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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 112
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 sau ocupat de pregătirea acestora
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.15387/24.05.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Iași, dl.
Dr. Ing. Maricel Popa, în calitatea sa de inițiator;
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice – Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial,
Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, înregistrat sub nr.15386 din data de
24.05.2019;

- Adresa Direcției Economice a Consiliului Județean Iași nr.14758/24.05.2019;
- prevederile art.12 alin.(3) şi alin.(5), ale art.57 alin.(4) şi ale art.111 alin.(5) şi alin.5^1)
din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 211 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 111
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
- prevederile art. 7 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea
performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar;
- prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 36 alin. (4) din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 114 din 28
decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri
fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.110 din 24.04.2019 privind aprobarea
bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
- votul în unanimitate exprimat şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 91, art. 97 şi art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea de stimulente financiare elevilor din
învăţământul preuniversitar din judeţul Iași, care au obţinut distincţii la competiţii şcolare
judeţene, naţionale şi internaţionale, acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale,
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precum şi cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcției Economice
și Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Iași.
Art.3 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa, va comunica în copie hotărârea:
a) Instituției Prefectului Județului Iași;
b) Direcției Economice;
c) Direcției Juridice.
Art.4 Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către
Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 113
privind acordarea de către Consiliul Județean Iași a unor stimulente financiare sub formă
de premii elevilor ieșeni și profesorilor îndrumători ai acestora care au obținut locul I la
acţiunea sportivă naţională oficială “Cupa satelor”, organizată de Federația Română de
Fotbal și Asociațiile Județene de Fotbal împreună cu Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale, ce s-a desfășurat la Constanța, în anul 2019

Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.15394/24.05.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Iași, dl.
Dr. Ing. Maricel Popa, în calitatea sa de inițiator;
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice – Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial,
Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, înregistrat sub nr.15393 din data de
24.05.2019;
- Adresa Primăriei Comunei Ruginoasa înregistrată la Consiliul judeţean Iaşi cu nr. 15363
din data de 24.05.2019;
- Adresele Direcției Economice a Consiliului Județean Iași nr. 13758/10.05.2019 și
nr.14758/24.05.2019;
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- prevederile art.111 alin.5^1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 211 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 111
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
- prevederile art. 36 alin. (4) din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 114 din 28
decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri
fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
- prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.110 din 24.04.2019 privind aprobarea
bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.113/29.05.2019 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 28 mai 2019;
- propunerea formulată în cadrul ședinței comisiilor de specialitate, reunite, ale Consiliului
Județean Iași din data de 28 mai 2019, reiterată în cadrul ședinței ordinare de plen din data de
29 mai 2019 și consemnată în procesele verbale ale acestora, respectiv “alocarea sumei de
sumei de 7200 lei conform Anexei la proiect (400 lei/elev/profesor x 18 elevi/profesori)”;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 91, art. 97 şi art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă acordarea de către Consiliul Județean Iași a unor stimulente financiare
sub formă de premii elevilor ieșeni și profesorilor îndrumători ai acestora care au obținut locul I
la acţiunea sportivă naţională oficială “Cupa satelor”, organizată de Federația Română de
Fotbal și Asociațiile Județene de Fotbal împreună cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale, ce s-a desfășurat la Constanța, în anul 2019, în cuantum de 7200 lei, respectiv 400
lei/elev/profesor îndrumător, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Suma prevăzută la art. 1 se va suporta din bugetul Județului Iași – Consiliul
Județean Iași, pentru anul 2019.
Art.3. Stimulentele financiare sub formă de premii prevăzute la art.1 se acordă în
numerar şi sunt supuse regimului fiscal prevăzut de legislaţia fiscală în vigoare la data plăţii
acestora.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia
Economică - Serviciul Financiar Contabil, Direcția Juridică și Preşedintele Consiliului Judeţean
Iaşi, dl. dr. ing. Maricel Popa.
Art.5. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Direcţiei Economice - Serviciul Financiar Contabil, Direcției Juridice și Primăria Comunei
Ruginoasa.
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Art.6. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către
Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 114
privind susținerea excelenței prin recunoașterea publică a performanțelor elevilor ieșeni
din școlile speciale aflate în subordinea Consiliului Județean Iași
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de către grupul consilierilor PSD din CJ Iași prin
liderul de grup, dl. consilier județean Cristian Stanciu și Președintele Comisiei pentru
Învățământ, Cercetare Științifică, Cultură și Culte a Consiliului Județean Iași, d-na consilier
județean Mihaela Ivancia, înregistrată cu nr. 16171/17.04.2019;
- Raportul de specialitate nr.15310/24.05.2019 întocmit de Direcția Juridică și Direcția
Economică din cadrul Consiliului Județean Iași;
- prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judetean Iaşi pe anul 2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.164/2010 prin care s-a aprobat
Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului Judeţean Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.113/29.05.2019 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;
- Adresa Direcției Juridice nr.14859/22.05.2019;
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- Raportul de avizare al Comisiei pentru Învățământ, Cercetare Științifică, Cultură, Culte a
Consiliului Județean Iași din data de 17 aprilie 2019;
- Adresa Liceului Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași nr. 2356/23.05.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 15162/23.05.2019 prin care comunică lista elevilor
și profesorilor îndrumători, din cadrul liceului, premiați la Concursurile /olimpiadele naționale
școlare organizate de Ministerul Educației Naționale în anul școlar 2018-2019;
- Adresa Liceului Special “MOLDOVA” Târgu Frumos, înregistrată la Consiliul Județean
Iași cu nr. 15162/23.05.2019 prin care comunică lista elevilor din cadrul liceului premiați la
Concursurile naționale și profesorii îndrumători ai acestora;
- Adresa Colegiului Tehnic “Ion Holban” Iași, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu
nr. 15205/23.05.2019 prin care comunică lista cu elevii premiați la concursurile naționale și
profesorii îndrumători;
- Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3.016/09.01.2019 privind aprobarea
Calendarului competițiilor școlare internaționale, naționale și regionale în 2019
nr.3016/09.01.2019, unde în Anexa 4. - Calendar concursuri naționale școlare finanțare M.E.N.,
la pct. 40 este înscris Concursul național pentru nevăzători, 14-17 aprilie 2019 la Arad, iar la
pct. 41 este înscris Concursul național pentru deficiențe de auz, 27-30 martie 2019, la Timișoara
iar la pct.43 Aria curriculară Tehnologii este înscris Concursul școlar “Estetica și Igiena Corpului
Omenesc – Frizer- coafor- manichiurist- pedichiurist”;
- Adresa Direcției Economice nr. 14758/24.05.2019;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
- propunerea formulată în cadrul ședinței comisiilor de specialitate, reunite, ale Consiliului
Județean Iași din data de 28 mai 2019, reiterată în cadrul ședinței ordinare de plen din data de
29 mai 2019 și consemnată în procesele verbale ale acestora, respectiv “alocarea sumei de
10200 lei conform Anexei la proiect şi observaţia ca directorilor şcolilor speciale să le fie
acordată o Diplomă de Excelenţă în cadrul evenimentului”;
- amendamentul formulat în cadrul ședinței ordinare de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul verbal al acesteia, respectiv “banii pentru susținerea excelenței pentru
școlile speciale vor fi de la capitolul 65.02.50 și nu de la capitolul 87.02.”;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul art.115, alin.(1), lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 10.200 lei din bugetul propriu al Județului Iași Consiliul Județean Iaşi, cap.65.02.50, pentru implementarea proiectului "Susținerea excelenței
prin recunoașterea publică a performanțelor elevilor ieșeni din școlile speciale aflate în
subordinea Consiliului Județean Iași ", ediția a II-a, mai – iunie 2019, prin acordarea unei
recompense financiare eleviilor care au obținut premiile I, II, III și Mențiuni și profesorilor
îndrumători ai acestora, la concursurile/olimpiadele naționale organizate de Ministerul Educației
Naționale în anul școlar 2018-2019, după cum urmează:
a) 400 lei/elev pentru câștigătorii premiului I;
b) 350 lei/elev pentru câștigătorii premiului II;
c) 300 lei/elev pentru câștigătorii premiului III;
d) 250 lei/elev pentru câștigătorii de Mențiuni/Premii speciale;
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e) 300 lei/profesor îndrumător.
Art.2.(1) Suma prevăzută la art. 1 se va suporta din bugetul Județului Iași – Consiliul
Județean Iași, pentru anul 2019, cap.65.02.50 – “Alte cheltuieli în domeniul învățământului”.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către:
a) Direcţia Economică - Serviciul Financiar Contabil - pentru efectuarea plăților;
b) Direcția Juridică și Școlile Speciale subordonate Consiliului Județean Iași - pentru
identificarea eleviilor care au obținut premiile I, II, III și Mențiuni și profesorilor
îndrumători ai acestora, la concursurile/olimpiadele naționale organizate de
Ministerul Educației Naționale din România în anul școlar 2018-2019;
c) Direcţia Economică - Serviciul Protocol-Administrativ - pentru organizarea logistică
în bune condiții a evenimentului la Teatrul pentru Copii și Tineret “Luceafărul” Iași
și realizarea Diplomelor de Excelenţă care vor fi acordate directorilor şcolilor
speciale în cadrul evenimentului;
d) Biroul Comunicare și Compartiment Informatică – pentru promovarea
evenimentului pe site-ul Consiliului Județean Iași și în Buletinul informativ al
Județului Iași.
Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Direcţiei Economice - Serviciul Financiar Contabil, Serviciului Protocol – Administrativ,
Compartimentului Informatică, Biroului Comunicare, Direcției Juridice și școlilor speciale aflate
în structura Consiliului Județean Iași.
Art.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

___________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 115
privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul
Județean Iași și Episcopia Romană Catolică Iași, pentru realizarea în parteneriat a
activităților prilejuite de vizita Suveranul Pontif, Papa Francisc, în România, la Iași, în
data de 1 iunie 2019 și alocarea sumei de 100.000 lei în acest sens
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași,
înregistrată sub nr. 15367 din 24.05.2019;

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 4/2019

10
.

- Raportul de specialitate al Direcției Juridice – Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial,
Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, înregistrat sub nr.15365 din
24.058.2019;
- Formularul Cerere de cooperare al Episcopiei Romană Catolice Iași, înregistrat la
Consiliul Județean Iași cu nr.15341/24.05.2019, prin care solicită realizarea în parteneriat a
activităților prilejuite de vizita Suveranul Pontif, Papa Francisc, în România, la Iași, în data de 1
iunie 2019 și alocarea sumei de 100.000 lei în acest sens;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.110 din 24.04.2019 privind aprobarea
bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019;
- Adresa Direcției Economice, Serviciul Financiar Contabil nr. 15361/24.05.2019;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.91 alin.(1) lit.d), e) și f), coroborate cu alin. (5) lit. a) pct. 1 și 4 şi alin.(6)
lit.a) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.98/29.04.2015 privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Socială şi Economică a Judeţului Iaşi pentru perioada 2014 – 2020;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.86/27.03.2015 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.194 din 24.06.2014 privind adoptarea unui Formular
pentru persoane juridice interesate, ce solicită cooperarea şi susţinerea Consiliul Județean Iași,
în vederea realizării în comun a unor acţiuni/evenimente/ manifestări de interes public judeţean
în beneficiul comunităţii locale precum și modificarea Acordului – Cadru de Cooperare prevăzut
în Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.310/26.10.2012;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 19 voturi “Pentru”;
În temeiul art.97 și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul
Județean Iași și Episcopia Romană Catolică Iași, pentru realizarea în parteneriat a activităților
prilejuite de vizita Suveranul Pontif, Papa Francisc, în România, la Iași, în data de 1 iunie 2019,
conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei din bugetul Județului Iași – Consiliul
Județean Iași, cap. 87.02 - „Alte acţiuni” în scopul realizării evenimentului prevăzut la art.1,
conform bugetului prezentat în Anexele 1.2.a și 1.2.b la Formularul cerere de cooperare al
Episcopiei Romano Catolice.
Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Iași – dl. Maricel Popa să
semneze în numele și pentru Județul Iași – Consiliul Județean Iași acordul stipulat la art.1.
Art.4 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcției Economice
- Serviciul Financiar Contabil, Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Iași și Episcopiei Romano Catolice Iași.
Art.5 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie hotărârea:
a) Instituției Prefectului Județului Iași;
b) Direcției Economice - Serviciul Financiar Contabil;
c) Direcției Juridice;
d) Episcopiei Romano Catolice Iași.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 4/2019
11

Art.6 Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

___________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 116
privind avizarea modificării Regulamentului APAVITAL a Serviciului de Alimentare cu
Apă şi de Canalizare şi de acordare a mandatului special reprezentantului Judeţului Iaşi
în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi -ARSACIS
pentru modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009, prin Actul adiţional nr. 30

Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere Adresa Asociaţiei Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
nr. 240/22.02.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iași sub nr. 5552/22.02.2019 si Precizările
ulterioare ce fac obiectul Adresei ARSACIS nr.490/11539/17.04.2019;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 12657/25.04.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Iaşi;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12658/25.04.2019 al Direcţiei Juridice a
Consiliului Judeţean Iași;
Având în vedere Nota de fundamentare ARSACIS nr. 184/18.02.2019 privind modificarea
art. 176 a Regulamentului APA VITAL a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
Având în vedere Nota de fundamentare ARSACIS nr. 185/18.02.2019 privind modificarea
art.3 alin. (1) din Anexa 2 “Răspunderi şi Sancţiuni” din Regulamentul S.C. APA VITAL S.A. a
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
Având în vedere Nota de fundamentare ARSACIS nr. 186/18.02.2019 cu privire la
modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr.48/2009 încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi ARSACIS şi S.C. APAVITAL S.A.;
Având în vedere Studiul cantităţilor de ape uzate preluate de sistemul de canalizare
operat de SC APAVITALSA Iaşi pentru utilizatorii casnici, atât în mediul urban, cât şi în mediul
rural, realizat de specialiştii din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” Iași;
Având în vedere Hotărârile Adunării Generale a membrilor asociaţi din Asociaţia
Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS adoptate în şedinţa A.G.A. din
07.02.2019;
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Având în vedere prevederile Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei Regionale a
Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;
Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor
de Apă Canal Iași - ARSACIS şi S.C. APAVITAL S.A.;
Având în vedere Ordinul ANRSC nr. 88/2007 pentru aprobarea regulamentului - cadru al
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului
constitutiv - cadru şi a statutului - cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect
de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr, 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi
de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare si prevederile Legii nr. 52/2003 privind
transparenta decizionala;
Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data
de 28 mai 2019;
Având în vedere votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 19 voturi “Pentru”;
În temeiul art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se avizează modificarea art. 176 din Regulamentul Apavital a serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare, în baza rezultatelor Studiului privind cantităţile de ape uzate
preluate de sistemul de canalizare operat de S.C. APAVITAL S.A. Iaşi pentru utilizatorii casnici,
atât din mediul urban cât şi din mediul rural, prevăzut în Anexa nr.1, parte integrantă din
prezenta hotărâre, în sensul că, va avea următorul conţinut:
"Art.176
(1)
Cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici reţinuţi de art.28 alin.(3) lit.
c) din Legea 241/2006 (r) a Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, reprezintă o cotă
procentuală de 80% din volumul de apă potabilă consumată, determinat conform clauzelor
contractuale. Fac excepţie utilizatorii individuali, din imobile tip condominiu, aşa cum sunt definiţi
de art. 28 alin. (2), art. 31 alin. (3) şi (4) din Legea 241/2006 (r) a Serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare, art. 228 alin. (2) lit. b) din prezentul Regulament, la care cantitatea de apă
uzată evacuată reprezintă o cotă procentuală de 100% din volumul de apă potabilă consumată,
determinat conform clauzelor contractuale.
(2)
La cerere, cu titlu de excepţie, acolo unde Operatorul poate asigura valorile
debitelor şi a presiunii de serviciu, în baza avizului eliberat de acesta, utilizatorii casnici aşa cum
sunt reţinuţi de alin. (1), teza 1, pot monta un contor pasant ce va măsura volumul de apă
consumată şi nepreluată de reţeaua publică de canalizare, în imediata apropiere a contorului de
branşament.
În aceste situaţii, cantitatea de apă uzată evacuată se stabileşte pe baza diferenţei dintre
volumul de apă înregistrat de contorul de branşament și volumul de apă înregistrat de contorul
pasant, în procent de 100%. Contorul pasant aparţine instalaţiei interioare a utilizatorului. Pentru
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volumul de apă măsurat de contorul pasant nu se va factura contravaloarea prestării serviciului
de canalizare.
Este interzisă deversarea apei măsurate de contorul pasant în reţeaua publică de
canalizare.
Utilizatorul ce deversează apa măsurată de contorul pasant în reţeaua publică de
canalizare, va fi considerat utilizator clandestin. Prejudiciul creat operatorului în astfel de situaţii
se va calcula pe baza indicaţiilor contorului pasant. Cantitatea de apă indicată de acesta se va
multiplica cu 3 (trei) şi se va aplica pentru o perioadă de maxim 36 de luni anterioare depistării
(atunci când această perioadă nu se poate determina) la tariful de canalizare în vigoare la data
constatării.
În situaţia în care utilizatorul refuză accesul Operatorului pentru efectuarea citirii
indexului contorului pasant, cantitatea de apă uzată deversată în reţeaua publică de canalizare
se va stabili în baza citirii contorului de branşament, în procent de 100%.
Operatorul îşi rezervă dreptul ca în situaţia în care nu poate asigura cantitatea de apă
potabilă în vederea consumului menajer - din motive obiective - de a proceda la sistarea
furnizării apei potabile prin contorul pasant, prin sigilarea robinetului montat amonte de contorul
pasant pe poziţia închis. În acest sens utilizatorul va asigura accesul operatorului pentru
efectuarea operaţiunilor de sistare a furnizării apei potabile prin contorul pasant iar cantitatea de
apă uzată evacuată se va stabili conform prevederilor alin. (1) teza 1.
(3)
Cantitatea de apă uzată evacuată de către celelalte categorii de utilizatori reţinuţi
de art.28 al alin. (3) lit. a), lit. b) şi lit. d) din Legea 241/2006 (r) a Serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare, stabilită în cadrul contractului de furnizare/prestare a serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare, reprezintă o cotă procentuală de 100% din cantitatea totală
de apă rece consumată, stabilită conform clauzelor contractuale.
(4)
Fac excepţie utilizatorii la care specificul activităţilor face ca o cantitate de apă să
rămână înglobată în produsul finit, caz în care volumul de apă uzată evacuată se va stabili pe
baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator şi însuşit de operator.
(5)
Cantitatea de apă uzată evacuată de către utilizatorii care beneficiază de serviciul
de alimentare cu apă caldă în sistem centralizat se stabileşte ca fiind 100% din volumul de apă
caldă înregistrat de contorul de energie termică transmis de operatorul local care furnizează apă
caldă.
Responsabilitatea datelor transmise privind consumurile de apă caldă cad în sarcina
operatorului local care prestează aceste servicii.
(6) Cantitatea de apă uzată evacuată de către utilizatorii care au sisteme proprii de
alimentare cu apă şi care evacuează apa uzată în reţeaua publică de canalizare, se stabileşte
ca fiind în procent de 100% din volumul de apă înregistrat de contorul montat pe sursa proprie,
cu avizul operatorului.”
Art.2. Se acordă mandat special reprezentantului Judeţului Iaşi în Adunarea Generală a
Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS să voteze în Adunarea
Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS, în numele şi pe
seama Judeţului Iaşi modificarea menţionată la art. 1.
Art.3. Se avizează modificarea art. 3 alin. (1) din Anexa 2 “Răspunderi şi sancţiuni” din
Regulamentul APAVITAL a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în sensul eliminării
punctului d. “folosirea apei potabile pentru udatul grădinilor şi spălarea maşinilor".
Art.4. Se acordă mandat special reprezentantului Judeţului Iaşi în Adunarea Generală a
Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS să voteze în Adunarea
Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS, în numele şi pe
seama Judeţului Iaşi modificarea menţionată la art.3.
Art.5. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
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alimentare cu apă şi de canalizare nr.48/2009, art.72 urmare a modificării Regulamentului
APAVITAL a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare (anexă a Contractului de delegare
a gestiunii) prin Actul adiţional nr.30, prevăzut în Anexa nr.2, parte integranta din prezenta
hotărâre.
Art.6. Se acordă mandat special reprezentantului Judeţului Iaşi în Adunarea Generală a
Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS să voteze în Adunarea
Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS, în numele şi pe
seama Judeţului Iaşi Actul adiţional nr.30 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu apă şi de canalizare nr.48/2009.
Art.7. Se acordă mandat special Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă Canal Iaşi ARSACIS, prin Adunarea Generală a Asociaţilor, cu sediul în Iaşi, str. M. Costăchescu, nr. 6,
înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la Greta Judecătoriei laşi cu nr.7/A/24.01.2008
să exercite în numele şi pe seama Judeţului Iaşi atribuţiile referitoare la modificarea prin Actul
Adiţional nr. 30 a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi ARSACIS şi S.C. APAVITAL S.A..
Art.8. Se aprobă semnarea, prin reprezentantul legal al ARSACIS, Preşedintele
Asociaţiei - dl. Victor Chirilă, a Actului Adiţional nr. 30 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009.
Art.9 Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor
de Apă Canal Iaşi - ARSACIS şi S.C. APAVITAL S.A., cu modificările şi completările ulterioare
prin actele adiţionale nr. 1 - 29, care nu contravin prevederilor Actului Adiţional nr. 30, rămân
neschimbate şi îşi produc efectele.
Art.10 Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă-Canal Iaşi - ARSACIS şi S.C. APAVITAL
S.A., prin aparatele de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.11 - Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presă va comunica în copie prezenta hotărâre: Direcţiei Juridice, Direcţiei
Economice, Direcţiei Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă
Canal Iaşi - ARSACIS, S.C. APAVITAL S.A. și Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.
Art.12 Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul
Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presă.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 117
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Iaşi în Adunarea
Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi -ARSACIS referitor la
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modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adiţional nr. 29
Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere adresa ARSACIS nr. 240/2019 înregistrată la Judeţul Iaşi - Consiliul
Judeţean Iaşi sub nr. 5552/22.02.2019;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 15106/23.05.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Iaşi;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr. 15107/23.05.2019 al Direcţiei Juridice a
Consiliului Judeţean Iaşi;
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 171/13.02.2019 a ARSACIS cu privire la
proiectul Actului Adiţional nr. 29 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal
Iaşi - ARSACIS şi SC APAVITAL SA;
Având în vedere Hotărârea nr.3/07.02.2019 a Adunării Generale a Asociaţilor ARSACIS;
Având în vedere prevederile Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei Regionale a
Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS;
Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor de
Apă Canal Iaşi - ARSACIS şi SC APAVITAL SA;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului
constitutive - cadru şi a statutului - cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect
de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi
de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data
de 28 mai 2019;
Având în vedere votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 19 voturi “Pentru”;
În temeiul art.115 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se acordă mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei
Regionale a Serviciilor Apă Canal Iaşi - ARSAC1S să aprobe/să nu aprobe în Adunarea
Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS, în numele şi pe
seama Judeţului Iaşi modificarea şi completarea prin Actul Adiţional nr. 29 a Contractului de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2000,
încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS şi SC APAVITAL
SA, prevăzut în Anexa, parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2 Se acordă mandat special Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă Canal Iaşi
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ARSACIS, cu sediul în Iaşi, str. M. Costăchescu, nr. 6, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi
Fundaţiilor de la Grefa Judecătoriei Iaşi cu nr. 7/A/24.01.2008 prin Adunarea Generală a
Asociaţilor, să exercite în numele şi pe seama Judeţului Iaşi atribuţiile referitoare la modificarea
şi completarea prin Actul Adiţional nr. 29 a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociaţia Regională a
Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS şi SC APAVITAL SA.
Art.3 Se împuterniceşte domnul Victor Chirilă, în calitatea sa de Preşedinte al Asociaţiei
Regionale a Serviciilor Apă Canal Iaşi – ARSACIS, să semneze în numele şi pe seama
Judeţului Iaşi Actul Adiţional nr. 29 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare
cu apă şi de canalizare nr. 48/2009.
Art.4 Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor
de Apă Canal Iaşi - ARSACIS şi SC APAVITAL SA, cu modificările şi completările ulterioare prin
actele adiţionale nr. 1 - 28, care nu contravin prevederilor Actului Adiţional nr. 29, rămân
neschimbate şi îşi produc efectele.
Art.5 Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă - Canal Iaşi - ARSACIS şi SC APAVITAL
SA, prin aparatele de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.6 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presă va comunica, în copie, prezenta hotărâre:

a) Direcţiei Juridice;
b) Direcţiei Economice;
c) Direcţiei Proiecte şi Dezvoltare Durabilă;
d) Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS;
e) SC APAVITAL SA;
f) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.
Art.7 Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul
Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presă.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 118
privind aprobarea Planului de închidere a Centrului Rezidenţial "C.A. Rosetti”, din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului laşi
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Consiliul Judeţean Iaşi,
Având în vedere:
- Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Iaşi nr. 14655/20.05.2019, înregistrată la
Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 14741/20.05.2019, prin care se solicită aprobarea Planului de
închidere a Centrului Rezidenţial "C.A. Rosetti", din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Iaşi;
- Expunerea de motive nr.15287/24.05.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi;
- Raportul de specialitate nr.15288/24.05.2019, întocmit de Direcţia Juridică;
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
- Acordul de Parteneriat aprobat de Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020;
- Programul de Guvernare al României 2017-2020;
- Strategia Judeţeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 285/30.09.2014;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 211/13.06.2017 privind aprobarea depunerii unei
cereri de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 (Axa
prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale". Obiectiv specific 8.3. "Creşterea
gradului de acoperire cu servicii sociale”, grupul vulnerabil copii) în vederea închiderii
Complexului de Servicii Comunitare "C.A. Rosetti", Iaşi, judeţul Iaşi şi dezvoltării de servicii
sociale în comunitate;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 97 raportat la art 115 alin. (1) lit. c) şi art. 117 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Planul de închidere a Centrului Rezidenţial "C.A. Rosetti", din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, prevăzut în Anexă, 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) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către Instituţia Prefectului Judeţului
Iaşi, Serviciul Resurse Umane şi Salarizare, Direcţia Economică, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Iaşi.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

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

HOTĂRÂREA nr. 119
privind aprobarea Planului de închidere a Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian”, Paşcani, din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului laşi
Consiliul Judeţean Iaşi,
Având în vedere:
- Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Iaşi nr. 14653/20.05.2019, înregistrată la
Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 14742/20.05.2019, prin care se solicită aprobarea Planului de
închidere a Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian", Paşcani, din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi;
- Expunerea de motive nr.15289/24.05.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi;
- Raportul de specialitate nr.15290/24.05.2019, întocmit de Direcţia Juridică;
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
- Acordul de Parteneriat aprobat de Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020;
- Programul de Guvernare al României 2017-2020;
- Strategia Judeţeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 285/30.09.2014;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 214/13.06.2017 privind aprobarea depunerii unei
cereri de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 (Axa
prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale". Obiectiv specific 8.3."Creşterea
gradului de acoperire cu servicii sociale”, grupul vulnerabil copii) în vederea închiderii
Complexului de Servicii Comunitare "Sf. Stelian", Paşcani, judeţul Iaşi şi dezvoltării de servicii
sociale în comunitate;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 97 raportat la art 115 alin. (1) lit. c) şi art. 117 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Planul de închidere a Centrului Rezidenţial "Sf. Stelian", Paşcani, din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, prevăzut în Anexă,
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.
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Art.3.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către Instituţia Prefectului Judeţului
Iaşi, Serviciul Resurse Umane şi Salarizare, Direcţia Economică, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Iaşi.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 120
privind aprobarea Planului de închidere a Centrului Rezidenţial "Bucium”, din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi
Consiliul Judeţean Iaşi,
Având în vedere:
- Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Iaşi nr. 14653/20.05.2019, înregistrată la
Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 14742/20.05.2019, prin care se solicită aprobarea Planului de
închidere a Centrului Rezidenţial "Bucium", din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Iaşi;
- Expunerea de motive nr.15291/24.05.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi;
- Raportul de specialitate nr.15293/24.05.2019, întocmit de Direcţia Juridică;
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
- Acordul de Parteneriat aprobat de Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020;
- Programul de Guvernare al României 2017-2020;
- Strategia Judeţeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 285/30.09.2014;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 212/13.06.2017 privind aprobarea depunerii unei
cereri de finanţare nerambursabilă in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 (Axa
prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale". Obiectiv specific 8.3. "Creşterea
gradului de acoperire cu servicii sociale”, grupul vulnerabil copii) în vederea închiderii
Complexului de Servicii Comunitare "Bucium", Iaşi, judeţul Iaşi şi dezvoltării de servicii sociale
în comunitate;
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- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 97 raportat la art 115 alin. (1) lit. c) şi art. 117 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Planul de închidere a Centrului Rezidenţial "Bucium", din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, prevăzut în Anexă, 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) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către Instituţia Prefectului Judeţului
Iaşi, Serviciul Resurse Umane şi Salarizare, Direcţia Economică, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Iaşi.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 121
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 2/23.01.2019 privind
aprobarea bugetului și a cheltuielilor legate de implementarea Proiectului “TEAM –UP:
Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” Cod SMIS 127169, derulat în
parteneriat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și
Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor
Copilului și Adopție
Consiliul Judeţean Iaşi,
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Având în vedere:
a) Expunerea de motive nr. 15271/24.05.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași,
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 2/23.01.2019 privind aprobarea
bugetului și a cheltuielilor legate de implementarea Proiectului “TEAM –UP: Progres în calitatea
îngrijirii alternative a copiilor” Cod SMIS 127169, derulat în parteneriat de către Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Muncii și Justiției Sociale –
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;
b) Raportul de specialitate nr. 15270/24.05.2019 emis de către Direcţia Proiecte şi
Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași;
c) Nota de fundamentare nr. 15111/23.05.2019 întocmită de către Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, prin care solicită Județului Iași –Consiliului Județean
Iași completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 2/23.01.2019 privind aprobarea bugetului
și a cheltuielilor legate de implementarea Proiectului “TEAM –UP: Progres în calitatea îngrijirii
alternative a copiilor” Cod SMIS 127169, derulat în parteneriat de către Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Autoritatea
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;
d) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 2/23.01.2019 privind aprobarea bugetului și a
cheltuielilor legate de implementarea Proiectului “TEAM –UP: Progres în calitatea îngrijirii
alternative a copiilor” Cod SMIS 127169, derulat în parteneriat de către Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Autoritatea
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;
e) Contractul de finanțare nr. 83109/08.11.2018, înregistrat la Ministerul Fondurilor
Europene, în calitate de Autoritate de Management și Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Iași fiind Partenerul cu nr. 27 în cadrul parteneriatului, cu o valoare totală a
sumei acordate ca și finanțare nerambursabilă în cadrul proiectului “TEAM –UP: Progres în
calitatea îngrijirii alternative a copiilor” în cuantum de 2.575.949.904,76 lei, data de începere
fiind noiembrie 2018, iar data de încheiere decembrie 2023;
f) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 340/19.10.2018 privind aprobarea calității de
partener a Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași în cadrul
parteneriatului dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și
Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
și Adopție, în proiectul “Sprijin pentru consolidarea rețelei de asistenți maternali";
g) Programul Operational Capital Uman (POCU) Axa prioritară 4: Incluziunea socială și
combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile,
durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general,
apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiunea compozită OS.4.5, 4.14 – Reducerea
numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali;
h) Acordul de parteneriat nr. 15570/01.11.2018 semnat între Autoritatea Națională pentru
Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în calitate de Lider, și cele 47 de Direcții Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivel național în vederea depunerii cererii de
finațare a proiectului “TEAM –UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”;
i) Acordul de Parteneriat cu România, aprobat de Comisia Europeană pentru perioada
2014-2020;
j) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 285/30.09.2014 de aprobare a Strategiei
Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020;
k) Hotărârea de Guvern nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de
organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
l) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 193/21.12.2004 privind înființarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;
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m)Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
n) Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
o) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
p) Prevederile art. 91 alin. (5) pct. 2) din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările uletrioare;
q) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
r) votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) şi al art. 97 alin. (1) şi al art. 98 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.I Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 2/23.01.2019 privind aprobarea bugetului și
a cheltuielilor legate de implementarea Proiectului “TEAM –UP: Progres în calitatea îngrijirii
alternative a copiilor” Cod SMIS 127169, derulat în parteneriat de către Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Autoritatea
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, se completează după cum urmează:
1. După art. 2 se introduce un articol nou, cu următorul cuprins:
”Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului, în
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.”
Art.II Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.2/23.01.2019
privind aprobarea bugetului și a cheltuielilor legate de implementarea Proiectului “TEAM – UP:
Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” Cod SMIS 127169, derulat în parteneriat de
către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Muncii și
Justiției Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, rămân
neschimbate și se aplică în continuare.
Art.III Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția
Economică din cadrul Consiliului Județean Iași și Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Iași.
Art. IV Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copii după prezenta hotărâre, către:
a) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţia Juridică - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ;
c)

Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași;

d) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
Art.V Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

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

HOTĂRÂREA nr.122
privind aprobarea restituirii creanțelor bugetare în sumă de 2.764,95 lei către
Ministerul Fondurilor Europene, în cadrul Proiectului “TEAM –UP: Progres în calitatea
îngrijirii alternative a copiilor” Cod SMIS 127169, derulat în parteneriat de către Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Muncii și Justiției
Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție
Consiliul Judeţean Iaşi,
Având în vedere:
a) Expunerea de motive nr. 15273/24.05.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași,
privind aprobarea restituirii creanțelor bugetare în sumă de 2.764,95 lei, în cadrul Proiectului
“TEAM –UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” Cod SMIS 127169, derulat în
parteneriat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și
Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
și Adopție;
b) Raportul de specialitate nr. 15272/24.05.2019 emis de către Direcţia Proiecte şi
Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași;
c) Nota de fundamentare nr.14479/17.05.2019 privind aprobarea restituirii creanțelor
bugetare în sumă de 2.764,95 lei, în cadrul Proiectului “TEAM –UP: Progres în calitatea îngrijirii
alternative a copiilor” Cod SMIS 127169, derulat în parteneriat de către Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Autoritatea
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;
d) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 2/23.01.2019 privind aprobarea bugetului și a
cheltuielilor legate de implementarea Proiectului “TEAM –UP: Progres în calitatea îngrijirii
alternative a copiilor” Cod SMIS 127169, derulat în parteneriat de către Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Autoritatea
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;
e) Contractul de finanțare nr. 83109/08.11.2018, înregistrat la Ministerul Fondurilor
Europene, în calitate de Autoritate de Management și Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Iași fiind Partenerul cu nr. 27 în cadrul parteneriatului, cu o valoare totală a
sumei acordate ca și finanțare nerambursabilă în cadrul proiectului “TEAM –UP: Progres în
calitatea îngrijirii alternative a copiilor” în cuantum de 2.575.949.904,76 lei, data de începere
fiind noiembrie 2018, iar data de încheiere decembrie 2023;
f) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 340/19.10.2018 privind aprobarea calității de
partener a Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași în cadrul
parteneriatului dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și
Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
și Adopție, în proiectul “Sprijin pentru consolidarea rețelei de asistenți maternali”;
g) Programul Operational Capital Uman (POCU) Axa prioritară 4: Incluziunea socială și
combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile,
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durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general,
apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiunea compozită OS.4.5, 4.14 – Reducerea
numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali;
h) Acordul de parteneriat nr. 15570/01.11.2018 semnat între Autoritatea Națională pentru
Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în calitate de Lider, și cele 47 de Direcții Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivel național în vederea depunerii cererii de
finațare a proiectului “TEAM –UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”;
i) Acordul de Parteneriat cu România, aprobat de Comisia Europeană pentru perioada
2014-2020;
j) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 285/30.09.2014 de aprobare a Strategiei
Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020;
k) Hotărârea de Guvern nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de
organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
l) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 193/21.12.2004 privind înființarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;
m)Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
n) Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
o) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
p) Prevederile art. 91 alin. (5) pct. 2) din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările uletrioare;
q) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
r) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) şi al art. 97 alin. (1) şi al art. 98 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă restituirea creanțelor bugetare în sumă de 2.764,95 lei către Ministerul
Fondurilor Europene, în cadrul Proiectului “TEAM –UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative
a copiilor” Cod SMIS 127169, derulat în parteneriat de către Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Autoritatea Națională
pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Economică
din cadrul Consiliului Județean Iași și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Iași.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copii după prezenta hotărâre, către:
a) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţia Juridică - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ;
c)

Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași;

d) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
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Art.4 Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.123
privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul de lucrări drumuri şi
poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iaşi pentru anul
2019
Consiliul Judeţean Iaşi,
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul
de lucrări drumuri şi poduri al D.J.A.D.P. Iaşi pentru anul 2019, prezentată de către Preṣedintele
Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub numărul 15250 din data de
24.05.2019;
- 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.15249 din 24.05.2019;
- Nota de fundamentare privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul
de lucrări drumuri şi poduri al D.J.A.D.P. Iaşi pentru anul 2019, elaborată de către Direcția
Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr.3131/21.05.2019 transmisă cu
adresa nr. 3132/21.05.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 14770/21.05.2019;
- prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul art.91 alin. (5) lit. a) pct.12, art.97 alin. (1) ṣi ale art.115, alin. (1), lit.c) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
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ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul de lucrări
drumuri şi poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iaşi pentru anul
2019, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeṭeni ṣi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
c) Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
d) Direcṭiei Economice - Serviciul Buget.
Art.4 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeṭeni ṣi
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.124
privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 5.833,643 mii lei pentru
perioada 2019-2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie “Modernizare drum
judeţean DJ 248 E: Alexeşti - Cuza Vodă, km 0+000 –3+040”
Consiliul Judeţean Iaşi,
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
5.833,643 mii lei pentru perioada 2019-2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 248 E: Alexeşti - Cuza Vodă, km 0+000 –3+040”, prezentată de
către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub numărul
15244 din data de 24.05.2019;
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- Raportul de specialitate privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
5.833,643 mii lei pentru perioada 2019-2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 248 E: Alexeşti - Cuza Vodă, km 0+000 –3+040”, înregistrat
sub nr.15242 din 24.05.2019;
- Nota de fundamentare privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
5.833,643 mii lei pentru perioada 2019-2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 248 E: Alexeşti - Cuza Vodă, km 0+000 –3+040”, elaborată de
către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr 3086/17.05.2019
transmisă cu adresa nr. 3095/17.05.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr.
14513/17.05.2019;
- prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul art.91 alin.(5) lit. a) pct.12, art.97 alin. (1) ṣi ale art.115, alin. (1), lit. c) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă creditul de angajament în valoare de 5.833,643 mii lei pentru perioada
2019-2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 248 E:
Alexeşti - Cuza Vodă, km 0+000 –3+040”.
Art.2 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeṭeni ṣi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
c)

Direcţiei Tehnice şi Investiţii;

d) Direcṭiei Economice - Serviciul Buget.
Art.4 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeṭeni ṣi
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
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Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.125
pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 56/22.03.2019 privind
actualizarea devizului general după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul
de investiție “Modernizare drum județean DJ 280B: Tg. Frumos - Cucuteni, km. 2+614 11+802”
Consiliul Judeţean Iaşi,
Având în vedere:
- Expunerea de motive pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi
nr.56/22.03.2019 privind actualizarea devizului general după încheierea contractului de lucrări
pentru obiectivul de investiție “Modernizare drum județean DJ 280B: Tg. Frumos - Cucuteni, km.
2+614 - 11+802”, prezentată de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de
inițiator, înregistrată sub nr.15248/24.05.2019;
- Raportul de specialitate pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
56/22.03.2019 privind actualizarea devizului general după încheierea contractului de lucrări
pentru obiectivul de investiție “Modernizare drum județean DJ 280B: Tg. Frumos - Cucuteni, km.
2+614 - 11+802”, elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și
Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr.15247/24.05.2019;
- Nota de fundamentare pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
56/22.03.2019 privind actualizarea devizului general după încheierea contractului de lucrări
pentru obiectivul de investiție “Modernizare drum județean DJ 280B: Tg. Frumos - Cucuteni, km.
2+614 - 11+802”, elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și
Podurilor Iași sub nr. 3171/22.05.2019, transmisă cu adresa nr.3177/22.05.2019, înregistrată la
Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 14876/22.03.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 56/22.03.2019 privind actualizarea devizului
general după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare
drum județean DJ 280B: Tg. Frumos - Cucuteni, km. 2+614 - 11+802”;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 91, alin.(1), lit.b) și alin.(3), lit. f) din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) și ale art.115, alin. (1), lit. c) din Legea
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administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 56/22.03.2019 privind
actualizarea devizului general după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de
investiție „Modernizare drum județean DJ 280B: Tg. Frumos - Cucuteni, km. 2+614 - 11+802” în
sensul că, în loc de:
Valoarea totală a investiţiei: - 14.316.219,19 lei cu T.V.A. din care:
Construcţii montaj (C+M): - 12.316.895,04 lei cu T.V.A
se va trece:
Valoarea totală a investiţiei: - 13.422.694,89 lei cu T.V.A. din care:
Construcţii montaj (C+M): - 12.316.710,89 lei cu T.V.A
Art.2 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de către Direcṭia Economică şi Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și
Podurilor Iași.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeṭeni ṣi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
c) Direcției Tehnice și Investiții;
d) Direcṭiei Economice - Serviciul Buget;
Art.4 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeṭeni ṣi
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.126
privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 5.388,561 mii lei pentru
perioada 2019-2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie “Modernizare drum
judeţean DJ 280: Oţeleni - lim. Jud. Neamţ, km 18+094 –20+378”
Consiliul Judeţean Iaşi,
Având în vedere:
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- Expunerea de motive privind aprobarea creditului de angajament în valoare 5.388,561
mii lei pentru perioada 2019-2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie “Modernizare
drum judeţean DJ 280: Oţeleni - lim. Jud. Neamţ, km 18+094 –20+378”, prezentată de către
Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub numărul 15246
din data de 24.05.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
5.388,561 mii lei pentru perioada 2019-2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 280: Oţeleni - lim. Jud. Neamţ, km 18+094 –20+378”,
înregistrat sub nr.15245 din 24.05.2019;
- Nota de fundamentare privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
55.388,561 mii lei pentru perioada 2019-2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 280: Oţeleni - lim. Jud. Neamţ, km 18+094 –20+378”,
elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr
3087/17.05.2019 transmisă cu adresa nr. 3095/17.05.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean
Iaşi cu nr. 14513/17.05.2019;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 91, alin.(1), lit.b) și alin.(3), lit. f) din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul prevederilor art.91 alin.(5) lit. a) pct.12, art.97 alin.(1) ṣi ale art.115, alin.(1),
lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă creditul de angajament în valoare de 5.388,561 mii lei pentru perioada
2019-2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 280:
Oţeleni - lim. Jud. Neamţ, km 18+094 –20+378”.
Art.2 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeṭeni ṣi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
c) Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
d) Direcṭiei Economice - Serviciul Buget.
Art.4 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeṭeni ṣi
Presa.
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Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.127
privind aprobarea transferării din evidența contabilă a Județului Iași - Consiliul Județean
Iași a obiectivului de investiţie „Reabilitarea instalaţiilor electrice, termice, sanitare şi
finisaje interioare la Clădirea Pavilion Chirurgie de la Unitatea de Asistenţă Medico Socială Răducăneni” și preluarea în evidența contabilă a Unității Medico - Socială
Răducăneni
Consiliul Judeţean Iaşi,
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea transferării din evidența contabilă a Județului
Iași - Consiliul Județean Iași a obiectivului de investiţie „Reabilitarea instalaţiilor electrice,
termice, sanitare şi finisaje interioare la Clădirea Pavilion Chirurgie de la Unitatea de Asistenţă
Medico - Socială Răducăneni” și preluarea în evidența contabilă a Unității Medico - Socială
Răducăneni, înregistrată sub nr. 15373 din 24.05.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea transferării din evidența contabilă a
Județului Iași - Consiliul Județean Iași a obiectivului de investiţie „Reabilitarea instalaţiilor
electrice, termice, sanitare şi finisaje interioare la Clădirea Pavilion Chirurgie de la Unitatea de
Asistenţă Medico - Socială Răducăneni” și preluarea în evidența contabilă a Unității Medico Socială Răducăneni, înregistrat sub nr. 15372 din 24.05.2019;
- prevederile Legii contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.91 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art.97 alin(1) și ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
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Art.1 Se aprobă transferarea din evidența contabilă a Județului Iași - Consiliul Județean
Iași a obiectivului de investiţie „Reabilitarea instalaţiilor electrice, termice, sanitare şi finisaje
interioare la Clădirea Pavilion Chirurgie de la Unitatea de Asistenţă
Medico - Socială
Răducăneni”, cu o valoare contabilă de 518.133,89 lei și preluarea în evidența contabilă a
Unității Medico - Socială Răducăneni.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Economică din partea
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iași și de Serviciul contabilitate al primitorului, care vor
încheia un proces verbal de predare - primire a cheltuielilor înregistrate pe obiectiv.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre către:
a) Instituția Prefectului Județului Iași;
b) Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași;
c)

Unitatea Medico-Socială Răducaneni.

Art.4. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.128
privind aprobarea transferării din evidența contabilă a Județului Iași -Consiliul
Județean Iași a obiectivului de investiţie „Reabilitarea instalaţiei termice în corpul CCantină şi Spălatorie din cadrul Unităţii Medico-Socială Răducăneni” și preluarea în
evidența contabilă a Unității Medico-Socială Răducăneni
Consiliul Judeţean Iaşi,
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea transferării din evidența contabilă a Județului
Iași - Consiliul Județean Iași a obiectivului de investiţie „Reabilitarea instalaţiei termice în corpul
C - Cantină şi Spălatorie din cadrul Unităţii Medico-Socială Răducăneni” și preluarea în evidența
contabilă a Unității Medico-Socială Răducăneni, înregistrată sub nr. 15375 din 24.05.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea transferării din evidența contabilă a
Județului Iași-Consiliul Județean Iași a obiectivului de investiţie „Reabilitarea instalaţiei termice
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în corpul C- Cantină şi Spălatorie din cadrul Unităţii Medico-Socială Răducăneni” și preluarea în
evidența contabilă a Unității Medico-Socială Răducăneni, înregistrat sub nr. 15374 din
24.05.2019;
- prevederile Legii contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.91 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art.97 alin.(1) și ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă transferarea din evidența contabilă a Județului Iași - Consiliul Județean
Iași a obiectivului de investiţie „Reabilitarea instalaţiei termice în corpul C - Cantină şi Spălatorie
din cadrul Unităţii Medico-Socială Răducăneni”, cu o valoare contabilă de 78.066,02 lei și
preluarea în evidența contabilă a Unității Medico-Socială Răducăneni.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Economică din partea
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iași și de Serviciul contabilitate al primitorului, care vor
încheia un proces verbal de predare - primire a cheltuielilor înregistrate pe obiectiv.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre către:
a) Instituția Prefectului Județului Iași;
b) Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași;
c) Unitatea Medico-Socială Răducaneni.
Art.4. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 4/2019

34
.

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 129
privind aprobarea transferării din evidența contabilă a Județului Iași-Consiliul Județean
Iași a obiectivului de investiţie “Centrală termică și instalaţie încălzire în corpul de
clădire C16- Dispecer boli interne din cadrul Unităţii Medico-Socială Răducăneni” și
preluarea în evidența contabilă a Unității Medico - Socială Răducăneni
Consiliul Judeţean Iaşi,
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea transferării din evidența contabilă a Județului
Iași- Consiliul Județean Iași a obiectivului de investiţie “Centrală termică și instalaţie încălzire în
corpul de clădire C16- Dispecer boli interne din cadrul Unităţii Medico - Socială Răducăneni” și
preluarea în evidența contabilă a Unității Medico-Socială Răducăneni, înregistrată sub nr. 15377
din 24.05.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea transferării din evidența contabilă a
Județului Iași - Consiliul Județean Iași a obiectivului de investiţie “Centrală termică și instalaţie
încălzire în corpul de clădire C16- Dispecer boli interne din cadrul Unităţii Medico - Socială
Răducăneni” și preluarea în evidența contabilă a Unității Medico-Socială Răducăneni, înregistrat
sub nr. 15376 din 24.05.2019;
- prevederile Legii contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.91 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art.97 alin.(1) și ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
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Art.1 Se aprobă transferarea din evidența contabilă a Județului Iași - Consiliul Județean
Iași a obiectivului de investiţie “Centrală termică și instalaţie încălzire în corpul de clădire C16Dispecer boli interne din cadrul Unităţii Medico - Socială Răducăneni”, cu o valoare contabilă de
159.953,47 lei și preluarea în evidența contabilă a Unității Medico - Socială Răducăneni.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Economică din partea
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iași și de Serviciul contabilitate al primitorului, care vor
încheia un proces verbal de predare - primire a cheltuielilor înregistrate pe obiectiv.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre către:
a)

Instituția Prefectului Județului Iași;

b)

Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași;

c)

Unitatea Medico-Socială Răducaneni.

Art.4. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 130
privind aprobarea transferării din evidența contabilă a Județului Iași – Consiliul Județean
Iași a obiectivului de investiţie „Alimentarea cu energie termică a corpului de clădire din
Unitatea Medico - Socială Bivolari în care funcţionează cabinete medicale” și preluarea în
evidența contabilă a Unității Medico - Socială Bivolari
Consiliul Judeţean Iaşi,
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea transferării din evidența contabilă a Județului
Iași – Consiliul Județean Iași a obiectivului de investiţie „Alimentarea cu energie termică a
corpului de clădire din Unitatea Medico - Socială Bivolari în care funcţionează cabinete
medicale” și preluarea în evidența contabilă a Unității Medico - Socială Bivolari, înregistrată sub
nr.15379 din 24.05.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea transferării din evidența contabilă a
Județului Iași – Consiliul Județean Iași a obiectivului de investiţie „Alimentarea cu energie
termică a corpului de clădire din Unitatea Medico - Socială Bivolari în care funcţionează

36
.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 4/2019

cabinete medicale” și preluarea în evidența contabilă a Unității Medico - Socială Bivolari,
înregistrat sub nr. 15378 din 24.05.2019;
- prevederile Legii contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.91 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art.97 alin.(1) și ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă transferarea din evidența contabilă a Județului Iași – Consiliul Județean
Iași a obiectivului de investiţie „Alimentarea cu energie termică a corpului de clădire din Unitatea
Medico - Socială Bivolari în care funcţionează cabinete medicale” cu o valoare contabilă de
49.828,07 lei și preluarea în evidența contabilă a Unitaţii Medico - Socială Bivolari.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Economică din partea
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iași și de Serviciul contabilitate al primitorului, care vor
încheia un proces verbal de predare - primire a cheltuielilor înregistrate pe obiectiv.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre către:
a) Instituția Prefectului Județului Iași;
b) Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași;
c) Unitatea Medico-Socială Bivolari.
Art.4. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
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HOTĂRÂREA nr.131
privind aprobarea transferării din evidența contabilă a Județului Iași-Consiliul Județean
Iași a obiectivului de investiţie „Reabilitarea instalaţiilor termice și electrice la Unitatea
Medico - Socială Bivolari” și preluarea în evidența contabilă a Unității Medico - Socială
Bivolari
Consiliul Judeţean Iaşi,
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea transferării din evidența contabilă a Județului
Iași - Consiliul Județean Iași a obiectivului de investiţie „Reabilitarea instalaţiilor termice si
electrice la Unitatea Medico - Socială Bivolari” și preluarea în evidența contabilă a Unității
Medico-Socială Bivolari, înregistrată sub nr. 15381 din 24.05.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea transferării din evidența contabilă a
Județului Iași - Consiliul Județean Iași a obiectivului de investiţie „Reabilitarea instalaţiilor
termice si electrice la Unitatea Medico - Socială Bivolari” și preluarea în evidența contabilă a
Unității Medico-Socială Bivolari, înregistrat sub nr. 15380 din 24.05.2019;
- prevederile Legii contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.91 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art.97 alin.(1) și ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă transferarea din evidența contabilă a Județului Iași - Consiliul Județean
Iași a obiectivului de investiţie „Reabilitarea instalaţiilor termice și electrice la Unitatea Medico Socială Bivolari” cu o valoare contabilă de 802.841,54 lei și preluarea în evidența contabilă a
Unității Medico - Socială Bivolari.
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Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Economică din partea
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iași și de Serviciul contabilitate al primitorului, care vor
încheia un proces verbal de predare - primire a cheltuielilor înregistrate pe obiectiv.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre către:
a)

Instituția Prefectului Județului Iași;

b)

Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași;

c)

Unitatea Medico-Socială Bivolari.

Art.4. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
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HOTĂRÂREA nr.132
privind aprobarea transferării din evidența contabilă a Județului Iași - Consiliul Județean
Iași a obiectivului de investiţie “Împrejmuire teren – Liceul Tehnologic Special “Vasile
Pavelcu” str. I.C. Brătianu nr. 26A, Iași” și preluarea în evidența contabilă a Liceului
Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași
Consiliul Judeţean Iaşi,
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea transferării din evidența contabilă a Județului
Iași - Consiliul Județean Iași a obiectivului de investiţie “Împrejmuire teren – Liceul Tehnologic
Special “Vasile Pavelcu” str. I.C. Brătianu nr. 26A, Iași” și preluarea în evidența contabilă a
Liceului Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași, prezentată de Președintele Consiliului
Județean Iași, înregistrată sub nr. 15383 din 24.05.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea transferării din evidența contabilă a
Județului Iași - Consiliul Județean Iași a obiectivului de investiţie “Împrejmuire teren – Liceul
Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” str. I.C. Brătianu nr. 26A, Iași” și preluarea în evidența
contabilă a Liceului Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași, înregistrat sub nr. 15382 din
24.05.2019;
- prevederile Legii contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
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- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.91 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art.97 alin.(1) și ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă transferarea din evidența contabilă a Județului Iași - Consiliul Județean
Iași a obiectivului de investiție “Împrejmuire teren – Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu”
str. I.C. Brătianu nr.26A, Iași”, cu o valoare contabilă de 69.802,69 lei și preluarea în evidența
contabilă a Liceului Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Economică din partea
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iași și de Serviciul contabilitate al primitorului, care vor
încheia un proces verbal de predare - primire a cheltuielilor înregistrate pe obiectiv.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre către:
a) Instituția Prefectului Județului Iași;
b) Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași;
c) Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași.
Art.4. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
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HOTĂRÂREA nr.133
privind aprobarea transferării din evidența contabilă a Județului Iași - Consiliul Județean
Iași a obiectivului de investiţie „Semnalizări la intrări rutiere pe drumurile judeţene şi
naţionale în judeţul Iaşi, prin panouri de semnalizare – Lotul II, drumuri judeţene” și
preluarea în evidența contabilă a Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi
Podurilor Iaşi
Consiliul Judeţean Iaşi,
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea transferării din evidența contabilă a Județului
Iași - Consiliul Județean Iași a obiectivului de investiţie „Semnalizări la intrări rutiere pe
drumurile judeţene şi naţionale în judeţul Iaşi, prin panouri de semnalizare – Lotul II, drumuri
judeţene” și preluarea în evidența contabilă a Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi
Podurilor Iaşi”, înregistrată sub nr. 15371/24.05.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea transferării din evidența contabilă a
Județului Iași - Consiliul Județean Iași a obiectivului de investiţie „Semnalizări la intrări rutiere pe
drumurile judeţene şi naţionale în judeţul Iaşi, prin panouri de semnalizare – Lotul II, drumuri
judeţene” și preluarea în evidența contabilă a Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi
Podurilor Iaşi”, înregistrată sub nr. 15370/24.05.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 319/24.09.2013 privind aprobarea fondurilor
necesare întocmirii documentaţiei tehnico – economice pentru realizarea obiectivului de
investiţie "Semnalizări la intrări rutiere pe drumurile judeţene şi naţionale în judeţul Iaşi, prin
panouri de semnalizare";
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 167/30.05.2014 privind aprobarea Studiului de
fezabilitate cu indicatorii tehnico – economici la obiectivul "Semnalizări la intrări rutiere pe
drumurile judeţene şi naţionale în judeţul Iaşi, prin panouri de semnalizare";
- Avizul favorabil nr. 91 emis de Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi
Podurilor Iaşi având nr. 2545/22.07.2014;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 344/21.11.2014 privind aprobarea creditului de
angajament pe anul 2015 în sumă de 675,00 mii lei pentru obiectivul de investiţii "Semnalizări la
intrări rutiere pe drumurile judeţene şi naţionale în judeţul Iaşi, prin panouri de semnalizare";
- Proces verbal de recepţie finală privind lucrarea "Semnalizări la intrări rutiere pe
drumurile judeţene şi naţionale în judeţul Iaşi, prin panouri de semnalizare " – Lotul II – drumuri
judeţene, executată în cadrul Contractului nr. 34295/26.11.2014;
- prevederile Legii contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.91 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art.97 alin.(1) și ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea administraţiei
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publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă transferul din evidența contabilă a Județului Iași - Consiliul Județean Iași
a obiectivului de investiţie „Semnalizări la intrări rutiere pe drumurile judeţene şi naţionale în
judeţul Iaşi, prin panouri de semnalizare – Lotul II, drumuri judeţene” cu o valoare contabilă de
236.972,08 lei și preluarea în evidența contabilă a Direcţiei Judeţene de Administrare a
Drumurilor şi Podurilor Iaşi.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Economică din partea
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iași și de Seviciul contabilitate al primitorului, care vor încheia
un proces verbal de predare - primire a cheltuielilor înregistrate pe obiectiv.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre către:
a) Instituția Prefectului Județului Iași;
b) Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași;
c) Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi.
Art.4. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
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HOTĂRÂREA nr.134
privind aprobarea participării reprezentanților Consiliului Judeţean Iași, doamna consilier
judeţean Mihaela IVANCIA, domnii consilieri județeni Liviu Gabriel BULGARU și Iulian
TĂRĂBOANȚĂ și domnul Vicepreședinte al Consiliului Județean Iași, Victor CHIRILĂ, la
lucrările Adunării Regiunilor Europene Viticole (AREV) care vor avea loc la Horta-Azores,
Portugalia în perioada 11-13 iunie 2019, cât şi aprobarea cheltuielilor aferente
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Iași cu nr. 2606/28.01.2019, prin care Consiliul
Judeţean Iași este invitat să participe la lucrările Adunării Regiunilor Europene Viticole (AREV)
care vor avea loc la Horta-Azores, Portugalia în perioada 11-13.06.2019;
- Expunerea de motive nr.15093/23.05.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Iași
privind aprobarea participării reprezentantului Consiliului Judeţean Iași, doamna consilier
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Mihaela IVANCIA la lucrările Adunării Regiunilor Europene Viticole (AREV) care vor avea loc la
Horta-Azores, Portugalia în perioada 11-13 iunie 2019, cât și aprobarea cheltuielilor aferente;
- Raportul de specialitate nr.15094/23.05.2019
Internaționale din cadrul Consiliului Județean Iaşi;

emis

de

Compartimentul

Relaţii

- Dispoziţiile H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi
completările ulterioare;
-

Regulamentul de organizare si funcţionare al Consiliului Judeţean Iaşi;

- Dispoziţiile art. 102 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;

- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia;
- Amendamentele formulate în cadrul ședinței comisiilor de specialitate, reunite, ale
Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019 și în cadrul ședinței ordinare de plen a
Consiliului Județean Iași din data de 29.05.2019, consemnate în procesele verbale ale
acestora, respectiv “participarea domnului Bulgaru, a domnului Tărăboanță și a domnului
Chirilă, cu suplimentarea pentru proiect”;
-

Adresa Compartimentului Relații Internaționale nr. 15928/2019;

În temeiul art.97 și art.115 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă participarea reprezentanților Consiliului Judeţean Iași, doamna consilier
judeţean Mihaela IVANCIA, domnii consilieri județeni Liviu Gabriel BULGARU și Iulian
TĂRĂBOANȚĂ și domnul Vicepreședinte al Consiliului Județean Iași, Victor CHIRILĂ, la
lucrările Adunării Regiunilor Europene Viticole (AREV) care vor avea loc la Horta-Azores,
Portugalia în perioada 11-13 iunie 2019.
Art.2.(1) - Se aprobă cheltuielile estimative aferente reprezentanților Judeţului IașiConsiliului Judeţean, doamna consilier judeţean Mihaela IVANCIA, domnii consilieri județeni
Liviu Gabriel BULGARU și Iulian TĂRĂBOANȚĂ și domnul Vicepreședinte al Consiliului
Județean Iași, Victor CHIRILĂ, pentru deplasarea la lucrările Adunării Regiunilor Europene
Viticole (AREV) care vor avea loc la Horta-Azores, Portugalia în perioada 11-13 iunie 2019,
astfel:
a) Transportul extern pe ruta Iaşi - Horta, Azores (Portugalia) - Iaşi în perioada 13-14
iunie 2019 se va efectua cu avionul, estimativ = 4000 Euro;
b) Asigurări medicale de călătorie: 4 persoane x 50 lei/persoană = 200 lei;
c) Cazare estimativă: 3 persoane x 3 nopţi x 150 Euro/persoană = 1350 Euro;
d) Cazare estimativă: 1 persoană x 3 nopţi x 300 Euro/persoană = 900 Euro;
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e) Diurnă: 3 persoane x 4 zile x 35 Euro/zi/persoană = 420 Euro;
f) Diurnă: 1 persoană x 4 zile x 56 Euro/zi/persoană = 224 Euro;
în cuantum total de 6894 Euro şi 200 lei.
(2) Cheltuielile de deplasare privind personalul (asigurări de călătorie, transport,
cazare, diurnă) revin instituţiei trimiţătoare, conform prevederilor H.G. nr.518/1995 privind unele
drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni
cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Compartimentul Relaţii
Internaíonale din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi.
Art.4.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către: persoanele nominalizate la
art.1, Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, Direcţia Juridică, Compartimentul Relaţii Internationale,
Direcţia Economică, Direcţia Achiziţii şi Serviciul Resurse Umane și Salarizare.
(2) Aducerea la eunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.135
privind aprobarea participării Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi la şedinţele și
lucrările AER în perioada iunie 2019 - iunie 2020
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.15263/24.05.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi
privind aprobarea participării Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi la şedinţele și lucrările AER
în perioada iunie 2019 - iunie 2020;
- Raportul de specialitate nr.15264/24.05.2019
Internaționale din cadrul Consiliului Județean Iaşi;
-

emis

de

Compartimentul

Relaţii

Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.99/24.04.2019;

- Dispoziţiile H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi
completările ulterioare;
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-

Regulamentul de organizare și funcţionare al Consiliului Judeţean Iaşi;

- Dispoziţiile art. 102 din Legea 215/2001 privind administraţia publica locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
-

avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;

- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 19 voturi “Pentru”;
În temeiul art.97 și art.115 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă participarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi, domnul Maricel
Popa, la şedinţele și lucrările AER în perioada iunie 2019- iunie 2020.
Art.2.(1) Cheltuielile aferente deplasării reprezentantului Consiliului Judeţean IAŞI,
domnul preşedinte Mricel POPA la lucrările și şedinţele AER, pentru perioada iunie 2019 - iunie
2020 vor fi decontate în baza devizului estimativ și a documentelor justificative.
(2) Cheltuielile de deplasare privind personalul (asigurări de călătorie, transport,
cazare, diurnă) revin instituţiei trimiţătoare, conform prevederilor H.G. nr.518/1995 privind unele
drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni
cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Începând cu data prezentei, prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.
99/2019 își înceteaza aplicabilitatea.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Compartimentul Relaţii
Internaționale din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi.
Art.5.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către: persoana nominalizată la art.1,
Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, Direcţia Juridică, Compartimentul Relaţii Internaționale,
Direcţia Economică, Direcţia Achiziţii şi Serviciul Resurse Umane și Salarizare.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale. Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019

PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 136
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pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.168/29.05.2013 şi
a Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.229/28.06.2013 privind aprobarea realizării
Buletinului informativ al judeţului Iaşi
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de către Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, în
calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr.14956/22.05.2019;
- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 168/29.05.2013 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean laşi
nr.229/28.06.2013 privind aprobarea realizării Buletinului informativ al judeţului Iaşi, înregistrat
sub nr.14955/22.05.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 168/29.05.2013 privind aprobarea realizării Buletinului
informativ al judeţului Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 229/28.06.2013 privind completarea art.2 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 168/29.05.2013 de aprobare a realizării Buletinului informativ al
judeţului Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 471/28.11.2017 pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 168/29.05.2013 şi a Hotărâriii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
229/28.06.2013, privind aprobarea realizări buletinului informativ al judeţului Iaşi;
- Legea nr.544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.52 din 21.01.2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.161 din 19.04.2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea privind finanţele publice nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulter.oare;
- Legea nr.84/1998 privind mărcile si indicaţiile geografice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 19 voturi “Pentru”;
În temeiul art.97 și art.115 alin.(l) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.I Se aprobă modificarea şi completarea art. 2 alin.(l ) şi (2) din Hotărârea Consiliului
Judeţean Iaşi nr. 168/29.05.2013, după cum urmează:
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(1) Redactarea, editarea, machetarea, tipărirea şi distribuirea în judeţ a Buletinului
informativ al judeţului Iaşi “Vestea Judeţului” se va face într-un număr de 80.000
exemplare/lunar.
(2) Suma necesară pentru realizarea Buletinului informativ al judeţului Iaşi pentru anul
2019 - 2020 (12 ediţii) este de 520.000 lei (fără TVA), sumă care va fi prevăzută şi aprobată din
bugetul propriu al Consiliului Judeţean Iaşi.
Art.II Începând cu data prezentei Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi
nr.229/28.06.2013 privind structura publicaţiei se înlocuieşte cu prezenta Anexa, parte
integrantă din actuala hotărâre.
Art.lII Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.168/29.05.2013
modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.229/28.06.2013, şi prin
H.C.J. Iași nr. 471/28.11.2017 rămân în vigoare şi se aplică în consecinţă.
Art.IV Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia
Economică, Direcţia Achiziţii Publice, Biroul Comunicare şi Departamentul Consilieri Preşedinte.
Art.V Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica o copie a prezentei hotărâri Direcţiei Economice, Direcţiei
Achiziţii Publice, Biroului Comunicare, Departamentului Consilieri Preşedinte şi Instituţiei
Prefectului Judeţului Iaşi.
Art.VI Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 137
privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între UAT Județul Iași prin
Consiliul Județean Iași și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în vederea
organizării conferinţei «Săptămâna Regiunilor Inovative din Europa » - WIRE X 2019, la
Iaşi, în perioada 26-28 iunie 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 15252/24.05.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași
privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între UAT Județul Iași prin Consiliul
Județean Iași și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în vederea organizării
conferinţei «Săptămâna Regiunilor Inovative din Europa»- WIRE X 2019, la Iaşi, în perioada 2628 iunie 2019;
- Raportul de specialitate nr.15251/24.05.2019 emis de Direcția Proiecte și Dezvoltare
Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași;
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- Adresa nr. 1559/15,02.2019 înaintată de ADR Nord - Est și înregistrată la Registratura
Consiliului Județean Iași cu nr. 4959/18.02.2019, referitoare la înfiinţarea Grupului Naţional de
Coordonare a Conferinţei WIRE X 2019 - Săptămâna europeană a regiunilor inovative din
Europa, 26 - 28 iunie 2019;
- Concluziile reuniunii din data de 22.02.2019 a Grupului Naţional de Coordonare a
Conferinţei WIRE X 2019, la care a participat din partea Consiliului Judeţean Iaşi domnul
Vicepreşedinte Victor CHIRILĂ;
- Invitația înaintată de ADR Nord - Est și înregistrată la Registratura Consiliului Județean
Iași cu nr.10842/10.04.2019 prin intermediul căreia Președintele Consiliului Județean Iași, dl. dr.
Ing. Maricel POPA, este invitat să susțină o alocuțiune în cadrul deschiderii oficiale a Conferinței
WIRE X 2019, care va avea loc în data de 26.06.2019, în Aula Ferdinand a Bibliotecii Centrale
Universitare “Mihai Eminescu” Iași, începând cu ora 19.30;
- Dispozițiile art. 91 (1) lit. e) și (6) lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la atribuțiile autorității
publice județene privind cooperarea interinstituţională;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 19 voturi “Pentru”;
În temeiul art.97 raportat la art.115 alin.(l) lit.c) și art. 117 din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă încheierea protocolului de colaborare între UAT Județul Iași prin
Consiliul Județean Iași și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în vederea organizării
conferinţei «Săptămâna Regiunilor Inovative din Europa»- WIRE X 2019, la Iaşi, în perioada 2628 iunie 2019, conform Anexei la prezenta hotărâre.
Art.2 Se împuternicește dl. Dr. Ing. Maricel POPA să semneze protocolul de colaborare
între UAT Județul Iași prin Consiliul Județean Iași și Agenția pentru Dezvoltare Regională NordEst.
Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Proiecte și
Dezvoltare Durabilă și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.
Art.4.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către: Instituţia Prefectului Judeţului
Iaşi, Direcția Juridică și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
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HOTĂRÂREA nr. 138
privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul
Județean Iași și Societatea Română de Televiziune – Studioul Teritorial Iași pentru
realizarea în parteneriat a proiectului transfrontalier “TVR Iași 28: Iași-Chișinău-Cernăuți”
în perioada 21 octombrie – 30 noiembrie 2019 și alocarea sumei
de
40.000 lei în acest sens
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Formularul Cerere de cooperare și adresa Societății Române de Televiziune – Studioul
Teritorial Iași, înregistrate la Consiliul Județean Iași cu nr.11300/15.04.2019, prin care solicită
realizarea în parteneriat a proiectului transfrontalier TVR Iași 28: Iași-Cernăuți-Chișinău în
perioada 21 octombrie – 30 noiembrie 2019 și alocarea sumei de 45000 lei;
- Expunerea de motive prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași în
calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 15113 din data de 23.05.2019;
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice – Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial,
Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, înregistrat sub nr.15112 din data de
23.05.2019;
- propunerea Comisiei pentru Învățământ, Cercetare Științifică, Cultură, Culte a Consiliului
Județean Iași “de a realiza în parteneriat cu Societatea Română de Televiziune – Studioul
Teritorial Iași proiectul transfrontalier “TVR Iași 28: Iași-Chișinău-Cernăuți” în perioada 21
octombrie – 30 noiembrie 2019 și alocarea sumei de 40.000 lei în acest sens”, propunere
avizată favorabil de către membrii Comisiei și consemnată în Procesul – verbal de ședință și în
Raportul de avizare ale acesteia din data de 17.04.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.110/24.04.2019 privind aprobarea
bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019;
-

Adresa Direcției Economice nr. 13758/2019;

- 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 art.91 alin.(1) lit.d) și e), coroborate cu alin.(5) pct. 4 și cu alin. (6) lit.a) din
Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.98/29.04.2015 privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Socială şi Economică a Judeţului Iaşi pentru perioada 2014 – 2020;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
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-

avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;

- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 19 voturi “Pentru”;
În temeiul art.97 și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul
Județean Iași și Societatea Română de Televiziune – Studioul Teritorial Iași pentru realizarea în
parteneriat a proiectului transfrontalier “TVR Iași 28: Iași-Chișinău-Cernăuți” în perioada 21
octombrie – 30 noiembrie 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, pentru realizarea în parteneriat a proiectului prevăzut la art.1,
conform bugetului prezentat în Anexele 1.2.a și 1.2.b la Formularul Cerere de cooperare al
Societăţii Române de Televiziune – Studioul Teritorial Iași.
Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Iași – dl. Maricel POPA să
semneze în numele și pentru Județul Iași - Consiliului Județean Iași acordul stipulat la art.1.
Art.4 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcției Economice Serviciul Financiar Contabil, Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Iași și Societății Române de Televiziune – Studioul Teritorial Iași.
Art.5 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie hotărârea:
a) Instituției Prefectului Județului Iași;
b) Direcției Economice - Serviciul Financiar Contabil;
c) Direcției Juridice;
d) Societății Române de Televiziune – Studioul Teritorial Iași.
Art.6 Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
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HOTĂRÂREA nr. 139
privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul
Județean Iași și Palatul Copiilor Iași pentru realizarea în parteneriat a Festivalului
Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret “CĂTĂLINA”, în perioada 23-27 iulie
2019, în Complexul Palas – Iași și alocarea sumei de 35.000 lei în acest sens
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Formularul cerere cooperare al Palatului Copiilor Iași, înregistrat la Consiliul Județean Iași
cu nr. 9318/28.03.2019, prin care solicită realizarea în parteneriat a Festivalului Internațional de
Folclor pentru Copii și Tineret “CĂTĂLINA”, în perioada 23-27 iulie 2019, în Complexul Palas –
Iași și alocarea sumei de 35.000 lei în acest sens;
- Expunerea de motive prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași în
calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 15141 din data de 23.05.2019;
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice – Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial,
Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, înregistrat sub nr.15140 din data de
23.05.2019;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 110/24.04.2019 privind aprobarea bugetului
general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019;
- Adresa Direcției Economice nr.13578 din data de 10.05.2019;
- 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;
- propunerea Comisiei pentru Învățământ, Cercetare Științifică, Cultură, Culte a Consiliului
Județean Iași “de a realiza în parteneriat cu Palatul Copiilor Iași Festivalul Internațional de
Folclor pentru Copii și Tineret “CĂTĂLINA”, în perioada 23-27 iulie 2019, în Complexul Palas –
Iași și acordarea sumei de 35.000 lei în acest sens”, avizată favorabil de către membrii Comisiei
și consemnată în Procesul – verbal de ședință și în Raportul de avizare ale acesteia din data de
17.04.2019;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.91 alin.(1) lit.d) și e), coroborate cu alin.(5) pct. 1 și 4 și cu alin. (6) lit. a)
din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 98/29.04.2015 privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Socială şi Economică a Judeţului Iaşi pentru perioada 2014 – 2020;
-

avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;

- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
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În temeiul art.97 și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul
Județean Iași și Palatul Copiilor Iași pentru realizarea în parteneriat a Festivalului Internațional
de Folclor pentru Copii și Tineret “CĂTĂLINA”, în perioada 23-27 iulie 20198, în Complexul
Palas – Iași, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 35.000 lei din bugetul propriu al Județului Iași –
Consiliul Județean Iași pe anul 2019 pentru realizarea în parteneriat a evenimentului prevăzut la
art.1, conform bugetului prezentat în Anexele 1.2.a și 1.2.b la Formularul cerere de cooperare.
Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Iași – dl. Maricel POPA să
semneze în numele și pentru Județul Iași - Consiliului Județean Iași acordul stipulat la art.1.
Art.4 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcției Economice Serviciul Financiar Contabil, Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Iași și Palatului Copiilor Iași.
Art.5 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie hotărârea:
a) Instituției Prefectului Județului Iași;
b) Direcției Economice - Serviciul Financiar Contabil;
c) Direcției Juridice;
d) Palatului Copiilor Iași.
Art.6 Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 140
privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul
Județean Iași și Asociaţia Iubire și Încredere în scopul realizării în parteneriat a
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Festivalului – Concurs Coral Internațional pentru Tineret “Gavriil Musicescu”, ediția a VIIa, în perioada 1-5 iulie 2019, la Iași și alocarea sumei de 50.000 lei în acest sens
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Adresa și Formularul Cerere de cooperare ale Asociaţiei Iubire şi Încredere, înregistrate la
Consiliul Județean Iași cu nr.9991/03.04.2019, prin care solicită realizarea în parteneriat a ediţiei
a VII-a a Festivalului – Concurs Coral Internaţional pentru Tineret “Gavriil Musicescu” la Iaşi, în
perioada 1-5 iulie 2019 şi alocarea sumei de 97.000 lei;
- Propunerea Comisiei pentru Învățământ, Cercetare Științifică, Cultură, Culte a Consiliului
Județean Iași de a „realiza în parteneriat cu Asociaţia Iubire și Încredere Festivalul – Concurs
Coral Internațional pentru Tineret “Gavriil Musicescu”, ediția a VII-a, în perioada 1-5 iulie 2019, la
Iași și alocarea sumei de 50.000 lei în acest sens, din care: 30000 lei pentru cheltuieli de
cazare, 10000 lei pentru cheltuieli tipărituri și 10000 lei pentru cheltuieli promovare”, avizată
favorabil în unanimitate de către membrii Comisiei și consemnată în Procesul – verbal de ședință
și în Raportul de avizare ale acesteia din data de 17.04.2019;
- Expunerea de motive prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași,
înregistrată sub nr. 15116 din 23.05.2019;
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice – Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial,
Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, înregistrat sub nr.15114 din
23.05.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.110 din 24.04.2019 privind aprobarea
bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019;
- Adresa Direcției Economice nr. 13758/10.05.2019;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art.91 alin.(1) lit.d), e) și f), coroborate cu alin. (5) lit. a) pct. 1 și 4 şi alin.(6) lit.a)
din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.98/29.04.2015
privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Socială şi Economică a Judeţului Iaşi pentru perioada 2014 – 2020;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.86/27.03.2015 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.194 din 24.06.2014 privind adoptarea unui Formular
pentru persoane juridice interesate, ce solicită cooperarea şi susţinerea Consiliul Județean Iași,
în vederea realizării în comun a unor acţiuni/evenimente/manifestări de interes public judeţean
în beneficiul comunităţii locale precum și modificarea Acordului – Cadru de Cooperare prevăzut
în Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.310/26.10.2012;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul art.97 și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 4/2019
53

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul
Județean Iași și Asociaţia Iubire și Încredere în scopul realizării în parteneriat a Festivalului –
Concurs Coral Internațional pentru Tineret “Gavriil Musicescu”, ediția a VII-a, în perioada 1-5
iulie 2019 la Iași, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul Județului Iași – Consiliul
Județean Iași, cap. 87.02 - „Alte acţiuni” în scopul realizării evenimentului prevăzut la art.1,
după cum urmează: 30000 lei pentru cheltuieli de cazare, 10000 lei pentru cheltuieli tipărituri și
10000 lei pentru cheltuieli promovare, conform bugetului prezentat în Anexele 1.2.a și 1.2.b la
Formularul cerere de cooperare al Asociației Iubire și Încredere.
Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Iași – dl. Maricel Popa să
semneze în numele și pentru Județul Iași – Consiliul Județean Iași acordul stipulat la art.1.
Art.4 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcției Economice Serviciul Financiar Contabil, Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Iași și Asociaţiei Iubire și Încredere.
Art.5 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie hotărârea:
a) Instituției Prefectului Județului Iași;
b) Direcției Economice - Serviciul Financiar Contabil;
c) Direcției Juridice;
d) Asociaţiei Iubire și Încredere.
Art.6 Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 141
privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul
Judeţean Iaşi şi Comuna Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni în scopul realizării
în parteneriat a Festivalului Internațional al Tradițiilor Populare “Hora neamului", ediţia a
II-a, în perioada 14-16 august 2019, în comuna Erbiceni, Judeţul Iaşi şi alocarea sumei de
15000 lei în acest sens
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
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- formularul Cerere de cooperare al Comunei Erbiceni înregistrat la Consiliul Judeţean
Iaşi cu nr. 3590/06.02.2019 prin care solicită realizarea în parteneriat a Festivalului Internațional
al Tradițiilor Populare “Hora neamului", ediţia a II-a, în perioada 14-16 august 2019, în comuna
Erbiceni, Judeţul Iaşi şi alocarea sumei de 60.000 lei în acest sens;
- propunerea Comisiei pentru Învăţământ, Cercetare Ştiinţifică, Cultură, Culte a Consiliului
Judeţean Iaşi „de a realiza în parteneriat cu Comuna Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni
Festivalul Internațional al Tradițiilor Populare “Hora neamului”, ediţia a II-a, în perioada 14-16
august 2019, în comuna Erbiceni, Judeţul Iaşi şi alocarea sumei de 15000 lei în acest sens”,
propunere avizată de către membrii Comisiei şi consemnată în Procesul verbal de şedinţă şi în
Raportul de avizare ale acesteia din data de 13.03.2019;
- expunerea de motive prezentată de către Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, dl.
Maricel Popa, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr. 15121 din 23.05.2019;
- raportul de specialitate al Direcţiei Juridice - Biroul Relaţii Publice. Monitorul Oficial,
Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa, înregistrat sub nr.15120 din
23.05.2019;
- adresa Direcţiei Economice, Serviciul Financiar Contabil nr.13758/10.05.2019;
- prevederile art.91 alin.(l) lit.d), e) şi f) coroborate cu alin. (5) lit. a), pct. 1 şi 4 şi alin.(6)
lit.a) şi c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.86/27.03.2015 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 194 din 24.06.2014 privind adoptarea unui Formular pentru
persoane juridice interesate, ce solicită cooperarea şi susţinerea Consiliul Judeţean Iaşi, în
vederea realizării în comun a unor acţiuni/evenimente/manifestări de interes public judeţean în
beneficiul comunităţii locale precum şi modificarea Acordului - Cadru de Cooperare prevăzut în
Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.310/26.10.2012;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 110 din data de 24.04.2019 privind
aprobarea bugetului general al Judeţului Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.98/29.04.2015 privind aprobarea
Strategici de Dezvoltare Socială şi Economică a Judeţului Iaşi pentru perioada 2014 - 2020;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul art.97 şi art.115 alin.(l) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi – Consiliul
Judeţean Iaşi şi Comuna Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni în scopul realizării în parteneriat a
Festivalului Internațional al Tradițiilor Populare “Hora neamului", ediţia a II-a, în perioada 14-16
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august 2019, în comuna Erbiceni, Judeţul Iaşi, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 15000 lei din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul
Judeţean Iaşi, cap. 87.02 - Alte acţiuni în scopul realizării în parteneriat a evenimentului
menţionat la art. 1, conform bugetului prezentat în Anexele 1.2.a și 1.2.b la Formularul cerere
de cooperare.
Art.3 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi - dl. Maricel Popa să
semneze în numele şi pentru Judeţul Iaşi acordul stipulat la art. 1.
Art.4 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei
Economice - Serviciul Financiar Contabil, Direcţiei Juridice din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Iaşi, Comunei Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni.
Art.5 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa, va comunica în copie hotărârea:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Economice - Serviciul Financiar Contabil:
c) Direcţiei Juridice;
d) Comunei Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni.
Art.6 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale. Consilierii Judeţeni şi
Presa
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 142
privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul
Județean Iași și Parohia Tungujei din Sat Tungujei, Comuna Țibănești, județul Iași pentru
realizarea în parteneriat a Taberei “Din pridvorul satului”, în perioada 6-7 iulie 2019, la
Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Tungujei
și alocarea sumei de 3500 lei în acest sens
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
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- formularul Cerere de cooperare al Parohiei Tungujei din Sat Tungujei, Comuna Țibănești,
județul Iași, înregistrat la Consiliul Județean Iași cu nr. 5911/26.02.2019, prin care solicită
organizarea în parteneriat a Taberei “Din pridvorul satului” ce se va desfăşura în perioada 6-7
iulie 2019, la Parohia “Adormirea Maicii Domnului” Tungujei și alocarea sumei de 5.000 lei;
- expunerea de motive prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași în
calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 15139 din data de 23.05.2019;
- raportul de specialitate al Direcției Juridice – Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial,
Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, înregistrat sub nr.15138 din data de
23.05.2019;
- propunerea Comisiei pentru Învățământ, Cercetare Științifică, Cultură, Culte a Consiliului
Județean Iași “de a realiza în parteneriat cu Parohia Tungujei din Sat Tungujei, Comuna
Țibănești, județul Iași Tabăra “Din pridvorul satului”, în perioada 6-7 iulie 2019, la Parohia
„Adormirea Maicii Domnului” Tungujei și alocarea sumei de 3500 lei în acest sens”, avizată
favorabil, în unanimitate, de către membrii Comisiei și consemnată în Procesul – verbal de
ședință și în Raportul de avizare ale acesteia din data de 13.03.2019;
-

adresa Direcției Economice, Serviciul Financiar Contabilitate nr. 13758 din 10.05.2019;

- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.110/24.04.2019 privind aprobarea bugetului
general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.98/29.04.2015 privind aprobarea Strategiei de
Dezvoltare Socială şi Economică a Judeţului Iaşi pentru perioada 2014 – 2020;
- 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.91 alin.(1) lit.d) și e), coroborate cu alin.(5) pct. 1, 4 și 5 precum și alin. (6)
lit.a) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
-

avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;

- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul art.97 și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul
Județean Iași și Parohia Tungujei din Sat Tungujei, Comuna Țibănești, județul Iași pentru
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realizarea în parteneriat a Taberei “Din pridvorul satului” ce se va desfăşura în perioada 6-7 iulie
2019, la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Tungujei, conform anexei 1, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 3500 lei din bugetul Județului Iași – Consiliul
Județean Iași, cap. 87.02 - „Alte acţiuni” în scopul realizării proiectului prevăzut la art.1, conform
bugetului de venituri și cheltuieli prevăzut în Anexele 1.2.a și 1.2.b la Formularul cerere de
cooperare al Parohiei Tungujei.
Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Iași – dl. Maricel POPA să
semneze în numele și pentru Județul Iași - Consiliului Județean Iași acordul stipulat la art.1.
Art.4 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcției Economice Serviciul Financiar Contabil, Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Iași și Parohiei Tungujei, județul Iași.
Art.5 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie hotărârea:
a) Instituției Prefectului Județului Iași;
b) Direcției Economice - Serviciul Financiar Contabil;
c) Direcției Juridice;
d) Parohiei Tungujei, Sat Tungujei, Comuna Țibănești, județul Iași.
Art.6 Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.

Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 143
privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul
Judeţean Iaşi şi Opera Naţională Română Iaşi pentru organizarea în parteneriat a Galei
Operelor Naționale, ediția a VI-a, în perioada 9 – 10 noiembrie 2019, la Sala Mare a
Teatrului Naţional Iaşi și alocarea sumei de 40.000 lei în acest sens
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:

58
.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 4/2019

- Adresa şi Formularul cerere de cooperare ale Operei Naţionale Române Iaşi,
înregistrate la Consiliul Județean Iași cu nr. 11314/15.04.2019 prin care solicită organizarea în
parteneriat a Galei Operelor Naționale, ediția a VI-a, în perioada 9 – 10 noiembrie 2019, la Sala
Mare a Teatrului Naţional Iaşi și alocarea sumei de 47.000 lei în acest sens;
- propunerea Comisiei pentru Învăţământ, Cercetare Ştiintifică, Cultură, Culte a
Consiliului Judeţean Iaşi "de a realiza în parteneriat cu Opera Naţională Română Iaşi Gala
Operelor Naționale, ediția a VI-a, în perioada 9 – 10 noiembrie 2019, la Sala Mare a Teatrului
Naţional Iaşi și alocarea sumei de 40.000 lei în acest sens ", avizată favorabil de membrii
Comisiei şi consemnată în Procesul - verbal de şedinţă şi în Raportul de avizare ale acesteia
din data de 17.04.2019;
- Expunerea de motive prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași în
calitatea de inițiator și înregistrată cu nr. 15135/23.05.2019;
- Raportul de specialitate nr.15132/23.05.2019 întocmit de Direcția Juridică, Biroul
Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa;
- Adresa Direcţiei Economice, Serviciul Financiar Contabil nr.13758 din 10.05.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.110 din 24.04.2019 privind aprobarea
bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2019;
- prevederile art.91 alin.(1) lit.d) şi e), coroborate cu alin.(5) pct. 1, 4, 5 şi cu alin.(6) lit.a)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.98/29.04.2015 privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Socială şi Economică a Judeţului Iaşi pentru perioada 2014 - 2020;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.86/27.03.2015 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.194 din 24.06.2014 privind adoptarea unui Formular pentru
persoane juridice interesate, ce solicită cooperarea şi sustinerea Consiliul Judeţean Iaşi, în
vederea realizării în comun a unor acţiuni/evenimente/manifestări de interes public judetean în
beneficiul comunităţii locale precum şi 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 ulterioarte;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul
Judeţean Iaşi şi Opera Naţională Română Iaşi pentru organizarea în parteneriat a Galei
Operelor Naționale, ediția a VI-a, în perioada 9 – 10 noiembrie 2019, la Sala Mare a Teatrului
Naţional Iaşi, conform Anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 40000 lei din bugetul propriu al Judeţului Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi pentru realizarea în parteneriat a evenimentului prevăzut la art.1,
conform Anexelor 1.2.a și 1.2.b din Formularul cerere de cooperare al Operei Naţionale
Române Iaşi.
Art.3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, dl. Dr. Ing. Maricel
Popa, să semneze în numele şi pentru Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi acordul stipulat la
art.1.
Art.4. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcţiei Economice -Serviciul
Financiar Contabil, Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi şi Operei Naţionale
Române Iaşi.
Art.5. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa, va comunica în copie hotărârea:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Economice - Serviciul Financiar Contabil din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
c) Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
d) Operei Naţionale Române Iaşi.
Art.6 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.

Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 144
privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul
Județean Iași și Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Iaşi pentru realizarea în
parteneriat a evenimentului – Premiile Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iaşi
pentru cărţile apărute în anul 2018 şi acordarea sumei de 12.000 lei în acest sens
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Adresa şi Formularul Cerere de cooperare ale Uniunii Scriitorilor din România – Filiala
Iași, înregistrate la Consiliul Județean Iași cu nr.11486/16.04.2019 prin care solicită organizarea
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în parteneriat a evenimentului – “Premiile Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași pentru
cărţile apărute în anul 2018”, ce se va desfășura în data de 15 noiembrie 2019, la sediul U.S.R.
din Iași – Sala Mihai Ursachi și acordarea sumei de 15.000 lei în acest sens;
- propunerea Comisiei pentru Învățământ, Cercetare Științifică, Cultură, Culte a Consiliului
Județean Iași, respectiv “de a realiza în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România - Filiala
Iaşi evenimentul – Premiile U.S.R. – Filiala Iaşi pentru cărţile apărute în anul 2018 şi acordarea
sumei de 12.000 lei pentru premii, conform bugetului prezentat”, propunere avizată favorabil de
către membrii Comisiei și consemnată în Procesul – verbal de ședință și în Raportul de avizare
ale acesteia din data de 17.04.2019;
- Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, înregistrată
sub nr.15127 din 23.05.2019;
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice – Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial,
Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, înregistrat sub nr.15124 din
23.05.2019;
- Adresa Direcției Economice, Serviciul Financiar Contabil nr. 13758/10.05.2019;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.91 alin.(1) lit.d) și e), coroborate cu alin.(5) pct. 1 şi 4, şi cu alin.(6) lit. a)
din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.110 din 24.04.2019 privind aprobarea
bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.98/29.04.2015 privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Socială şi Economică a Judeţului Iaşi pentru perioada 2014 – 2020;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.86/27.03.2015 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.194 din 24.06.2014 privind adoptarea unui Formular
pentru persoane juridice interesate, ce solicită cooperarea şi susţinerea Consiliul Județean Iași,
în vederea realizării în comun a unor acţiuni/evenimente/ manifestări de interes public judeţean
în beneficiul comunităţii locale precum și modificarea Acordului – Cadru de Cooperare prevăzut
în Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.310/26.10.2012;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul art.97 si art.115 alin.(1) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul
Județean Iași și Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Iaşi pentru realizarea în parteneriat a
evenimentului – Premiile Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iaşi pentru cărţile apărute în
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anul 2018, ce se va desfășura în data de 15 noiembrie 2019, la sediul U.S.R. din Iași – Sala
Mihai Ursachi, conform anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 12.000 lei din bugetul propriu al Județului Iași –
Consiliul Județean Iași pe anul 2019 pentru realizarea în parteneriat a evenimentului prevăzut
la art.1, respectiv pentru susţinerea cheltuielilor cu premii, conform bugetului prezentat în
Anexele 1.2.a și 1.2.b la Formularul cerere de cooperare al Uniunii Scriitorilor din România Filiala Iaşi.
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, Direcție Juridice și Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Iaşi.
Art.5 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie hotărârea:
a) Instituției Prefectului Județului Iași;
b) Direcției Economice - Serviciul Financiar Contabil;
c) Direcției Juridice;
d) Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Iaşi.
Art.6 Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.

Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 145
pentru aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul
Județean Iași şi Comuna Cozmeşti - Consiliul Local Cozmeşti în scopul realizării
Festivalului Internaţional de Fanfare Săteşti, ediţia a IX-a, Cozmeşti, 2019, în perioada 1 –
27 iulie 2019, în comuna Cozmeşti, județul Iași și alocarea sumei de 8200 lei în acest sens
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
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- Documentaţia Primăriei Comunei Cozmeşti (Adresă şi Formular Cerere de cooperare),
înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr.9313/28.03.2019, prin care solicită realizarea în
parteneriat a Festivalului Internaţional de Fanfare Săteşti, ediţia a IX-a, Cozmeşti, 2019, în
perioada 1 – 27 iulie 2019, în comuna Cozmeşti, județul Iași și alocarea sumei de 25000 lei în
acest sens;
- propunerea Comisiei pentru Învățământ, Cercetare Științifică, Cultură, Culte a Consiliului
Județean Iași “de a realiza în parteneriat cu Comuna Cozmeşti - Consiliul Local Cozmeşti
Festivalul Internaţional de Fanfare Săteşti, ediţia a IX-a, Cozmeşti, 2019, în perioada 1 – 27 iulie
2019, în comuna Cozmeşti, județul Iași și alocarea sumei de 8200 lei în acest sens, conform
bugetului prezentat în Anexele 1.2.a și 1.2.b la Formularul cerere de cooperare al Comunei
Cozmești”, propunere avizată favorabil de către membrii Comisiei și consemnată în Procesul –
verbal de ședință și în Raportul de avizare ale acesteia din data de 17.04.20109;
- Expunerea de motive prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași, dl.
Maricel Popa, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 15144 din 23.05.2019;
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice – Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial,
Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, înregistrat sub nr.15143 din
23.05.2019;
- Adresa Direcției Economice, Serviciul Financiar Contabil nr.35758/10.05.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 110 din data de 24.04.2019 privind
aprobarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.98/29.04.2015 privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Socială şi Economică a Judeţului Iaşi pentru perioada 2014 - 2020;
- prevederile art.91 alin.(1) lit.d), e) și f), coroborate cu alin. (5) lit. a). pct. 1 și 4 şi alin.(6)
lit.a) și c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi 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;
-

avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;

- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul art.97 și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul
Județean Iași şi Comuna Cozmeşti - Consiliul Local Cozmeşti în scopul realizării Festivalului
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Internaţional de Fanfare Săteşti, ediţia a IX-a, Cozmeşti, 2019, în perioada 1 – 27 iulie 2019, în
comuna Cozmeşti, județul Iași, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 8200 lei din bugetul Județului Iași – Consiliul
Județean Iași pe anul 2019, cap. 87.02 - „Alte acţiuni”, în scopul realizării în parteneriat a
Festivalului prevăzut la art.1, conform bugetului prezentat în Anexele 1.2.a și 1.2.b la Formularul
cerere de cooperare ale Comunei Cozmești.
Art.3 Se împuternicește Preşedintele Consiliului Județean Iași – dl. Maricel Popa să
semneze în numele și pentru Județul Iași acordul stipulat la art.1.
Art.4 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcției Economice Serviciul Financiar Contabil, Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Iași, Comunei Cozmeşti - Consiliul Local Cozmeşti.
Art.5 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie hotărârea:
a) Instituției Prefectului Județului Iași;
b) Direcției Economice - Serviciul Financiar Contabil;
c) Direcției Juridice;
d) Comunei Cozmeşti - Consiliul Local Cozmeşti.
Art.6 Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.

Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 146
privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul
Județean Iași și Parohia “Sf. Nicolae” Mălăiești din comuna Gropnița, județul Iași pentru
realizarea în parteneriat a Taberei de zi pentru copii “Copilărie, Artă și Tradiție”, în
perioada 23-25 august 2019 și alocarea sumei de 9000 lei în acest sens
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
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- Expunerea de motive prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași în
calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 15385 din data de 24.05.2019;
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice – Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial,
Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, înregistrat sub nr.15384 din data de
24.05.2019;
- Formularul Cerere de cooperare al Parohiei “Sf. Nicolae” Mălăiești din Sat Mălăiești,
Comuna Gropnița, județul Iași, înregistrat la Consiliul Județean Iași cu nr. 9022/26.03.2019, prin
care solicită organizarea în parteneriat a Taberei de zi pentru copii “Copilărie, Artă și Tradiție”,
în perioada 23-25 august 2019 la Biserica “Sf. Nicolae” Mălăiești, Casa parohială Mălăiești,
Muzeul Parohia “Sf. Nicolae” Mălăiești, comuna Gropnița, județul Iași și Mănăstirea Miclăușeni,
comuna Butea, județul Iași și alocarea sumei de 9000 lei în acest sens;
- propunerea Comisiei pentru Învățământ, Cercetare Științifică, Cultură, Culte a Consiliului
Județean Iași “de a realiza în parteneriat cu Parohia “Sf. Nicolae” Mălăiești din Sat Mălăiești,
Comuna Gropnița, județul Iași Tabăra de zi pentru copii “Copilărie, Artă și Tradiție”, în perioada
23-25 august 2019 în locații din satul Mălăiești, comuna Gropnița județul Iași și la Mănăstirea
Miclăușeni din comuna Butea, județul Iași și alocarea sumei de 9000 lei în acest sens”,
propunere avizată favorabil de către membrii Comisiei și consemnată în Procesul – verbal de
ședință și în Raportul de avizare ale acesteia din data de 17.04.2019;
- Adresa Direcției Juridice nr. 14987/22.05.2019;
- Adresa Parohiei “Sf. Nicolae” Mălăiești din Sat Mălăiești, Comuna Gropnița, județul Iași,
înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 15092/23.05.2019;
- Adresa Direcției Economice, Serviciul Financiar Contabilitate nr. 13758 din data de
10.05.2019;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.110/24.04.2019 privind aprobarea bugetului
general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.98/29.04.2015 privind aprobarea Strategiei de
Dezvoltare Socială şi Economică a Judeţului Iaşi pentru perioada 2014 – 2020;
- 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.91 alin.(1) lit.d) și e), coroborate cu alin.(5) pct. 1, 4 și 5 precum și alin. (6)
lit.a) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul art.97 și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
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Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul
Județean Iași și Parohia “Sf. Nicolae” Mălăiești din Sat Mălăiești, Comuna Gropnița, județul Iași
pentru realizarea în parteneriat a Taberei de zi pentru copii “Copilărie, Artă și Tradiție”, în
perioada 23-25 august 2019 la Biserica “Sf. Nicolae” Mălăiești, Casa parohială Mălăiești,
Muzeul Parohiei “Sf. Nicolae” Mălăiești din comuna Gropnița, județul Iași și Mănăstirea
Miclăușeni din comuna Butea, județul Iași”, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 9000 lei din bugetul Județului Iași – Consiliul
Județean Iași pe anul 2019, cap. 87.02 - „Alte acţiuni” în scopul realizării proiectului prevăzut la
art.1, conform bugetului de venituri și cheltuieli prevăzut în Anexele 1.2.a și 1.2.b la Formularul
cerere de cooperare al Parohiei Mălăiești.
Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Iași – dl. Maricel POPA să
semneze în numele și pentru Județul Iași - Consiliului Județean Iași acordul stipulat la art.1.
Art.4 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcției Economice Serviciul Financiar Contabil, Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Iași și Parohiei Mălăiești, județul Iași.
Art.5 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie hotărârea:
a) Instituției Prefectului Județului Iași;
b) Direcției Economice - Serviciul Financiar Contabil;
c) Direcției Juridice;
d) Parohiei Mălăiești, Sat Mălăiești, Comuna Gropnița, județul Iași.
Art.6 Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 147
privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2019
din bugetul Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi pentru activităţi nonprofit de interes
judeţean, respectiv pentru proiecte sociale conform prevederilor Legii nr.350/2005
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
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- Expunerea de motive prezentată de către Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, în
calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr.15146/23.05.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări
nerambursabile în anul 2019 din bugetul Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi pentru activităţi
nonprofit de interes judeţean, respectiv pentru proiecte sociale conform prevederilor Legii
nr.350/2005, elaborat de către Direcţia Juridică, înregistrat sub nr.15145/23.05.2019;
- prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru
activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 110/24.04.2019 privind aprobarea
bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2019;
- Adresa Direcției Economice, Serviciul Financiar Contabil, nr. 14148 din data de
15.05.2019;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare ;
- prevederile Legii nr.98/19.05.2016 privind achizițiile publice, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 52/2003privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 158/27.04.2017;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 91, art. 97 alin. (1) şi al art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2019
din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean,
respectiv pentru proiecte sociale, conform prevederilor Legii nr.350/2005, prevăzut în Anexa la
prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea Anexei I la Hotărârea Consiliului Județean Iași
nr.158/27.04.2017, pentru aplicarea prevederilor acesteia în anul 2019, după cum urmează:
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(1) În cuprinsul Ghidului de finanțare și a formularelor necesare în vederea
acordării de finanțări nerambursabile din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași pentru
activități nonprofit de interes județean (exclusiv proiecte culturale și proiecte sociale), conform
prevederilor Legii nr.350/2005, ce constituie Anexa nr.1, în loc de sintagma “2017” se va citi
“2019”;
(2) Termenele prevăzute în Ghidul menționat la art.2, alin. (1) care se suprapun
zilelor nelucrătoare sau libere de sărbători legale recunoscute prin lege, se vor prelungi până în
prima zi lucrătoare ce urmează.
Art.3 Direcţia Juridică din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi va răspunde de publicarea
Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2019 din bugetul Judeţului
Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, respectiv proiecte
sociale, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, Anunţului de Participare şi Anunţului de
atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, în Monitorul Oficial al României, Partea a
VI-a, în conformitate cu prevederile art. 6, 15, 16 și 17 din Legea nr. 350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general.
Art.4 Direcţia Juridică din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi prin Biroul Relaţii Publice,
Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa va comunica
membrilor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi, numărul de proiecte depuse,
solicitanţii care au depus proiecte precum şi categoria acestora, pe întreaga durată de depunere
în cadrul Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2019 din bugetul
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, respectiv
pentru proiecte sociale, conform prevederilor Legii nr. 350/2005.
Art.5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcţia Juridică și
Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași precum și de Comisia de evaluare și
selecționare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din
fonduri publice în conformitate cu prevederile Lg.350/2005 și Comisia de soluționarea a
contestațiilor, stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 226/28.09.2016 modificată și
completată prin Hotărârea nr.180/17.05.2017.
Art.6 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
c)

Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
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Art.7 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fiasigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presă.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 148
privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul
Județean Iași și Palatul Copiilor Iași pentru realizarea în parteneriat a Festivalului
Național de Teatru de Păpuși Pantomimă “Cătălin Damian”, ediția a XXIII-a, la Palatul
Copiilor Iași, în perioada 7-9 iunie 2019 și alocarea sumei
de 7500 lei în acest sens
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Formular cerere de cooperare al Palatului Copiilor Iași, înregistrat la Consiliul Județean
Iași sub nr. 6983/07.03.2019 pentru realizarea în parteneriat a Festivalului Național de Teatru
de Păpuși Pantomimă “Cătălin Damian”, ediția a XXIII-a, la Palatul Copiilor Iași, în perioada 7-9
iunie 2019 și alocarea sumei de 15000 lei în acest sens;
- Expunerea de motive prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași în
calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 15482 din data de 27.05.2019;
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice – Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial,
Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, înregistrat sub nr.15481 din data de
27.05.2019;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 110/24.04.2019 privind aprobarea bugetului
general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019;
- Adresa Direcției Economice nr.13758 din data de 10.05.2019;
- 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;
- propunerea Comisiei pentru Învățământ, Cercetare Științifică, Cultură, Culte a Consiliului
Județean Iași “de a realiza în parteneriat cu Palatul Copiilor Iași Festivalul Național de Teatru de
Păpuși Pantomimă “Cătălin Damian”, ediția a XXIII-a, la Palatul Copiilor Iași, în perioada 7-9
iunie 2019 și alocarea sumei de 7500 lei în acest sens”, avizată favorabil de către membrii
Comisiei și consemnată în Procesul – verbal de ședință și în Raportul de avizare ale acesteia
din data de 13.03.2019;
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- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.91 alin.(1) lit.d) și e), coroborate cu alin.(5) pct. 1 și 4 și cu alin. (6) lit. a)
din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 98/29.04.2015 privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Socială şi Economică a Judeţului Iaşi pentru perioada 2014 – 2020;
-

avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;

- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul art.97 și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul
Județean Iași și Palatul Copiilor Iași pentru realizarea în parteneriat a Festivalului Național de
Teatru de Păpuși Pantomimă “Cătălin Damian”, ediția a XXIII-a, la Palatul Copiilor Iași, în
perioada 7-9 iunie 2019, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 7500 lei din bugetul propriu al Județului Iași –
Consiliul Județean Iași pe anul 2019 pentru realizarea în parteneriat a evenimentului prevăzut la
art.1, conform bugetului prezentat în Anexele 1.2.a și 1.2.b la Formularul cerere de cooperare.
Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Iași – dl. Maricel POPA să
semneze în numele și pentru Județul Iași - Consiliului Județean Iași acordul stipulat la art.1.
Art.4 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcției Economice Serviciul Financiar Contabil, Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Iași și Palatului Copiilor Iași.
Art.5 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie hotărârea:
a) Instituției Prefectului Județului Iași;
b) Direcției Economice - Serviciul Financiar Contabil;
c) Direcției Juridice;
d) Palatului Copiilor Iași.
Art.6 Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 149
privind aprobarea execuţiei bugetului general al Judeţului Iaşi –
Consiliul Judeţean Iaşi, la data de 31.03.2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea execuției bugetului general al Județului Iași –
Consiliul Județean Iași la data de 31.03.2019, prezentată de către Președintele Consiliului
Judeţean Iaşi – dl. Dr. Ing. Maricel POPA, înregistrată sub nr. 15174 din 23.05.2019,
- Raportul de specialitate privind aprobarea execuției bugetului general al Județului Iași –
Consiliul Județean Iași la data de 31.03.2019 elaborat de către Direcția Economică - Serviciul
Buget, înregistrat sub nr.15173/23.05.2019,
-

Prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019,

- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 110/24.04.2019 privind bugetul general al
Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019,
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,
- Prevederile art. 91, alin.(1), lit.b) și alin.(3), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
-

avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;

- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 97, alin.(1) și ale art. 115 alin.(1), lit.c) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Aprobă execuţia bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi la data
de 31.03.2019 (secţiunea de funcţionare şi dezvoltare), potrivit anexelor nr. I, părţi integrante
din prezenta hotărâre.
Art.1.(2) Aprobă execuţia bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii de sub autoritatea Judeţului Iaşi - Consiliul
Judeţean Iaşi la data de 31.03.2019 (secţiunea de funcţionare şi dezvoltare), potrivit anexelor
nr. II, părţi integrante din prezenta hotărâre.
Art.1.(3) Aprobă execuţia bugetului centralizat al fondurilor externe nerambursabile al
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi la data de 31.03.2019 (secţiunea de dezvoltare), potrivit
anexelor nr. III, părţi integrante din prezenta hotărâre.
Art.2.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre, raportul de specialitate, inclusiv
anexele la prezenta Direcției Economice - Serviciul Buget,
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Art.2.(2) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv anexele la prezenta:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
b) Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi.
Art.3. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 150
privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi,
inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2018
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Judeţului Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2018, prezentată
de către Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi - dl. Dr. Ing. Maricel POPA, înregistrată sub
nr.15296 din 24.05.2019,
- Raportul de specialitate privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Judeţului Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2018, întocmit de
către Direcţia Economică - Serviciul Buget, înregistrat sub nr.15295 din 24.05.2019,
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,
-

Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018,

- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2018,
- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 101/2018 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2018,
- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/18.12.2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018,
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- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3858/21.12.2018 pentru modificarea Normelor
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul
Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/1 8.12.2018,
- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31
decembrie 2018 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii
instituţiilor publice,
- Hotărârile Consiliului Judeţean laşi de aprobare a bugetului iniţial pe anul 2018 şi a
rectificărilor ulterioare,
- Prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;

- Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (l) şi ale art. 115, alin. (l), lit. c) din Legea
nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă situaţiile financiare anuale ale Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi,
inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2018, potrivit anexelor la prezenta.
Art.2. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv anexele la prezenta:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
b) Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi.
Art.3. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv raportul de specialitate şi
anexele la prezenta Direcţiei Economice - Serviciul Buget.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
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HOTĂRÂREA nr. 151
privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general
al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2018
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean laşi pe anul 2018, prezentată de către Preşedintele
Consiliului Judeţean Iaşi - dl. Dr. Ing. Maricel POPA, înregistrată sub nr.15353/24.05.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general
al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2018, elaborat de către Direcţia Economică Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 15350 din 24.05.2019;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
-

prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2018;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă Guvernului nr. 101/2018 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2018;
- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3809/18.12.2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018;
- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3858/21.12.2018 pentru completarea Normelor
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul
Ministrului Finanţelor Publice nr. 3809/18.12.2018;
- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31
decembrie 2018 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii;
- Hotărârile Consiliului Judeţean Iaşi de aprobare a bugetului iniţial pe anul 2018 şi a
rectificărilor ulterioare;
- Actele normative emise pe parcursul anului 2018 prin care au apărut precizări referitoare
la modul de finanţare, de cheltuire a fondurilor sau suplimentarea acestora;
- Prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;

- Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin.(l) şi ale art. 115, alin.(l), lit.c) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul
Judeţean Iaşi pe anul 2018, potrivit anexelor I, II, III, IV şi V, părți integrante din prezenta
hotărâre.
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Art.2. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:

a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Economice - Serviciul Buget;
c) Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi;
Art.3. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 152
privind Situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2018 de către
S.C. APAVITAL S.A. Iaşi
Consiliul Judeţean Iaşi
Având în vedere:
a) Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind situaţiile financiare încheiate la data
de 31.12.2018 de către S.C. Apavital S.A. Iaşi, prezentată de către Preşedintele Consiliului
Judeţean Iaşi, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr.15391 din 24.05.2019;
b) Raportul de specialitate nr. 15390/24.05.2019 al Direcţiei Economice - Serviciul Fonduri
Speciale, Sinteza si Recuperări Creanţe la proiectul de hotărâre privind situaţiile financiare
încheiate la data de 31 decembrie 2018 de către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi;
c) Situaţiile financiare ale S.C. Apavital S.A. Iaşi încheiate la data de 31.12.2018 transmise
prin adresa nr. 21896/08.05.2019 (nr. 13444/08.05.2019);
d) Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu Directivele Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
e) Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată;
f) Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea,
alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de
dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară
nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
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g) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile
naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,
precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;
h) Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
i) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
j) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
k) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 19 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 91, art. 97 alin. (1) şi ale art. 115, alin.(1), lit. c) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă situaţiile financiare ale S.C. APAVITAL S.A. Iaşi, încheiate la data de 31
decembrie 2018, conform anexelor parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă repartizarea profitului contabil în valoare de 11.371.204 lei, rămas după
deducerea impozitului pe profit, astfel:

a) constituire rezervă legală - 746.464 lei;
b) fondul de întreţinere, înlocuire şi modernizare - 10.624.740 lei.
Art.3. Directorul General şi Directorul Economic ai S.C. APAVITAL S.A. IAŞI vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) S.C. APAVITAL S.A. Iaşi;
c) Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
d) Direcţiei Juridice, din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
e) Serviciului Resurse Umane şi Salarizare, din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi.
Art.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
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JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 153
privind Situaţiile financiare încheiate la data de 31.12.2018 de către R.A. Aeroportul
Iași
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Expunerea de motive privind Situaţiile financiare încheiate la 31.12.2018 de către Regia
Autonomă Aeroportul Iași, prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași, în
calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 15389/24.05.2019;
- Raportul de specialitate privind Situațiile financiare încheiate la 31.12.2018 de către
Regia Autonomă Aeroportul Iași, elaborat de către Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și
Recuperări Creanțe – Direcția Economică, înregistrat sub nr.15388/24.05.2019;
- Nota de fundamentare privind Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2018 de
către Regia Autonomă Aeroportul Iași, nr. 3906/17.05.2019;
- Hotărârea nr. 27/22.05.2019 a Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Iași privind
aprobarea situațiilor financiare ale R.A. Aeroportul Iași, încheiate la 31.12.2018;
- prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea
reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare
anuale consolidate, modificată și completată prin Ordinul nr. 10/2019 privind principalele
aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile
anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice
precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;
- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile
naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,
precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 19 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 91, art. 97 alin. (1) şi ale art. 115, alin.(1), lit. c) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Situațiile financiare încheiate de către Regia Autonomă Aeroportul Iași
la data de 31 decembrie 2018, conform Anexelor părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă repartizarea profitului contabil în valoare de 8.455.907,83 lei, rămas
după deducerea impozitului pe profit, astfel:
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a) rezerve legale în valoare de 0,00 lei;
b) participarea salariaților la profit în sumă de 480.000,00 lei, pentru care R.A.
Aeroportul Iași a constituit provizion;
c) vărsăminte la bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași în procent de 50%,
respectiv suma de 4.467.953,92 lei
d) alte rezerve, care constituie sursă proprie de finanțare, în valoare de 3.987.953,91 lei.
Art.3. Se aprobă repartizarea rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor
contabile în valoare de 43.183,63 lei, rămas după deducerea impozitului pe profit, astfel:
a) vărsăminte la bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași în procent de 50%,
respectiv suma de 21.591,82 lei;
b) alte rezerve, care constituie sursă proprie de finanțare, în valoare de 21.591,81 lei.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Președintele
Consiliului de Administrație şi Directorul general de la Regia Autonomă Aeroportul Iaşi.
Art.5. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Regiei Autonome Aeroportul Iaşi;
c) Direcției Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe
din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
d) Direcției Juridice din cadrul Consiliului Județean Iași;
e) Serviciului Resurse Umane şi Salarizare din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi.
Art. 6. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 154
privind Situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2018 de către SC
TEHNOPOLIS SRL Iaşi
Consiliul Județean Iași;
Având în vedere:
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a) Expunerea de motive privind Situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2018
de către SC Tehnopolis SRL Iași, prezentată de către domnul Președinte al Consiliului
Județean Iași, înregistrată sub nr. 15277 din 24.05.2019;
b) Raportul de specialitate privind Situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie
2018 de către SC Tehnopolis SRL Iași, elaborat de către Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi
Recuperări Creanţe - Direcția Economică, înregistrat sub nr. 15278 din 24.05.2019;
c) Nota de fundamentare nr. 457/16.05.2019 (nr. 14427/17.05.2019) privind Situaţiile
financiare încheiate la data de 31 decembrie 2018 de către SC Tehnopolis SRL Iași, elaborată
de către SC Tehnopolis SRL Iași;
d) Nota de completare la proiectul de hotărâre privind Situațiile financiare încheiate la data
de 31 decembrie 2018 de către SC Tehnopolis SRL Iași, elaborată de către Serviciul Fonduri
Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe - Direcția Economică, înregistrată sub nr.
15629/28.05.2019;
e) Hotărârea Adunării Generale a Asociaților TEHNOPOLIS SRL nr. 4 din 27.05.2019
privind aprobarea Situațiilor financiare anuale simplificate ale SC Tehnopolis SRL Iași, încheiate
la data de 31 decembrie 2018;
f) prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
g) prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
h) prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, privind aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, actualizat, cu modificările şi
completările ulterioare;
i) prevederile Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
j) prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001,
privind repartizarea profitului la
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare;
k) prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2011, privind măsuri economicofinanciare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare;
l) prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
m) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
n) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 19 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 91, art. 97 alin. (1) şi ale art. 115, alin.(1), lit. c) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă Situaţiile financiare ale SC Tehnopolis SRL Iași, încheiate la data de 31
decembrie 2018, conform anexelor părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă repartizarea profitului contabil în valoare de 124.769,03 lei, rămas
după deducerea impozitului pe profit, astfel:
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a) rezervă legală în procent de 5% respectiv valoarea de 7.421,71 lei;
b) dividende în procent de 50% respectiv valoarea de 58.673,66 lei (50% Județul Iași și
50% Municipiul Iași);
c) alte rezerve ca sursă proprie de finanțare în procent de 50% respectiv valoarea de
58.673,66 lei.
Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directorul
General şi Contabilul Șef ai SC TEHNOPOLIS SRL Iaşi.
Art.4. SC Tehnopolis SRL Iaşi are obligaţia de a pune în aplicare prevederile legale
privind dividendele.
Art.5. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Societăţii Comerciale TEHNOPOLIS SRL Iaşi;
c) Direcției Economice din cadrul Consiliul Judeţean Iaşi;
d) Direcţiei Juridice din cadrul Consiliul Judeţean Iaşi;
e) Serviciului Resurse Umane și Salarizare din cadrul Consiliul Judeţean Iaşi;
f) Instituției Prefectului Județului Iași;
g) Municipiului Iaşi.
Art.6. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.

Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 155
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul
2019

Consiliul Județean Iași;
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Având în vedere:
a) Expunerea de motive privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul
Judeţean Iaşi pe anul 2019, prezentată de către Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi - dl. Dr.
Ing. Maricel POPA, înregistrată, sub nr.15346 din 24.05.2019;
b) Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul
Judeţean Iaşi pe anul 2019, elaborat de către Direcţia Economică - Serviciul Buget, înregistrat
sub nr. 15345 din 24.05.2019;
c) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.122/29.05.2019 privind aprobarea restituirii
creanţelor bugetare în sumă de 2.764,95 lei către Ministerul Fondurilor Europene, în cadrul
Proiectului „TEAM -UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” Cod SMIS 127169,
derulat în parteneriat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi
şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor
Copilului şi Adopţie;
d) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.124/29.05.2019 privind aprobarea creditului de
angajament în valoare de 5.833,643 mii lei pentru perioada 2019-2020 în vederea finanţării
obiectivului de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 248 E: Alexeşti - Cuza Vodă, km
0+000 -3+040”;
e) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.126/29.05.2019 privind aprobarea creditului de
angajament în valoare de 5.388,561 mii lei pentru perioada 2019-2020 în vederea finanţării
obiectivului de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 280: Oţeleni - lim. Jud. Neamţ, km
18+094 -20+378”;
f) Nota de fundamentare nr. 13972/14.05.2019 a Direcţiei Proiecte şi Dezvoltare Durabilă;
g) Nota de fundamentare nr. 856/15.05.2019 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Iaşi;
h) Nota de fundamentare nr. 8161/17.05.2019 a Spitalului Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. N.
Oblu" Iaşi;
i) Nota de fundamentare nr. 7419/14.05.2019 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi;
j) Nota de fundamentare nr. 7466/15.05.2019 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi;
k) Nota de fundamentare nr. 7524/16.05.2019 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi;
l) Nota de fundamentare nr. 7581/16.05.2019 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi;
m)Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
n) Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
o) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 110/24.04.2019 privind bugetul general al Judeţului
Iaşi - Consiliul Judeţean laşi pe anul 2019;
p) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2019;
q) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (l) şi ale art. 115, alin. (l), lit. c) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.(1) Aprobă rectificarea bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe
anul 2019 potrivit anexelor nr. I.I, I.2, I.82, părţi 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.6, II.7, II.18, II.19, II.20, II.21, părţi integrante din prezenta hotărâre.
Art.1.(3) Aprobă rectificarea programului centralizat de investiţii pe anul 2019 pentru
bugetul general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, potrivit anexei nr. VI.I, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.1.(4) Aprobă rectificarea sumelor repartizate din excedentul bugetului local al
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2019 cu suma de + 6,10 mii lei, potrivit anexei nr.
VIII.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.1.(5) Aprobă credite de angajament pentru anul 2019, aferente secţiunii de
funcţionare a bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2019, potrivit anexelor nr. XI.I, XI.2, XI.3, părţi integrante 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 şi alineate de
cheltuieli pentru anul 2019, conform anexelor nr. I, II, VI, VIII şi XL părţi 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.
(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) Direcţia Economică - Serviciul Financiar – Contabil;
c) Direcţia Economică - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe;
d) Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă;
e) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi;
f) Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi;
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g) Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi;
h) Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi.
Art.6.(l) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv anexele la prezenta:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
b) Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi.
Art.6.(2) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv raportul de specialitate,
notele de fundamentare şi anexele la prezenta Direcţiei Economice - Serviciul Buget.
Art.6.(3) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, exclusiv anexele la prezenta:
a) Direcţiei Economice - Serviciul Financiar – Contabil;
b) Direcţiei Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe;
c) Direcţiei Proiecte şi Dezvoltare Durabilă;
d) Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi;
e) Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi;
f) Spitalului Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. N. Oblu" Iaşi;
g) Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi.
Art.7 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 156
pentru aprobarea achiziţionării de servicii de consultanță, asistență și reprezentare
juridică a R.A. Aeroportul în cauze, având ca obiect anularea unor acte administrative
adoptate de autoritatea administrativă a comunei Aroneanu privind Planul Urbanistic
General si Regulamentul local de Urbanism ale comunei Aroneanu pana la soluţionarea
definitiva a litigiilor
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Județul Iași - Consiliul Județean Iași;
Având în vedere Adresa R.A. Aeroportul Iaşi nr.3728/13.05.2019 înregistrată la sediul
Consiliului Județean Iaşi sub nr.13978/14.05.2019 prin care se înaintează documentaţia
întocmită necesară înscrierii pe ordinea de zi a şedinţei de plen, din luna mai 2019, a proiectului
de hotărâre privind achiziţionarea de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică a
R.A. Aeroportul în cauze, având ca obiect anularea unor acte administrative adoptate de
autoritatea administrativă a comunei Aroneanu privind Planul Urbanistic General și
Regulamentul local de Urbanism ale comunei Aroneanu până la soluţionarea definitivă a
litigiilor;
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 3707/10.05.2019 întocmită de R.A.
Aeroportul Iaşi pentru aprobarea achiziţionării de servicii de consultanță, asistență și
reprezentare juridică a R.A. Aeroportul în cauze, având ca obiect anularea unor acte
administrative adoptate de autoritatea administrativă a comunei Aroneanu privind Planul
Urbanistic General și Regulamentul local de Urbanism ale comunei Aroneanu până la
soluţionarea definitivă a litigiilor, Nota de fundamentare nr. 3489/06.05.2019 și Hotărârea
Consiliului de Administraţie al R.A. Aeroportul Iaşi nr.25/07.05.2019 emise în acelaşi scop
respectiv, de aprobare a achiziţionării de servicii de consultanță, asistență și reprezentare
juridică a R.A. Aeroportul în cauze, având ca obiect anularea unor acte administrative adoptate
de autoritatea administrativă a comunei Aroneanu, privind Planul Urbanistic General și
Regulamentul local de Urbanism ale comunei Aroneanu până la soluţionarea definitivă a
litigiilor;
Având în vedere Expunerea de motive nr.15051/23.05.2019 pentru aprobarea
achiziţionării de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică a R.A. Aeroportul în
cauze, având ca obiect anularea unor acte administrative adoptate de autoritatea administrativă
a comunei Aroneanu, având ca obiect Planul Urbanistic General și Regulamentul local de
Urbanism ale comunei Aroneanu până la soluţionarea definitivă a litigiilor;
Având în vedere Referatul de specialitate nr.15053/23.05.2019 întocmit de Direcţia
Juridică prin care se propune emiterea unei hotărâri a Consiliului Judeţean Iaşi pentru
aprobarea achiziţionării de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică a R.A.
Aeroportul în cauze, având ca obiect anularea unor acte administrative adoptate de autoritatea
administrativă a comunei Aroneanu, privind Planul Urbanistic General și Regulamentul local de
Urbanism ale comunei Aroneanu până la soluţionarea definitivă a litigiilor;
Având în vedere O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor
publice şi întărirea disciplinei financiare, cu modificările și completările ulterioare ;
Având în vedere Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data
de 28 mai 2019;
Având în vedere votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 29 mai 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 19 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 97 alin. (l) lit. c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
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HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă achiziţionarea unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare
juridică a R.A. Aeroportul în cauze, având ca obiect anularea unor acte administrative adoptate
de autoritatea administrativă a comunei Aroneanu privind Planul Urbanistic General și
Regulamentul local de Urbanism ale comunei Aroneanu, până la soluţionarea definitivă a
acestor litigii.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de R.A. Aeroportul Iaşi.
Art.3 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va transmite o copie a prezentei hotărâri R.A. Aeroportul Iaşi și Instituţiei
Prefectului Judeţului Iaşi.
Dată astăzi: 29 mai 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
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