile de tarife
practicate pentru anul 2020;
d) Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Populare de Arte “Titel Popovici” Iaşi nr.
626/01.10.2019;
e) Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată, cu modificările şi completările
ulterioare;
f) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;
g) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19
noiembrie 2019;
h) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 35 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă taxele de participare la cursurile organizate de către Şcoala Populară
de Arte “Titel Popovici” Iaşi, pentru anul 2020, conform Anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Salariații Şcolii Populare de Arte “Titel Popovici” Iaşi, salariaţii Judeţului Iaşi Consiliul Județean Iași, foștii salariaţi, precum şi copiii acestora beneficiază de facilitați în
privința taxei de școlarizare, respectiv scutirea la plata acesteia.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 01.01.2020.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către directorul Şcolii
Populare de Arte “Titel Popovici” Iaşi.
Art.5. Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Şcolii Populare de Arte “Titel Popovici” Iaşi;
c) Serviciului Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe din cadrul Direcţiei
Economice - Consiliul Judeţean Iaşi.
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Art.6. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.391
privind aprobarea taxei de participare la cursurile din cadrul Programelor de formare
„Managementul situaţiilor de criză educaţională” şi „Managementul situaţiilor de criză
educaţională” şi „Managementul procesului de incluziune şcolară a elevilor cu cerinţe
educaţionale speciale”, organizate de Centrul Judeţean pentru anul 2020
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea taxei de participare la
cursurile din cadrul Programelor de formare „Managementul situaţiilor de criză educaţională” şi
“Managementul procesului de incluziune şcolară a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale”,
organizate de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, pentru anul 2020,
prezentat de către Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat
sub nr. 32267/07.11.2019;
b) Raportul de specialitate la Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei de participare
la cursurile din cadrul Programelor de formare „Managementul situaţiilor de criză educaţională”
şi “Managementul procesului de incluziune şcolară a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale”,
organizate de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, pentru anul 2020,
elaborat de către Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe – Direcţia
Economică, înregistrat sub nr. 32268/07.11.2019;
c) Nota de fundamentare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi
nr. 1715/23.09.2019, transmisă prin adresa nr. 1716/23.09.2019 (27545/23.09.2019) privind
aprobarea taxei de participare la cursurile din cadrul Programelor de formare „Managementul
situaţiilor de criză educaţională” şi “Managementul procesului de incluziune şcolară a elevilor cu
cerinţe educaţionale speciale”, organizate de către acesta, pentru anul 2020;
d) Hotărârea Consiliului de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Iaşi nr. 19/23.09.2019;
e) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 348/23.10.2019 privind aprobarea organizării
de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi a unor programe de
formare în anul 2020;
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f) Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3343/16.03.2018 privind acreditarea
programului de formare continuă „Managementul situaţiilor de criză educaţională”, încadrat în
categoria 2 – Managementul clasei de elevi, 89 ore, 22 credite, furnizor Centrul Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi;
g) Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3861/04.04.2019 privind acreditarea
programului de formare continuă „Managementul procesului de incluziune şcolară a elevilor cu
cerinţe educaţionale speciale”, încadrat în categoria 3 – Educaţia copiilor cu CES, 89 ore, 22
credite, furnizor Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi;
h) Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei
privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar;
i) Ordinul Ministrului 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;
j) Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, completată şi modificată prin Legea nr. 71/2018,
k) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19
noiembrie 2019;
l) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 35 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă taxa de participare la cursurile din cadrul Programelor de formare
„Managementul situaţiilor de criză educaţională”, încadrat în categoria 2 – Managementul clasei
de elevi, având un număr de 89 de ore şi 22 credite şi “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 2020, 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,
respectiv, participarea cu titlu gratuit.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 01.01.2020.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către directorul Centrului
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi.
Art.5. Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
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
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Art.6. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.392
privind cuantumul tarifelor de închiriere lei/oră/400mp a spațiilor extramuzeale, a tarifelor
de închiriere lei/oră/zi a spaţiilor expoziţionale ale obiectivelor (muzee, case memoriale,
monumente istorice) aflate în administrarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi,
a aparaturii audio – video și a echipamentelor aflate în dotarea Muzeului Naţional al
Literaturii Române Iași, pentru anul 2020
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind cuantumul tarifelor de închiriere
lei/oră/400mp a spațiilor extramuzeale, a tarifelor de închiriere lei/oră/zi a spaţiilor expoziţionale
ale obiectivelor (muzee, case memoriale, monumente istorice) aflate în administrarea Muzeului
Naţional al Literaturii Române Iaşi, a aparaturii audio – video și a echipamentelor aflate în
dotarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iași, pentru anul 2020, prezentat de către
Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub
nr.
32263/07.11.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind cuantumul tarifelor de
închiriere lei/oră/400mp a spațiilor extramuzeale, a tarifelor de închiriere lei/oră/zi a spaţiilor
expoziţionale ale obiectivelor (muzee, case memoriale, monumente istorice) aflate în
administrarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi, a aparaturii audio – video și a
echipamentelor aflate în dotarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iași, pentru anul 2020,
elaborat de către Serviciul Fonduri, Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe – Direcția
Economică, înregistrat sub nr. 32264/07.11.2019;
c) Nota de fundamentare nr. 3649/18.09.2019, transmisă prin adresa nr.3650/18.09.2019
(nr. 27008/18.09.2019) a Muzeului Naţional al Literaturii Române Iași privind tarifele de închiriere
lei/oră/400mp a spațiilor extramuzeale, tarifele de închiriere lei/oră/zi a spaţiilor expoziţionale ale
obiectivelor (muzee, case memoriale, monumente istorice) aflate în administrarea Muzeului
Naţional al Literaturii Române Iaşi, a aparaturii audio – video și a echipamentelor aflate în
dotarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iași, pentru anul 2020;
d) Hotărârea Consiliului de Administrație al Muzeului Naţional al Literaturii Române Iași,
nr. 20/16.09.2019, privind aprobarea tarifelor de închiriere lei/oră/400mp a spațiilor
extramuzeale, tarifelor de închiriere lei/oră/zi a spaţiilor expoziţionale ale obiectivelor (muzee,
case memoriale, monumente istorice) aflate în administrarea Muzeului Naţional al Literaturii
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Române Iaşi, a aparaturii audio – video și a echipamentelor aflate în dotarea Muzeului Naţional
al Literaturii Române Iași, pentru anul 2020;
e) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 383/23.12.2010, privind cota parte din sumele
încasate de către titularii dreptului de administrare ca urmare a închirierii spaţiilor şi terenurilor
proprietate publică de interes judeţean, ce revine Consiliului Judeţean Iaşi;
f) Ordonanţa Guvernului nr. 9/23.01.1996, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare
a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii,
cu modificările şi completările ulterioare;
g) Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
h) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului Naţional al Literaturii Române
Iaşi;
i) Legea nr. 273/2006 a Finanţelor publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
j) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
k) Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
l) Prevederile art. 173 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
m) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19
noiembrie 2019;
n) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă tarifele de închiriere lei/oră/400mp a spațiilor extramuzeale, tarifele de
închiriere lei/oră/zi a spaţiilor expoziţionale ale obiectivelor (muzee, case memoriale,
monumente istorice) aflate în administrarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi, a
aparaturii audio – video și a echipamentelor aflate în dotarea Muzeului Naţional al Literaturii
Române Iași, pentru anul 2020, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 01.01.2020.
Art.3. Încasarea tarifelor de închiriere prevăzute în Anexă, se va face în conturi deschise
potrivit legislaţiei în vigoare.
Art.4. Din tarifele de închiriere lei/oră/mp a spațiilor extramuzeale, tarifele de închiriere
lei/oră/zi a spaţiilor expoziţionale ale obiectivelor (muzee, case memoriale, monumente istorice)
aflate în administrarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi o cotă de 50% se va vira
Județului Iași - Consiliul Judeţean Iaşi, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
383/23.12.2010.
Art.5. Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi va urmări punerea în aplicare și
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. La finele fiecărei luni, până la data de 20 a lunii
următoare, Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi va comunica situaţia încasărilor din
aplicarea tarifelor aprobate, pe fiecare categorie, către Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi
Recuperări Creanţe – Direcția Economică - Consiliul Judeţean Iaşi.
Art.6. Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
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a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
b) Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi,
c) Serviciului Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe din cadrul Direcției
Economice - Consiliul Judeţean Iaşi.
Art.7. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.393
privind tarifele de cazare la Anexele „Adela Kogălniceanu” și ”Nicolae Gane” ale
Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi, pentru anul 2020
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind tarifele de cazare la Anexele
„Adela Kogălniceanu” și ”Nicolae Gane” ale Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi, pentru
anul fiscal 2020, prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr. 32249/07.11.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind tarifele de cazare la Anexele
„Adela Kogălniceanu” și ”Nicolae Gane” ale Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi, pentru
anul fiscal 2020, elaborat de către Serviciul Fonduri, Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe –
Direcția Economică, înregistrat sub nr. 32260/07.11.2019;
c) Nota de fundamentare a Muzeului Naţional al Literaturii Române Iași nr.
3651/18.09.2019, transmisă prin adresa nr. 3652/18.09.2019 (nr. 27009/18.09.2019), privind
tarifele de cazare la Anexele „Adela Kogălniceanu” și ”Nicolae Gane” , pentru anul fiscal 2020;
d) Hotărârea Consiliului de Administrație al Muzeului Naţional al Literaturii Române Iași,
nr. 21/16.09.2019, privind aprobarea tarifelor de cazare la Anexele „Adela Kogălniceanu” și
”Nicolae Gane”, pentru anul fiscal 2019;
e) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 383/23.12.2010, privind cota parte din sumele
încasate de către titularii dreptului de administrare ca urmare a închirierii spaţiilor şi terenurilor
proprietate publică de interes judeţean, ce revine Consiliului Judeţean Iaşi;
f) Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
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g) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
h) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;
i) Ordonanţa Guvernului nr. 9/23.01.1996, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare
a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii,
cu modificările şi completările ulterioare;
j) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Muzeului Naţional al Literaturii Române
Iaşi;
k) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19
noiembrie 2019;
l) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă tarifele de cazare pe anul 2020 la Anexele „Adela Kogălniceanu” și
”Nicolae Gane” ale Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi, conform Anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 01.01.2020.
Art.3. Încasarea tarifelor de cazare prevăzute în Anexă, se va face în conturi deschise
potrivit legislaţiei în vigoare.
Art.4. Din chiria imobilelor cuprinsă în tarifele aprobate la art. 1, o cotă de 50% se va vira
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
383/23.12.2010.
Art.5. Scutirile și facilitățile se acordă potrivit legislației în vigoare și categoriilor de
persoane prevăzute în Anexa, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.6. Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi va urmări punerea în aplicare și
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. La finele fiecărei luni, până la data de 20 a lunii
următoare, Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi va comunica situaţia încasărilor din
aplicarea tarifelor aprobate, către Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe –
Direcția Economică - Consiliul Judeţean Iaşi.
Art.7. Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
b) Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi,
c) Serviciului Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe din cadrul Direcției
Economice - Consiliul Judeţean Iaşi;
Art.8. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
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____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 394
privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități “Hârlău”, cu o capacitate de 50 de locuri, prin reorganizarea
Centrului de Îngrijire și Asistență “Hârlău”
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Iași nr. 32301/13.11.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Iași prin adresa nr. 32894/13.11.2019, prin care se solicită
aprobarea înființării, funcționării și statului de funcții al Centrului de Îngrijire și Asistență pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități “Hârlău”, cu o capacitate de 50 de locuri, prin reorganizarea
Centrului de Îngrijire și Asistență “Hârlău”;
Având în vedere Avizul nr. 9180/ANPD/06.11.2019 emis de către Autoritatea Națională
pentru Persoanele cu Dizabilități privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități “Hârlău”;
Având în vedere Referatul de aprobare a Președintelui Consiliului Județean Iași
nr.33170/14.11.2019;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33174/14.11.2019 întocmit de Direcția
Juridică;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.170/17.05.2017 privind înființarea
serviciilor sociale, aprobarea capacității și statelor de funcții ale acestora aprobarea
Organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 349/29.10.2018 privind aprobarea
organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ca urmare a
reorganizării Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, începând cu data de
01.11.2018;
Având în vedere Decizia Președintelui A.N.P.D. nr. 877/30.10.2018 privind aprobarea
Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap;
Având în vedere Ordinul nr. 82/16.01.2019 pentru aprobarea Standardelor specifice
minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități,
Anexa 2;
Având în vedere Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 182 alin. (1), (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data
de 19 noiembrie 2019;
Având în vedere votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
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Art.1. Se aprobă înfiinţarea, funcţionarea și statul de funcții, prevăzut în anexă, al
Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Hârlău”, prin
reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență “Hârlău”, fără personalitate juridică, în structura
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, cu o capacitate de 50 locuri,
situat în orașul Hârlău, str. Eternitate nr. 41A, județul Iași.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
Art.3.(1) Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie Instituției Prefectului Județului Iași,
Serviciului Resurse Umane și Salarizare, Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean
Iași și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 395
privind înființarea şi funcţionarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoane
adulte cu dizabilități Revis, cu o capacitate de 27 locuri, prin reorganizarea Centrului de
Pregătire pentru o Viaţă Independentă REVIS Hîrlău şi aprobarea statului de funcţii
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Iași nr. 32334/13.11.2019, înregistrată la
Consiliul Județean Iași prin adresa nr. 32895/13.11.2019, prin care se solicită aprobarea
înființării şi funcţionării Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități
Revis, cu o capacitate de 27 de locuri, prin reorganizarea Centrului de Pregătire pentru o Viaţă
Independentă REVIS Hîrlău, precum şi aprobarea statului de funcţii prevăzut în anexă;
- Referatul de aprobare a Președintelui Consiliului Județean Iași, înregistrat sub
nr. 33150 din 14.11.2019;
- Raportul de specialitate nr. 33152/14.11.2019 întocmit de Direcția Juridică;
- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor, în vederea
obținerii licențelor de funcționare a serviciilor sociale;
- Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2014-2020,
aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 285/30.09.2014;
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- Avizul nr. 9186/ANPD/06.11.2019 emis de către Autoritatea Naţională pentru
Persoanele cu Dizabilităţi privind înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi “Revis”;
- prevederile art. 182 alin. (1), (4) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 noiembrie
2019;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 29 voturi “Pentru”;
În temeiul art.196, alin.(1), lit.a) din O.U. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă înființarea, funcţionarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru
persoane adulte cu dizabilități Revis, cu o capacitate de 27 locuri, prin reorganizarea Centrului
de Pregătire pentru o Viaţă Independentă REVIS Hîrlău, fără personalitate juridică, în structura
D.G.A.S.P.C. Iaşi, situat în oraşul Hîrlău, str. Roşiori nr. 18 A şi str. Eternitate nr. 41 B, precum
şi statul de funcţii prevăzut în anexă.
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
Art.3.(1) Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie către Instituția Prefectului Județului
Iași, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, Direcția Economică, Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Iași.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 396
privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități “Galata” Iaşi, cu o capacitate de 50 de locuri, prin reorganizarea
Centrului de Recupare și Reabilitate Neuropsihiatrică “Galata” Iași
Județul Iași - Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Iași nr. 32317/13.11.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Iași prin adresa nr. 32886/13.11.2019, prin care se solicită
aprobarea înființării, funcționării și statului de funcții al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru
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Persoane Adulte cu Dizabilități “Galata” Iaşi, cu o capacitate de 50 de locuri, prin reorganizarea
Centrului de Recupare și Reabilitate Neuropsihiatrică “Galata” Iași;
Având în vedere Avizul nr. 9179/ANPD/06.11.2019 emis de către Autoritatea Națională
pentru Persoanele cu Dizabilități privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități “Galata” Iaşi;
Având în vedere Referatul de aprobare a Președintelui Consiliului Județean Iași
nr.33165/14.11.2019;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33166/14.11.2019 întocmit de Direcția
Juridică;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.170/17.05.2017 privind înființarea
serviciilor sociale, aprobarea capacității și statelor de funcții ale acestora aprobarea
Organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 349/29.10.2018 privind aprobarea
organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ca urmare a
reorganizării Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, începând cu data de
01.11.2018;
Având în vedere Decizia Președintelui A.N.P.D. nr. 877/30.10.2018 privind aprobarea
Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap;
Având în vedere Ordinul nr. 82/16.01.2019 pentru aprobarea Standardelor specifice
minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități,
Anexa 2;
Având în vedere Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 182 alin. (1), (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data
de 19 noiembrie 2019;
Având în vedere votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 30 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă înfiinţarea, funcţionarea și statul de funcții, prevăzut în anexă, al
Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Galata” Iaşi, prin
reorganizarea Centrului de Recupare și Reabilitate Neuropsihiatrică “Galata” Iași, fără
personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Iași, cu o capacitate de 50 locuri, situat în orașul Iași, str. Azilului nr. 1, județul Iași.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
Art.3.(1) Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie Instituției Prefectului Județului Iași,
Serviciului Resurse Umane și Salarizare, Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean
Iași și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

Dr. Ing. Maricel Popa

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 397
privind înființarea, funcţionarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte
cu dizabilități ”Gulliver”, cu o capacitate de 26 locuri, ca parte componentă a Centrului
de Servicii Sociale “Gulliver” Iaşi, prin reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență
”Gulliver”, fără personalitate juridică, şi aprobarea statului de funcţii
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Iași nr. 32340/13.11.2019, înregistrată la
Consiliul Județean Iași prin adresa nr. 32898/13.11.2019, prin care se solicită înființarea,
funcţionarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu dizabilități ”Gulliver”,
cu o capacitate de 26 locuri, prin reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență ”Gulliver” şi
aprobarea statului de funcţii prevăzut în anexă;
- Referatul
de
nr. 33178/14.11.2019;

aprobare

al

Președintelui

Consiliului

Județean

Iași

- Raportul de specialitate nr. 33180/14.11.2019 întocmit de Direcția Juridică;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.170/17.05.2017 privind înfiinţarea serviciilor
sociale, aprobarea capacităţii si statelor de funcţii ale acestora şi aprobarea Organigramei
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 349/29.10.2018 privind aprobarea organigramei,
statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ca urmare a reorganizării
Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, începând cu data de 01.11.2018;
- Decizia Președintelui A.N.P.D. nr. 877/30.10.2018 privind aprobarea Metodologiei de
reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap;
- Ordinul nr. 82/2019 pentru aprobarea Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, Anexa 2;
- Avizul nr. 9175/ANPD/6.11.2019 emis de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele
cu Dizabilităţi privind înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi “Gulliver”;
- Legea nr. 448/2006 privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap a asistenței
sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 182 alin. (1), (4) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 noiembrie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;
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În temeiul art.196, alin.(1), lit.a) din O.U. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă înființarea şi funcţionarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru
persoane adulte cu dizabilități ”Gulliver”, cu o capacitate de 26 locuri, prin reorganizarea
Centrului de Îngrijire și Asistență ”Gulliver”, fără personalitate juridică, în structura D.G.A.S.P.C.
Iaşi, situat în municipiul Iaşi, str. Azilului nr. 1, judeţul Iaşi, precum şi aprobarea statului de
funcţii, prevăzut în anexă.
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
Art.3.(1) Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie către Instituția Prefectului
Județului Iași, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, Direcția Economică, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 398
privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități “Cozmeşti”, cu o capacitate de 50 de locuri, prin reorganizarea
Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Cozmești
Județul Iași - Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Iași nr. 32308/13.11.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Iași prin adresa nr. 32893/13.11.2019, prin care se solicită
aprobarea înființării, funcționării și statului de funcții al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități “Cozmeşti”, cu o capacitate de 50 de locuri, prin reorganizarea
Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Cozmești;
Având în vedere Avizul nr. 9183/ANPD/06.11.2019 emis de către Autoritatea Națională
pentru Persoanele cu Dizabilități privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități “Cozmeşti”;
Având în vedere Referatul de aprobare a Președintelui Consiliului Județean Iași
nr.33159/14.11.2019;
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Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33161/14.11.2019 întocmit de Direcția
Juridică;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.170/17.05.2017 privind înființarea
serviciilor sociale, aprobarea capacității și statelor de funcții ale acestora aprobarea
Organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 349/29.10.2018 privind aprobarea
organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ca urmare a
reorganizării Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, începând cu data de
01.11.2018;
Având în vedere Decizia Președintelui A.N.P.D. nr. 877/30.10.2018 privind aprobarea
Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap;
Având în vedere Ordinul nr. 82/16.01.2019 pentru aprobarea Standardelor specifice
minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități,
Anexa 2;
Având în vedere Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 182 alin. (1), (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data
de 19 noiembrie 2019;
Având în vedere votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 30 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă înfiinţarea, funcţionarea și statul de funcții, prevăzut în anexă, al
Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Cozmeşti”, prin
reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Cozmești, fără
personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Iași, cu o capacitate de 50 locuri, situat în comuna Cozmești, sat Cozmești, județul Iași.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
Art.3.(1) Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie Instituției Prefectului Județului Iași,
Serviciului Resurse Umane și Salarizare, Direcției Economice, Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Iași.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 399
privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități “Mirceşti”, cu o capacitate de 36 de locuri, prin reorganizarea
Centrului de Îngrijire și Asistență “Mircești”
Județul Iași - Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Iași nr. 32303/13.11.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Iași prin adresa nr. 32892/13.11.2019, prin care se solicită
aprobarea înființării, funcționării și statului de funcții al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități “Mirceşti”, cu o capacitate de 36 de locuri, prin reorganizarea
Centrului de Îngrijire și Asistență “Mircești”;
Având în vedere Avizul nr. 9174/ANPD/06.11.2019 emis de către Autoritatea Națională
pentru Persoanele cu Dizabilități privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități “Mirceşti”;
Având în vedere Referatul de aprobare a Președintelui Consiliului Județean Iași
nr.33184/14.11.2019;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33186/14.11.2019 întocmit de Direcția
Juridică;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.170/17.05.2017 privind înființarea
serviciilor sociale, aprobarea capacității și statelor de funcții ale acestora aprobarea
Organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 349/29.10.2018 privind aprobarea
organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ca urmare a
reorganizării Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, începând cu data de
01.11.2018;
Având în vedere Decizia Președintelui A.N.P.D. nr. 877/30.10.2018 privind aprobarea
Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap;
Având în vedere Decizia Președintelui A.N.P.D. nr. 878/19.11.2018 privind aprobarea
Metodologiei de elaborare a Planului de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele
adulte cu handicap;
Având în vedere Ordinul nr. 82/16.01.2019 pentru aprobarea Standardelor specifice
minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități,
Anexa 2;
Având în vedere Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 182 alin. (1), (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data
de 19 noiembrie 2019;
Având în vedere votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
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Art.1. Se aprobă înfiinţarea, funcţionarea și statul de funcții, prevăzut în anexă, al
Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Mirceşti”, prin
reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență “Mircești”, fără personalitate juridică, în structura
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, cu o capacitate de 36 locuri,
situat în localitatea Mircești, str. Speranței nr. 481, județul Iași.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
Art.3.(1) Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie Instituției Prefectului Județului Iași,
Serviciului Resurse Umane și Salarizare, Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean
Iași și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 400
privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități “Speranţa”, cu o capacitate de 42 locuri, prin reorganizarea
Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane
cu Handicap Budăi
Județul Iași - Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Iași nr. 32327/13.11.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Iași prin adresa nr. 32884/13.11.2019, prin care se solicită
aprobarea înființării, funcționării și statului de funcții al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități “Speranţa”, cu o capacitate de 42 locuri, prin reorganizarea
Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Budăi;
Având în vedere Avizul nr. 9185/ANPD/06.11.2019 emis de către Autoritatea Națională
pentru Persoanele cu Dizabilități privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități “Speranţa”;
Având în vedere Referatul de aprobare a Președintelui Consiliului Județean Iași
nr.33189/14.11.2019;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33190/14.11.2019 întocmit de Direcția
Juridică;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.170/17.05.2017 privind înființarea
serviciilor sociale, aprobarea capacității și statelor de funcții ale acestora și aprobarea
Organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
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Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 349/29.10.2018 privind aprobarea
organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ca urmare a
reorganizării Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, începând cu data de
01.11.2018;
Având în vedere Decizia Președintelui A.N.P.D. nr. 877/30.10.2018 privind aprobarea
Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap;
Având în vedere Ordinul nr. 82/16.01.2019 pentru aprobarea Standardelor specifice
minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități,
Anexa 2;
Având în vedere Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 182 alin. (1), (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data
de 19 noiembrie 2019;
Având în vedere votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 30 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă înfiinţarea, funcţionarea și statul de funcții, prevăzut în anexă, al
Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Speranţa”, prin
reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Budăi, fără
personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Iași, cu o capacitate de 42 locuri, situat în localitatea Budăi nr. 124, județul Iași.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
Art.3.(1) Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie Instituției Prefectului Județului Iași,
Serviciului Resurse Umane și Salarizare, Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean
Iași și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 401
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privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități “Armonia”, cu o capacitate de 48 locuri, prin reorganizarea
Centrului de Îngrijire și Asistență Budăi
Județul Iași - Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Iași nr. 32305/13.11.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Iași prin adresa nr. 32890/13.11.2019, prin care se solicită
aprobarea înființării, funcționării și statului de funcții al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități “Armonia”, cu o capacitate de 48 locuri, prin reorganizarea
Centrului de Îngrijire și Asistență Budăi;
Având în vedere Avizul nr. 9184/ANPD/06.11.2019 emis de către Autoritatea Națională
pentru Persoanele cu Dizabilități privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități “Armonia”;
Având în vedere Referatul de aprobare a Președintelui Consiliului Județean Iași
nr.33156/14.11.2019;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33157/14.11.2019 întocmit de Direcția
Juridică;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.170/17.05.2017 privind înființarea
serviciilor sociale, aprobarea capacității și statelor de funcții ale acestora aprobarea
Organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 349/29.10.2018 privind aprobarea
organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ca urmare a
reorganizării Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, începând cu data de
01.11.2018;
Având în vedere Decizia Președintelui A.N.P.D. nr. 877/30.10.2018 privind aprobarea
Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap;
Având în vedere Ordinul nr. 82/16.01.2019 pentru aprobarea Standardelor specifice
minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități,
Anexa 2;
Având în vedere Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 182 alin. (1), (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data
de 19 noiembrie 2019;
Având în vedere votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 30 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă înfiinţarea, funcţionarea și statul de funcții, prevăzut în anexă, al
Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Armonia”, prin
reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență Budăi, fără personalitate juridică, în structura
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, cu o capacitate de 48 locuri,
situat în oraș Podu Iloaiei, Budăi nr. 124, județul Iași.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
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Art.3.(1) Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie Instituției Prefectului Județului Iași,
Serviciului Resurse Umane și Salarizare, Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean
Iași și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 402
privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități “Popricani”, cu o capacitate de 41 de locuri, prin reorganizarea
Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională “Popricani”
Județul Iași - Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Iași nr. 32319/13.11.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Iași prin adresa nr. 32320/13.11.2019, prin care se solicită
aprobarea înființării, funcționării și statului de funcții al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități “Popricani”, cu o capacitate de 41 de locuri, prin reorganizarea
Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională “Popricani”;
Având în vedere Avizul nr. 9182/ANPD/06.11.2019 emis de către Autoritatea Națională
pentru Persoanele cu Dizabilități privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități “Popricani”;
Având în vedere Referatul de aprobare a Președintelui Consiliului Județean Iași
nr.33187/14.11.2019;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33188/14.11.2019 întocmit de Direcția
Juridică;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.170/17.05.2017 privind înființarea
serviciilor sociale, aprobarea capacității și statelor de funcții ale acestora aprobarea
Organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 349/29.10.2018 privind aprobarea
organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ca urmare a
reorganizării Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, începând cu data de
01.11.2018;
Având în vedere Decizia Președintelui A.N.P.D. nr. 877/30.10.2018 privind aprobarea
Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap;
Avînd în vedere Ordinul nr. 82/16.01.2019 pentru aprobarea Standardelor specifice
minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități,
Anexa 2;
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Având în vedere Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 182 alin. (1), (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data
de 19 noiembrie 2019;
Având în vedere votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă înfiinţarea, funcţionarea și statul de funcții, prevăzut în anexă, al
Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Popricani”, prin
reorganizarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională “Popricani”, fără personalitate
juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, cu o
capacitate de 41 locuri, situat în comuna Popricani, județul Iași.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
Art.3.(1) Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie Instituției Prefectului Județului Iași,
Serviciului Resurse Umane și Salarizare, Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean
Iași și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 403
privind înființarea şi funcţionarea Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități 1 „Galata”, cu o capacitate de 6 locuri, prin reorganizarea Locuinței Protejate
1 „Galata” şi aprobarea statului de funcţii
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Iași nr. 32324/13.11.2019, înregistrată la
Consiliul Județean Iași prin adresa nr. 32882/13.11.2019, prin care se solicită înființarea
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Locuinței Maxim Protejate pentru persoane cu dizabilități 1 „Galata”, cu o capacitate de 6 locuri,
prin reorganizarea Locuinței Protejate 1 „Galata”şi aprobarea statului de funcţii prevăzut în
anexă;
- Referatul
de
nr. 33171/14.11.2019;

aprobare

a

Președintelui

Consiliului

Județean

Iași

- Raportul de specialitate nr. 33175/14.11.2019 întocmit de Direcția Juridică;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 349/29.10.2018 privind aprobarea organigramei,
statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ca urmare a reorganizării
Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, începând cu data de 01.11.2018;
- Decizia Președintelui A.N.P.D. nr. 877/30.10.2018 privind aprobarea Metodologiei de
reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap;
- Avizul nr. 9176/ANPD/06.11.2019 emis de către Autoritatea Naţională pentru
Persoanele cu Dizabilităţi privind înfiinţarea Locuinţei maxim protejate pentru persoane Adulte cu
Dizabilităţi 1 „Galata”;
- Ordinul nr. 82/2019 pentru aprobarea Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, Anexa 2;
- Legea nr. 448/2006 privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap a asistenței
sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 182 alin. (1), (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 noiembrie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă înființarea, funcţionarea Locuinței Maxim Protejate pentru persoane cu
dizabilități 1 „Galata”, prin reorganizarea Locuinței Protejate 1 „Galata, fără personalitate
juridică, în structura D.G.A.S.P.C. Iaşi, cu o capacitate de 6 locuri, situat în municipiul Iaşi, str.
Azilului, nr. 1, judeţul Iaşi şi aprobarea statului de funcţii prevăzut în anexă.
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
Art.3.(1) Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie către Instituția Prefectului
Județului Iași, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, Direcția Economică, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 10/2019

56
.

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 404
privind înființarea şi funcţionarea Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități 2 „Galata”, cu o capacitate de 6 locuri, prin reorganizarea Locuinței Protejate
2 „Galata” şi aprobarea statului de funcţii
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Iași nr. 32321/13.11.2019, înregistrată la
Consiliul Județean Iași prin adresa nr. 32881/13.11.2019, prin care se solicită înființarea
Locuinței Maxim Protejate pentru persoane cu dizabilități 2 „Galata”, cu o capacitate de 6 locuri,
prin reorganizarea Locuinței Protejate 2 „Galata”şi aprobarea statului de funcţii prevăzut în
anexă;
- Referatul de aprobare a Președintelui Consiliului Județean Iași
33167/14.11.2019 ;

nr.

- Raportul de specialitate nr. 33168/14.11.2019 întocmit de Direcția Juridică;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 349/29.10.2018 privind aprobarea organigramei,
statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ca urmare a reorganizării
Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, începând cu data de 01.11.2018;
- Decizia Președintelui A.N.P.D. nr. 877/30.10.2018 privind aprobarea Metodologiei de
reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap;
- Avizul nr. 9177/ANPD/06.11.2019 emis de către Autoritatea Naţională pentru
Persoanele cu Dizabilităţi privind înfiinţarea Locuinţei maxim protejate pentru persoane Adulte cu
Dizabilităţi 1 „Galata”;
- Ordinul nr. 82/2019 pentru aprobarea Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, Anexa 2;
- Legea nr. 448/2006 privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap a asistenței
sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 182 alin. (1), (4) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 noiembrie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă înființarea, funcţionarea Locuinței Maxim Protejate pentru persoane cu
dizabilități 2 „Galata”, cu o capacitate de 6 locuri, prin reorganizarea Locuinței Protejate 2
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„Galata”, fără personalitate juridică, situat în municipiul Iaşi,
Iaşi şi aprobarea statului de funcţii prevăzut în anexă.

str. Azilului nr. 1, judeţul

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
Art.3.(1) Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie către Instituția Prefectului
Județului Iași, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, Direcția Economică, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 405
privind înființarea şi funcţionarea Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități 3 „Galata”, cu o capacitate de 6 locuri, prin reorganizarea Locuinței Protejate
3 „Galata” şi aprobarea statului de funcţii
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Iași nr. 32325/13.11.2019, înregistrată la
Consiliul Județean Iași prin adresa nr. 32883/13.11.2019, prin care se solicită înființarea
Locuinței Maxim Protejate pentru persoane cu dizabilități 3 „Galata”, cu o capacitate de 6 locuri,
prin reorganizarea Locuinței Protejate 3 „Galata”şi aprobarea statului de funcţii prevăzut în
anexă;
- Referatul
de
nr. 33163/14.11.2019;

aprobare

a

Președintelui

Consiliului

Județean

Iași

- Raportul de specialitate nr. 33164/14.11.2019 întocmit de Direcția Juridică;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 349/29.10.2018 privind aprobarea organigramei,
statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ca urmare a reorganizării
Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, începând cu data de 01.11.2018;
- Decizia Președintelui A.N.P.D. nr. 877/30.10.2018 privind aprobarea Metodologiei de
reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap;
- Avizul nr. 9178/ANPD/06.11.2019 emis de către Autoritatea Naţională pentru
Persoanele cu Dizabilităţi privind înfiinţarea Locuinţei maxim protejate pentru persoane Adulte cu
Dizabilităţi 3 „Galata”;
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- Ordinul nr. 82/2019 pentru aprobarea Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, Anexa 2;
- Legea nr. 448/2006 privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap a asistenței
sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 182 alin. (1), (4) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 noiembrie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă înființarea, funcţionarea Locuinței Maxim Protejate pentru persoane cu
dizabilități 3 „Galata”, prin reorganizarea Locuinței Protejate 3 „Galata” fără personalitate
juridică, cu o capacitate de 6 locuri, în structura D.G.A.S.P.C. Iaşi, situat în municipiul Iaşi, str.
Azilului nr. 1, judeţul Iaşi şi aprobarea statului de funcţii prevăzut în anexă.
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
Art.3.(1) Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie către Instituția Prefectului
Județului Iași, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, Direcția Economică, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 406
privind înființarea Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 4
„Galata”, cu o capacitate de 6 locuri, prin reorganizarea Locuinței Protejate 4 „Galata” şi
aprobarea statului de funcţii
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
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- Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Iași nr. 32338/13.11.2019, înregistrată la
Consiliul Județean Iași prin adresa nr. 32900/13.11.2019, prin care se solicită înființarea
Locuinței Maxim Protejate pentru persoane cu dizabilități 4 „Galata”, cu o capacitate de 6 locuri,
prin reorganizarea Locuinței Protejate 4 „Galata”şi aprobarea statului de funcţii prevăzut în
anexă;
- Referatul
de
nr. 33155/14.11.2019;

aprobare

a

Președintelui

Consiliului

Județean

Iași

- Raportul de specialitate nr. 33158/14.11.2019 întocmit de Direcția Juridică;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 349/29.10.2018 privind aprobarea organigramei,
statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ca urmare a reorganizării
Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, începând cu data de 01.11.2018;
- Decizia Președintelui A.N.P.D. nr. 877/30.10.2018 privind aprobarea Metodologiei de
reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap;
- Avizul nr. 9181/ANPD/06.11.2019 emis de către Autoritatea Naţională pentru
Persoanele cu Dizabilităţi privind înfiinţarea Locuinţei maxim protejate pentru persoane Adulte
cu Dizabilităţi 4 „Galata”;
- Ordinul nr. 82/2019 pentru aprobarea Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- Legea nr. 448/2006 privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap a asistenței
sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 182 alin. (1), (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 noiembrie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă înființarea, funcţionarea Locuinței Maxim Protejate pentru persoane cu
dizabilități 4 „Galata”, prin reorganizarea serviciului social Locuință Protejată 4 „Galata”, fără
personalitate juridică, în structura D.G.A.S.P.C. Iaşi, cu o capacitate de 6 locuri, situat în
municipiul Iaşi, str. Azilului nr. 1, judeţul Iaşi şi aprobarea statului de funcţii prevăzut în anexă.
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
Art.3.(1) Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie către Instituția Prefectului
Județului Iași, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, Direcția Economică, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

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

HOTĂRÂREA nr. 407
privind înființarea, funcţionarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
“Sfânta Maria”,fără personalitate juridică, în subordinea D.G.A.S.P.C. Iaşi, cu o
capacitate de 10 locuri, din municipiul Iaşi, str. Pantelimon Halipa, nr. 16, judeţul Iaşi şi
aprobarea statului de funcţii
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Iași nr. 32342/13.11.2019, înregistrată la
Consiliul Județean Iași prin adresa nr. 32896/13.11.2019, prin care se solicită înființarea,
funcţionarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Sfânta Maria”, cu o
capacitate de 10 locuri, din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență ”Gulliver” şi aprobarea
statului de funcţii prevăzut în anexă;
- Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Iași nr.33182/14.11.2019;
- Raportul de specialitate nr. 33185/14.11.2019 întocmit de Direcția Juridică;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.170/17.05.2017 privind înfiinţarea serviciilor
sociale, aprobarea capacităţii si statelor de funcţii ale acestora şi aprobarea Organigramei
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 349/29.10.2018 privind aprobarea organigramei,
statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ca urmare a reorganizării
Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, începând cu data de 01.11.2018;
- Ordinul nr. 82/2019 pentru aprobarea Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, Anexa 2;
- Avizul nr.
8740/ANPD/14.11.2019 emis de către Autoritatea Naţională pentru
Persoanele cu Dizabilităţi privind înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi “Sfânta Maria”;
- Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 182 alin. (1), (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 noiembrie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
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Art.1. Se aprobă înființarea şi funcţionarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități “Sfânta Maria”, fără personalitate juridică, în subordinea D.G.A.S.P.C. Iaşi, cu o
capacitate de 10 de locuri, din municipiul Iaşi, str. Pantelimon Halipa, nr. 16, judeţul Iaşi, precum
şi aprobarea statului de funcţii, prevăzut în anexă.
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
Art.3.(1) Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie către Instituția Prefectului
Județului Iași, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, Direcția Economică, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 408
privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică Hârlau, Jud.Iasi
Județul Iași - Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Iaşi nr. 32299/13.11.2019,
înregistrată la Județul Iași - Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 32889/13.11.2019 prin care se solicită
aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
Hîrlău, ca document strategic pentru susţinerea dezinstituţionalizării persoanelor cu nevoi
speciale şi dezvoltării de noi servicii de tip rezidential la care s-a atașat Avizul Autorităţii
Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilități;
Având în vedere Referatul de aprobare a Președintelui Consiliului Județean Iași
nr.33105/2019;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.33106/14.11.2019 întocmit de Direcția
Juridică;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.170/17.05.2017 privind înfiinţarea
serviciilor sociale, aprobarea capacităţii și statelor de funcţii ale acestora şi aprobarea
Organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi;
Având în vedere Strategia europeană pentru persoane cu dizabilităţi 2010-2020 ”Un
angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere”;

62
.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 10/2019

Având în vedere Strategia naţională privind incluziunea socială a persoanelor cu
dizabilităţi 2014-2020, potrivit careia ’’Societatea are obligaţia de a răspunde diversităţii umane,
inclusiv în ceea ce priveşte dizabilitatea, prin eliminarea tuturor barierelor care împiedică sau
limitează integrarea şi participarea efectivă şi responsabilă a persoanelor cu dizabilităţi la viaţa
socială, în condiţii de respect al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, în condiţii de egalitate de
şanse şi nediscriminare în raport cu ceilalţi membri ai comunităţii”;
Având în vedere Liniile de finanţare guvernamentale şi europene in domeniul
dezinstituţionalizării persoanelor cu nevoi speciale şi dezvoltării de noi servicii de tip rezidential;
Având în vedere Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 82/2019
privind standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor
cu dizabilităţi;
Având în vedere Strategia Judeţeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020,
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 285/2014;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentulcadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului;
Având în vedere prevederile art. 182 alin. (1), (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data
de 19 noiembrie 2019;
Având în vedere votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Planul de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică Hârlau, Jud. Iaşi, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi.
Art.3.(1) Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie către Instituţia Prefectului Judeţului
Iaşi, Serviciul Resurse Umane şi Salarizare, Direcţia Economică, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Iaşi.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

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

HOTĂRÂREA nr. 409
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 333/24.09.2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași, în
calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.32983/14.11.2019;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.32984/14.11.2019 emis de Direcția Tehnică
și Investiții-Biroul Gestionarea Patrimoniului din cadrul Consiliului Județean Iași;
- Solicitarea SC
nr.30169/18.10.2019;

"Aerostar"

SA

înregistrată

la

Consiliul

Județean

Iași

sub

- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.333/24.09.2019 privind acordarea în favoarea
S.C. DELGAZ GRID S.A. a unui drept de uz și servitute pentru suprafața de 40 mp în
proprietatea publică a Județului Iași, situat în Iași, strada Aeroportului, nr.46, număr cadastral
158454 pentru amplasarea în subteran a unei conducte de gaze naturale;
- prevederile art. 12 alin. (2), lit. a) și c), art. 109, lit. c), art. 111 alin. (1) și art.130 alin. (2)
lit. h) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile articolelor 173, alin. (4), lit. a), art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a)
din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 noiembrie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 96, alin. (1), art. 108, lit. a), art. 173, alin. (1), lit. a), art. 182,
alin. (1), art. 196, alin, (1), lit. a), art. 297, lit. a), art. 298, art. 300 din Ordonanța de Urgență nr.
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.333/24.09.2019 se modifică și
va avea următorul conținut:
- "Se aprobă dreptul de uz și servitute legală în favoarea SC "Delgaz Grid" SA, asupra
suprafeței de 4 mp teren din proprietatea publică a Județului Iași, număr cadastral 159170 în
vederea amplasării Stației de Reglare-Măsurare gaze naturale"
- "Se aprobă dreptul de uz și servitute legală în favoarea SC "Delgaz Grid" SA, asupra
suprafeței de 6 mp teren din proprietatea publică a Județului Iași, număr cadastral 158454 în
vederea amplasării în subteran a conductei de gaze naturale, de la Poarta de acces nr.2, fosta
Aviație Utilitară, până la Stația de Reglare Măsurare gaze naturale din incinta suprafeței
concesionate de SC "Aerostar" SA"
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- "Se aprobă dreptul de uz și servitute legală în favoarea SC "Delgaz Grid" SA, asupra
suprafeței de 30 mp teren din proprietatea publică a Județului Iași, număr cadastral 158454 în
vederea accesului la conducta de gaze naturale, de la Poarta de acces nr.2, fosta Aviație
Utilitară, până la Stația de Reglare Măsurare gaze naturale din incinta suprafeței concesionate
de SC "Aerostar" SA".
Art.2 Drepturile prevăzute la art.1 se acordă pe durata existenței Stației de Reglare Măsurare în vederea utilizării acesteia de către SC "Aerostar" SA.
Art.3. Titularul dreptului de uz și servitute legală și executantul lucrărilor vor aduce
amplasamentul la forma inițială după finalizarea lucrărilor.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Tehnică
Investiții - Biroul Gestionarea Patrimoniului.
Art.5.(1) Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
b) SC “Aerostar” SA,
c) SC “Delgaz Grid” SA,
d) Direcţiei Juridice și Direcției Tehnice și Investiții - Biroul Gestionarea Patrimoniului.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 410
pentru sprijinirea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sfânta Parascheva” Iași, cu
mijloacele tehnice și logistice necesare derulării în județul Iași a Programului pentru
sănătatea populației – “Depistarea prin teste rapide a prezenței virusului hepatitei B și C
în zona de N-E a țării”
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Adresa nr. 15752/11.11.2019 și Nota de fundamentare 15928/14.11.2019 emise de
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sfânta Parascheva” Iași și înregistrate la Consiliul Județean
Iași cu numărul 32581/11.11.2019, respectiv nr. 33153/14.11.2019;
b) Referatul de aprobare nr. 33195/14.11.2019 al Președintelui Consiliului Județean Iași
în calitatea sa de inițiator;

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 10/2019
65

c) Raportul de specialitate nr. 33194/14.11.2019 al Serviciului Comunicare, Relații
Publice, Relații Internaționale și Protocol;
d) prevederile art. 173 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
e) Ordinul Ministrului Sănătății nr. 588/2019 pentru aprobarea Planului-cadru național
privind controlul hepatitelor virale în România pentru perioada 2019-2030, cu modificările și
completările ulterioare;
f) prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 98/29.04.2015 privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Socială şi Economică a Judeţului laşi pentru perioada 2014 - 2020;
g) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 noiembrie
2019;
h) votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196 aliniatul 1, litera a din OUG 57/2009 privind Codul Administrativ:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se acordă sprijin Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sfânta Parascheva” Iași, cu
mijloacele tehnice și logistice necesare derulării în județul Iași a Programului pentru sănătatea
populației – “Depistarea prin teste rapide a prezenței virusului hepatitei B și C în zona de N-E a
țării”, conform anexei parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art.2 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri revine Spitalului Clinic de
Boli Infecțioase “Sfânta Parascheva” Iași și Cabinetului Președinte prin Consilier pentru
problemele rromilor.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată în copie:
a) Spitalului Clinic de Boli Infecțioase ”Sfânta Paraschiva” Iași
b) Compartimentului Cabinet Preşedinte;
c) Serviciul Comunicare, Relații Publice, Relații Internaționale și Protocol.
Art.4 Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 411
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privind aprobarea organizării evenimentului “Fulgi de bucurie”, ediția a VI- a, 2019 și a
cheltuielilor aferente
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de către membrii Comisiei pentru Învățământ,
Cercetare Științifică, Cultură și Culte a Consiliului Județean Iași, în calitate de inițiatori prin
Președintele de comisie, d-na consilier județean Mihaela Ivancia, înregistrat cu
nr.
33198/14.11.2019;
- Raportul de specialitate nr. 33199/14.11.2019;
- Adresa nr. 32973/14.11.2019 a Direcției Economice a Consiliului Județean Iași;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru Învăţământ, Cercetare Ştiintifică, Cultura, Culte
a Consiliului Judeţean laşi din data de 13 noiembrie 2019;
- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.110 din 24.04.2019 privind aprobarea
bugetului general al Judeţului laşi - Consiliul Judetean Iaşi pe anul 2019, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.360 din 05.12.2014 privind aprobarea organizării
evenimentului "Fulgi de bucurie " - Ediţia I şi a cheltuielilor legate de acesta;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.352 din 26.11.2015 privind aprobarea organizării
evenimentului "Fulgi de bucurie " - Ediţia a II- a- 2015 şi a cheltuielilor legate de acesta;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.307 din 26.10.2016 privind aprobarea organizării
evenimentului "Fulgi de bucurie " - Ediţia a III-a în “Carnaval de Crăciun” şi a cheltuielilor legate
de acesta;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.427/27.10.2017, respectiv nr.480/28.11.2017
privind aprobarea organizării evenimentului “Fulgi de bucurie”, ediţia a IV- a, 2017 şi a
cheltuielilor aferente;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.428/14.12.2018 privind aprobarea organizării
evenimentului “Fulgi de bucurie”, ediţia a V-a, 2018 şi a cheltuielilor aferente;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 noiembrie
2019;
- Amendamentul formulat în cadrul ședinței comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Iași din data de 19 noiembrie 2019, reiterat și completat în cadrul ședinței ordinare de
plen a Consiliului Județean Iași din data de 20 noiembrie 2019 și consemnat în procesele
verbale ale acestora, respectiv “suplimentăm de la 30 lei/copil la 40 lei/copil şi atunci de fapt
suma va fi de 16.400 lei, cu specificarea ca banii să vină din alocarea comisiei de tineret”;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
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În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă organizarea evenimentului Fulgi de bucurie, ediţia a VI - a, 2019, în
luna decembrie 2019 la Teatrul pentru Copii și Tineret “Luceafărul” din municipiul Iași,
eveniment la care vor participa copii şi profesori coordonatori din toate şcolile speciale aflate în
structura Consiliului Judetean Iaşi.
Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 16400 lei (fără TVA) din bugetul propriu al Județului
Iași - Consiliului Județean Iaşi, din alocarea Comisiei de Tineret, pentru cheltuielile care se
vor efectua cu ocazia organizării evenimentului Fulgi de bucurie, ediţia a VI-a, 2019, după cum
urmează:
a) 16000 lei (fără TVA) pentru achiziționare dulciuri oferite de Moș Crăciun, respectiv 40
lei/elev x 400 elevi din școlile speciale participanți la eveniment;
b) 400 lei (fără TVA) pentru achiziționarea a 400 buc. sacoșe în vederea ambalării
cadourilor.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcţia Economică —
Serviciul Financiar Contabil, Direcția Tehnică - Serviciul Logistic, Direcţia Achiziţii Publice,
Liceul Tehnologic Special "Trinitas" Tg. Frumos, Colegiul Tehnic "Ion Holban" Iaşi, Liceul
Tehnologic Special "Vasile Pavelcu" Iaşi”, Liceul Special "Moldova" Tg. Frumos, Şcoala
Gimnazială Specială "Constantin Păunescu" Iaşi, Şcoala Gimnazială Specială Paşcani și
Teatrul pentru Copii și Tineret “Luceafărul” Iași.
Art.4. Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Direcţiei Economice - Serviciul Financiar Contabil, Direcției Tehnice - Serviciul Logistic, Direcţiei
Achiziţii Publice, Liceului Tehnologic Special "Trinitas" Tg. Frumos, Şcolii Gimnaziale Speciale
Paşcani, Colegiului Tehnic "Ion Holban" Iaşi, Liceului Tehnologic Special "Vasile Pavelcu" Iaşi,
Liceului Special "Moldova" Tg. Frumos, Şcolii Gimnaziale Speciale "Constantin Păunescu" Iaşi
și Teatrului pentru Copii și Tineret “Luceafărul”.
Art.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
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HOTĂRÂREA nr. 412
privind rectificarea anexelor nr. 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.
205/26.06.2019, cu modificările și completările ulterioare, potrivit comunicării Ministerului
Sănătății nr. SP/13812/31.10.2019 cu privire la diminuarea creditelor bugetare și creditelor
de angajament aprobate pentru unele obiective de investiții constând în aparatură și
echipamente medicale, la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 33224 din 14.11.2019 iniţiat de Preşedintele Consiliului
Judeţean Iaşi - dl. Dr. Ing. Maricel POPA, având ca obiect Proiectul de hotărâre privind
rectificarea anexelor nr. 1, 2
şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 205/26.06.2019,
cu modificările şi completările ulterioare, potrivit comunicării Ministerului Sănătăţii nr.
SP/13812/31.10.2019 cu privire la diminuarea creditelor bugetare şi creditelor de angajament
aprobate pentru unele obiective de investiţii constând în aparatură şi echipamente medicale, la
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi;
- Raportul de specialitate nr. 33225 din 14.11.2019 la proiectul de hotărâre privind
rectificarea anexelor nr.
1, 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi
nr.
205/26.06.2019, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit comunicării Ministerului
Sănătăţii nr. SP/13812/31.10.2019 cu privire la diminuarea creditelor bugetare şi
creditelor de angajament aprobate pentru unele obiective de investiţii constând în aparatură şi
echipamente medicale, la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi;
- Nota de fundamentare nr. 19704/1 1.11.2019 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie
Iaşi;
- Adresa nr. SP/13812/31.10.2019 a Ministerului Sănătăţii prin care se aprobă
diminuarea creditelor bugetare şi creditelor de angajament aprobate pe anul 2019 pentru unele
obiective de investiţii constând în aparatură şi echipamente medicale la Spitalul Clinic de
Pneumoftiziologie Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 205/26.06.2019 cu privire la aprobarea
realizării unor obiective de investiţii constând în aparatură şi echipamente medicale, la spitalele
din subordinea Judeţului Iaşi
- Consiliul Judeţean Iaşi pentru care s-au alocat fonduri de la
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, precum şi aprobarea participării Judeţului Iaşi
- Consiliul Judeţean Iaşi la achiziţionarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 10% din
valoarea acestora, conform prevederilor art. 198 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 364/23.10.2019 cu privire la modificarea
anexelor nr. 1 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 205/26.06.2019, potrivit comunicării
Ministerului Sănătăţii nr. SP/12527/02.10.2019 cu privire la redistribuirea creditelor bugetare şi
creditelor de angajament aprobate pentru unele obiective de investiţii constând în aparatură şi
echipamente medicale, la Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile art. 198 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 noiembrie
2019;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196 alin. (1),
nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobă valoarea actualizată a obiectivelor de investiţii constând în aparatură şi
echipamente medicale, la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, precum şi modificarea în
mod corespunzător a anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 205/26.06.2019, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.2. Aprobă diminuarea cu suma de 10,00 mii lei a fondurilor reprezentând participarea
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi la achiziţionarea obiectivelor de investiţii constând în
aparatură şi echipamente medicale, la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, pentru care s-au
alocat fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, conform prevederilor art.
198 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi rectificarea în mod corespunzător a anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 205/26.06.2019, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Aprobă diminuarea cu suma de 132,00 mii lei a creditelor bugetare şi creditelor de
angajament pe anul 2019 pentru unele obiective de investiţii constând în aparatură şi
echipamente medicale, la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, din care suma de 122,00 mii
lei reprezintă fonduri de la bugetul de stat şi suma de 10,00 mii lei reprezintă fonduri de la
bugetul local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, precum şi rectificarea în mod
corespunzător a anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.205/26.06.2019, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Anexele nr. 1. 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.205/26,06.2019, cu
modificările şi completările ulterioare, se înlocuiesc cu anexele nr.1, 2 şi 3, părţi integrante din
prezenta Hotărâre.
Art.5. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.205/26.06.2019,
rămân neschimbate,
Art.6. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de către
Direcţia Economică - Serviciul Buget şi Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi.
Art.7. Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
a) Instituţiei Prefectului Judeţul Iaşi,
b) Direcţiei Economice - Serviciul Buget,
c) Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi.
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Art.8. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 413
pentru modificarea punctului 3 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.
218/28.09.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Iași în Consiliile de
administrație ale spitalelor publice din rețeaua Ministerului Sănătății, cu modificările
ulterioare
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea punctului 3 din
Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 218/28.09.2016 privind numirea reprezentanților
Consiliului Județean Iași în Consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua
Ministerului Sănătății, cu modificările ulterioare, prezentat de către Preşedintele Consiliului
Judeţean Iaşi, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 33367 din 15.11.2019;
- Raportul de specialitate pentru modificarea punctului 3 din Anexa la Hotărârea
Consiliului Județean Iași nr. 218/28.09.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului
Județean Iași în Consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua Ministerului
Sănătății, cu modificările ulterioare, elaborat de către Serviciul Resurse Umane și Salarizare și
înregistrat sub nr. 33369/15.11.2019;
- Prevederile art. 187 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 173, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. c) din Ordonanţă de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 noiembrie
2019;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
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În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ:
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Punctul 3 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.218/28.09.2016
privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Iași în Consiliile de administrație ale
spitalelor publice din rețeaua Ministerului Sănătății, cu modificările ulterioare se modifică prin
înlocuirea domnului Mihail Pintilei, reprezentant al Consiliului Județean Iași în Consiliul de
administrație al Institutului de Psihiatrie Socola Iași, cu domnul Ion Lorin Urcaciu.
Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.218/28.09.2016, cu
modificările ulterioare rămân neschimbate și se aplică în mod corespunzător.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri se vor duce la îndeplinire de Serviciul Resurse
Umane şi Salarizare, prin grija şefului de serviciu, de conducerea Institutului de Psihiatrie
Socola Iași şi de persoanele nominalizate la art. 1.
Art.4. Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Serviciului Resurse Umane şi Salarizare, Institutului de Psihiatrie Socola Iași și persoanelor
nominalizate la art. 1.
Art.5. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 414
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor
tehnico-economici la obiectivul de investiție "Amenajare spațiu pentru amplasare
aparatură medicală" la Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași
Județul Iași,
Consiliul Judeţean Iaşi,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție "Amenajare spațiu pentru amplasare
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aparatura medicală"- Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași, prezentat de
Președintele Consiliului Județean Iași, înregistrat sub nr. 33766/19.11.2019;
- Nota de fundamentare nr.18904 din 19.11.2019, întocmită de Spitalul Clinic de Urgență
"Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții
și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție "Amenajare spațiu pentru amplasare
aparatură medicală"- Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași, înregistrată la
Consiliul Județean Iași sub nr. 33764 din 19.11.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de
intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție "Amenajare spatiu pentru
amplasare aparatură medicală"- Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași, elaborat
de Direcția Tehnică și Investiții - Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice,
înregistrat sub nr. 33765/19.11.2019;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 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;
- Avizul nr. 19/19.11.2019 al C.T.E. din cadrul Consiliului Județean Iași prin care s-a
avizat favorabil documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții "Amenajare spațiu pentru amplasare aparatură medicală"-Spitalul Clinic de
Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași;
- Prevederile art. 173, alin. (1), lit. b) și alin. (3), lit. f) din Ordonanța nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administativ;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din 19 și 20 noiembrie
2019;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 182 alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța nr.57
din 3 iulie 2019 privind Codul administativ:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor
tehnico-economici la obiectivul de investiție "Amenajare spațiu pentru amplasare aparatură
medicala"- Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași, după cum urmează:
Indicatori maximali:
Valoarea totală de investiție: 3.646.066,00 lei (fără TVA)
4.333.208,00 lei (cu TVA)
Din care C+M:
2.536.889,00 lei (fără TVA)
3.018.898,00 lei (cu TVA)
Indicatori minimali - indicatori de performanță:
INDICATORI FIZICI EXISTENȚĂ ȘI MENȚINUȚI:
- Suprafața teren studiat: 16125 mp;
- Arie construită existentă clădire C1 spital propus pentru extindere = 3325 mp;
- Arie desfașurată existentă clădire C1 spital = 15593 mp;
- Regim de înălțime clădire studiată = St+D+P+7E;
- Înălțime maximă = 28,90 m;
- POT existent și menținut - 26,51 %;
- CUT existent și menținut - 0,83.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 10/2019
73

Structura funcțională existentă a spațiului supus procesului de amenajare:
Demisol:
- Arhivă
S= 108.05 mp;
- Scară
S= 8.74 mp;
- Atelier Mecanic
S= 26.87 mp;
- Magazie material 1
S= 19.81 mp;
- Vestiar 1
S= 19.28 mp;
- Vestiar 2
S= 10.32 mp;
- Birou, magazie materiale S= 11.56 mp.
Parter:
- Cabinet medic 3
S= 43.01 mp;
- Sala rapoarte neurochirurgie S= 63.56 mp.
Structura funcțională propusă în zone de intervenție pe tronsoanele II și III:
Demisol:
- Hol + Receptie
S= 49.55 mp;
- Camera tratament
S= 36.66 mp;
- Camera control
S= 13.02 mp;
- Camera planificare
S= 12.79 mp;
- Pregatire pacient
S= 13.20 mp;
- Vestiar 1
S= 1.53 mp;
- Grup sanitar pacient
S= 2.01 mp;
- Grup sanitar
S= 3.43 mp;
- Vestiar 2
S= 8.85 mp;
- Birou,magazie materiale S= 12.90 mp;
- Hol distributie 1
S= 39.65 mp
Parter:
- Sala multifuncțională pentru cercetare și elaborare studii tip Gamma Knife -Raportare
studii de caz pacient
S= 107.91 mp.
TOTAL A.u. = 301.5mp
Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare:
INDICATORI
TEHNICO
ECONOMICI

Rata Internă a
Rentabilității
Financiare

Valoarea actuală
Raportul
Fluxul de
netă financiară a COST/BENEFICIU numerar cumulat
investiției
în cond. de expl.

RECOMANDAȚI

˃5%

˃0

≤1

˃0 (în fiecare an
al perioadei de
referință)

REALIZAȚI

-0,75% cf. tab. 5

-1.560,361 mii
lei cf. tab. 5

0,954 cf. tab. 2

Pozitiv cf. tab. 4

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni: 12 luni.
Art.2. Se modifică denumirea obiectivului de investiție aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Iași nr. 198/26.06.2019 conform denumirii din prezenta Hotărâre.
Art.3. În mod corespunzător va fi modificată denumirea obiectivului cuprins în programul
de investiții al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2019.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 10/2019

74
.

Art.4. Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c) Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași;
d) Direcției Tehnice și Investiții.
Art.5. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 415
privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 55,00 mii lei
reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie
„Consolidare, reabilitare și refunctionalizare pavilion administrativ” – Spitalul Clinic de
Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași” până la recuperarea acesteia de la Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
Consiliul Judeţean Iaşi,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a
sumei de 55,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de
investiţie „Consolidare, reabilitare și refunctionalizare pavilion administrativ” – Spitalul Clinic de
Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași” până la recuperarea acesteia de la Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prezentată de către Preṣedintele Consiliului
Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub numărul 33763/19.11.2019;
- Raportul de specialitate privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi
a sumei de 55,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de
investiţie „Consolidare, reabilitare și refunctionalizare pavilion administrativ” – Spitalul Clinic de
Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași” până la recuperarea acesteia de la Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții –
Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub
nr.33764/19.11.2019;
- Nota de fundamentare privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a
sumei de 55,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de
investiţie „Consolidare, reabilitare și refunctionalizare pavilion administrativ” – Spitalul Clinic de
Boli Infectioase „Sfânta Parascheva” Iași” până la recuperarea acesteia de la Ministerul
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Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,
Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași sub
Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 33762/19.11.2019;

elaborată de către Spitalul Clinic de Boli
nr. 16201/20.11.2019, înregistrată la

- Adresa Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
152671/13.11.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 33077/14.11.2019;

nr.

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare
Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 20 noiembrie
2019;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa nr. 57
din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de
55,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie
„Consolidare, reabilitare și refunctionalizare pavilion administrativ” – Spitalul Clinic de Boli
Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.
Art.2 Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sfânta Parascheva” Iași va întreprinde toate
demersurile necesare pentru recuperarea sumei de 55,00 mii lei în termenul prevăzut de lege.
Art.3 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași.
Art.4 Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași;
c) Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
d) Direcṭiei Economice - Serviciul Buget.
Art.5 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
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JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 416
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul
2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare nr. 33226 din 14.11.2019 inițiat de Președintele Consiliului
Judeţean Iaşi – dl. Dr. Ing. Maricel POPA, având ca obiect Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019;
b) Referatul de aprobare de completare nr. 33902 din 20.11.2019 inițiat de Președintele
Consiliului Judeţean Iaşi – dl. Dr. Ing. Maricel POPA, având ca obiect Proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019;
c) Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului general al Județului Iași –
Consiliul Județean Iași pe anul 2019, elaborat de către Direcția Economică – Serviciul Buget,
înregistrat sub nr. 33227 din 14.11.2019;
d) Raportul de specialitate de completare privind rectificarea bugetului general al Județului
Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019, elaborat de către Direcția Economică – Serviciul
Buget, înregistrat sub nr. 33903 din 20.11.2019;
e) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 412/20.11.2019 privind modificarea anexelor nr.
1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 205/26.06.2019, cu modificările și completările
ulterioare, potrivit comunicării Ministerului Sănătății nr.SP/13812/31.10.2019 cu privire la
redistribuirea creditelor bugetare și creditelor de angajament aprobate pentru unele obiective de
investiții constând în aparatură și echipamente medicale, la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie
Iași;
f) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 382/20.11.2019 privind alocarea sumei de
150.000 lei din excedentul bugetului Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019 pentru
obiectivul de investiții „Testul investitorului privat prudent”, în vederea fundamentării deciziei de
intrare ca asociat a Județului Iași – Consiliul Județean Iași la SC „Miroslava Industrial Parc” SRL
și participarea la majorarea capitalului social al acesteia;
g) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 376/20.11.2019 privind alocarea din excedentul
bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 3.700,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul
de stat aferentă obiectivului de investiţie „Modernizare drum judeţean, DJ 207M: intersecţie DN
28 − A.I.Cuza, km.0+000÷6+178” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei;
h) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 373/20.11.2019 privind alocarea din excedentul
bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 3.700,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul
de stat aferentă obiectivului de investiţie „Modernizare drum judeţean, DJ 208F: Heci (intersecție
DJ 208) – Tătăruşi – Iorcani − lim. jud. Suceava, km.0+000÷12+462” până la recuperarea
acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei;
i) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 375/20.11.2019 privind alocarea din excedentul
bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 35.000,00 mii lei reprezentând contribuţia de la
bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie „Modernizare drum judeţean DJ 246: lim. jud.
Vaslui – Tufeştii de Sus – Scânteia – intersecţie DJ 248 – Şcheia – Drăguşeni – Ipatele –
Ţibăneşti, km.20+450÷56+506” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării şi Administraţiei;
j) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 372/20.11.2019 privind alocarea din excedentul
bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 250,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul
de stat aferentă obiectivului de investiţie „Modernizare drum județean DJ 248A: intersecție DC 73
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(Griești) - lim. jud. Vaslui, km. 48+089 ÷ 50+693” până la recuperarea acesteia de la Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei;
k) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 374/20.11.2019 privind alocarea din excedentul
bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 7.100,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul
de stat aferentă obiectivului de investiţie „Modernizare drum județean DJ 280B: Tg. Frumos –
Cucuteni, km.2+614÷11+802” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării şi Administraţiei;
l) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 371/20.11.2019 privind alocarea din excedentul
bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 650,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul
de stat aferentă obiectivului de investiţie „Modernizare drum județean DJ 281: Spinoasa –
Belcești, km.10+804÷12+447” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării şi Administraţiei;
m)Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 370/20.11.2019 privind alocarea din excedentul
bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 16.000,00 mii lei reprezentând contribuţia de la
bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie „Modernizare drum judeţean DJ 281C:
intersecţie DN 28A (Blăgeşti) – Hărmăneşti – Todireşti – Coasta Măgurii – Cotnari – intersecţie
DN 28B (Cotnari), km. 0+000 ÷ 25+053” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei;
n) Adresa nr. 5092/17.10.2019 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași;
o) Adresa nr. 5340/08.11.2019 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași;
p) Nota de fundamentare nr. 32380/13.11.2019 a Direcției Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Iaşi;
q) Nota de fundamentare nr. 7561/14.11.2019 a Direcției Județene de Administrare a
Drumurilor și Podurilor Iași;
r) Nota de fundamentare nr. 29290/07.11.2019 a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii
„Sf. Maria” Iași;
s) Nota de fundamentare nr. 29891/13.11.2019 a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii
„Sf. Maria” Iași;
t) Nota de fundamentare nr. 18285/08.11.2019 a Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. N.
Oblu" Iași;
u) Nota de fundamentare nr. 19704/11.11.2019 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie
Iași;
v) Nota de fundamentare nr. 15858/12.11.2019 a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.
Parascheva" Iași;
w) Nota de fundamentare nr. 2819/07.11.2019 a Centrului de Asistență Medico-Socială
Bivolari;
x) Nota de fundamentare nr. 2821/07.11.2019 a Centrului de Asistență Medico-Socială
Bivolari;
y) Nota de fundamentare nr. 2154/08.11.2019 a Filarmonicii "Moldova" Iaşi;
z) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 415/20.11.2019 privind alocarea din excedentul
bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 55,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de
stat aferentă obiectivului de investiţie „Consolidare, reabilitare și refunctionalizare pavilion
administrativ” – Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva” Iași” până la recuperarea
acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei;
aa) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 414/20.11.2019 privind aprobarea
Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul de investiție "Amenajare spațiu pentru amplasare aparatură medicală" la Spitalul Clinic
de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași;
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bb) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
cc) Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
dd) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2019;
ee) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 752/2019 privind repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale conform art. 20 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr.12/2019 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;
ff) Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
gg)
Hotărârile Consiliului Judeţean Iaşi de aprobare a bugetului iniţial pe anul 2019 şi a
rectificărilor ulterioare;
hh) Analiza execuției bugetare și a necesarului de credite bugetare până la sfârșitul anului
2019;
ii) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi alin. (5) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
jj) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 19 noiembrie
2019;
kk) Amendamentul formulat în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean
Iași din data de 20 noiembrie 2019 și consemnat în procesul verbal al acesteia, respectiv
“alocarea sumei de 75.000 lei din excedentul bugetului Județului Iași-Consiliul Județean Iași pe
anul 2019 pentru obiectivul de investiții "Testul investitorului privat prudent";
ll) Amendamentul formulat în cadrul ședinței comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Iași din data de 19 noiembrie 2019, reiterat în cadrul ședinței ordinare de plen a
Consiliului Județean Iași din data de 20 noiembrie 2019 și consemnat în procesele verbale al
acstora, respectiv “modificarea sumei de la 10.000,00 mii lei la 16.000,00 mii lei reprezentând
contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie „Modernizare drum judeţean
DJ 281C: intersecţie DN 28A (Blăgeşti) – Hărmăneşti – Todireşti – Coasta Măgurii – Cotnari –
intersecţie DN 28B (Cotnari), km. 0+000 ÷ 25+053” până la recuperarea acesteia de la
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei";
mm) Adresa Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași
nr.7717/20.11.2019, înregistrată la Consiliului Județean Iași cu nr. 33767/20.11.2019 prin care
înaintează Nota de fundamentare nr. 7717/20.11.2019 privind alocarea din excedentul bugetului
local al Judeţului Iaşi a sumei de 16.000,00 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat
aferentă obiectivului de investiţie „Modernizare drum judeţean DJ 281C: intersecţie DN 28A
(Blăgeşti) – Hărmăneşti – Todireşti – Coasta Măgurii – Cotnari – intersecţie DN 28B (Cotnari),
km. 0+000 – 25+053” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării şi Administraţiei;
nn) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 20 noiembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 35 voturi “Pentru”;
În temeiul art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă rectificarea bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul
2019 potrivit anexelor nr. I.1, I.2, I.40, I.41, I.64, I.66, I.67, I.76, I.78, părți integrante din
prezenta Hotărâre.
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Art.1.(2) Aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019, potrivit anexelor nr. II.1.1, II.1.2,
II.18, II.19, II.20, II.21, II.22, II.23, II.25, II.26, II.27, II.28, II.38, II.49, II.50, părți integrante din
prezenta Hotărâre.
Art.1.(3) Aprobă rectificarea sumelor repartizate din excedentul bugetului local al
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2019 cu suma de + 64.414,31 mii lei, pentru
finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare, potrivit anexei nr. VIII.1, parte integrantă
din prezenta Hotărâre.
Art.1.(4) Aprobă rectificarea programului centralizat de investiţii pe anul 2019 pentru
bugetul general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, potrivit anexelor nr. VI.1, VI.2, VI.3,
VI.3.1, VI.4, VI.7, VI.7.1, VI.8, VI.8.1, părți integrante din prezenta Hotărâre.
Art.1.(5) Aprobă rectificarea creditelor de angajament aprobate pentru anii 2019 – 2020,
aferente secțiunii de dezvoltare a bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi,
potrivit anexei nr. VI.1, parte integrantă din prezenta Hotărâre.
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, VI și VIII, părți integrante din prezenta
Hotărâre. Creditele bugetare reprezintă limita maximă, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi
plata acestora efectuându-se în conformitate cu prevederile legale.
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.
Art.3.(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:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget,
b) Direcția Economică – Serviciul Financiar – Contabil,
c) Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi,
d) Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi,
e) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași,
f) Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. N. Oblu" Iași,
g) Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași,
h) Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași,
i) Centrul de Asistență Medico-Socială Bivolari,
j) Filarmonica "Moldova” Iași.
Art.6.(1) Prezenta Hotărâre (inclusiv anexele la prezenta) va fi comunicată în copie:
a) Instituţiei Prefectului Judeţul Iaşi,
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b) Direcţiei Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași.
Art.6.(2) Prezenta Hotărâre (inclusiv raportul de specialitate, notele de fundamentare şi
anexele la prezenta) va fi comunicată în copie Direcţiei Economice – Serviciul Buget.
Art.6.(3) Prezenta Hotărâre (exclusiv anexele la prezenta) va fi comunicată în copie:
a) Direcției Economice – Serviciul Financiar – Contabil,
b) Direcției Economice – Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe,
c) Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi,
d) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi,
e) Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași,
f) Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. N. Oblu" Iași,
g) Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași,
h) Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași,
i) Centrului de Asistență Medico-Socială Bivolari,
j) Filarmonicii "Moldova” Iași.
Art.6.(4) Prezenta Hotărâre (inclusiv anexa nr. VI.1 la prezenta) va fi comunicată în
copie:
a) Direcţiei Tehnice şi Investiţii,
b) Direcţiei Achiziţii Publice.
Art.7. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest
sens.
Dată astăzi: 20 noiembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
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