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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 214
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor
tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Zona de preîmbarcare Terminal T3” de la
Aeroportul Iaşi
Județul Iași;
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii și a
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Zona de preîmbarcare Terminal T3” de
la Aeroportul Iaşi, prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași, înregistrată sub
nr. 21132 din 17.07.2019;
- Nota de fundamentare nr.5797 din 15.07.2019, întocmită de R.A Aeroportul Iași,
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnicoeconomici la obiectivul de investiție ”Zona de preîmbarcare Terminal T3” de la Aeroportul Iaşi,
înregistrată la Consiliul Județean Iași sub
nr. 21043 din 16.07.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Zona de preîmbarcare
Terminal T3” de la Aeroportul Iaşi, elaborat de către Direcția Tehnică și Investiții - Serviciul
Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr. 21254 din 18.07.2019;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile şi completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice;
- Avizul nr.2/30.05.2019 al C.T.E. din cadrul Consiliului Județean Iași prin care s-a
avizat favorabil documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții ”Suplimentarea capacităţilor de operare pentru pista de decolare aterizare
și platforma de staţionare a aeronavelor de la Aeroportul Iaşi”;
- prevederile art. 173, alin. (1), lit. b) și alin. (3), lit. f) din Ordonanţa de Urgență nr.57
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 iulie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art.182 alin.(1) şi ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor
tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Zona de preîmbarcare Terminal T3” de la
Aeroportul Iaşi, după cum urmează:
Indicatori maximali:
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-Valoarea totală de investiție( scenariul 2): 809.801,41 lei (fără TVA)
962.750,82 lei (cu TVA)
Din care C+M:
439.188,34 lei (fără TVA)
522.634,13 lei (cu TVA)
Indicatori minimali - indicatori de performanță:
Suprafața totală construită:
91.40 mp
Suprafața totală desfașurată:
91.40 mp
Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare:
Cost total de investiție fără TVA, pe suprafața desfașurată: 8.859,97 lei/mp
Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni: 6 luni.
Art.2. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către:
a) Direcția Economică – Serviciul Buget;
b) R.A. Aeroportul Iași;
c) Direcția Tehnică și Investiții;
d) Instituția Prefectului Județului Iași.
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: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 215
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași, pentru anul
2019 şi estimări 2020 - 2021
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de
venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2019 şi estimări 2020 2021, prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator,
înregistrat sub nr.21246/18.07.2019;
b) Raportul de specialitate privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei
Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2019 şi estimări 2020 - 2021, elaborat de către Serviciul
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Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe – Direcția Economică, înregistrat sub
nr.21247/18.07.2019;
c) Fundamentarea, nr. 5395/04.07.2019, Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe
anul 2019 şi estimări pentru anii 2020 – 2021 al R. A. Aeroportul Iași, cu Anexele de
fundamentare nr. 1 - 5, elaborate de către Regia Autonomă Aeroportul Iași și înaintate
Județului Iași – Consiliului Județean Iași cu adresa nr. 5788/15.07.2019 (nr. CJI
21044/16.07.2019);
d) Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Iași nr.48/ 10.07.2019;
e) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 214/24.07.2019 privind aprobarea
Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul de investiție ”Zona de preîmbarcare Terminal T3” de la R.A. Aeroportul Iași;
f) prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea
formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a
acestuia;
g) prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
h) prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare
la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și
completările ulterioare;
i) prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
j) prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la
societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, precum și în regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
k) prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice;
l) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 iulie
2019;
m) votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/3 iulie
2019 privind Codul administrativ:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat, al Regiei Autonome
Aeroportul Iași, pentru anul 2019 şi estimări 2020 - 2021, conform Anexelor nr. 1, 2. 3, 4 și 5,
părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.1.(2) Începând cu data aprobării prezentei hotărâri, se abrogă Anexele nr. 2, 3 și 5
din Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 97/24.04.2019 și Anexele nr. 1 și 4 din Hotărârea
Consiliului Județean Iași nr. 208/26.06.2019.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Consiliul de
Administrație și Directorul general de la Regia Autonomă Aeroportul Iaşi.
Art.3. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Regiei Autonome Aeroportul Iaşi;
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c) Direcției Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe
din cadrul Consiliului Județean Iași.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_____________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 216
privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare
juridică de către R.A. Aeroportul Iași, în litigiul ce vizează cauza dosarului 4240/99/2019
aflat pe rolul Tribunalului Iași până la soluționarea
definitivă a cauzei
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Adresa R.A. Aeroportul Iași, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub
nr.20638/12.07.2019, prin care s-a înaintat Hotărârea nr.49/10.07.2019 a Consiliului de
Administrație a R.A. Aeroportul Iași privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță,
asistență și reprezentare juridică, în cauza ce face obiectul dosarului nr.4240/99/2019 aflat pe
rolul Tribunalului Iași;
b) Nota de fundamentare cu nr. 5547/08.07.2019, a R.A. Aeroportul Iași pentru
aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică a R.A.
Aeroportul Iași, în cauza având ca obiect anulare act administrativ Autorizație de Construire,
Certificat de Urbanism în dosarul nr. 4240/99/2019 aflat pe rolul Tribunalului Iași;
c) Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Iași cu nr.49/10.07.2019
privind achiziționarea de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică a R.A.
Aeroportul Iași în dosarul nr. 4240/99/2019 aflat pe rolul Tribunalului Iași;
d) Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind achiziționarea serviciilor
juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică de către R.A. Aeroportul Iași, în litigiul
ce vizează cauza dosarului 4240/99/2019, aflat pe rolul Tribunalului Iași până la soluționarea
definitivă a cauzei, înregistrat sub nr.21345/18.07.2019;
e) Raportul de specialitate al Direcției Juridice - Serviciul Juridic Contencios
Administrativ, înregistrat sub nr.21347/18.07.2019;
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f) prevederile O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor
publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu
modificările și completarile ulterioare;
g) prevederile cuprinse la art.173 alin.(1) lit. d) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind
Codul Administrativ;
h) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 iulie
2019;
i) votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru” și 13 voturi de “Abținere”;
În temeiul art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă achizițonarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și
reprezentare juridică de către R.A. AEROPORTUL Iași, în litigiul care vizează cauza dosarului
nr. 4240/99/2019, aflat pe rolul Tribunalului Iași, până la soluționarea definitivă a cauzei.
Iaşi.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către R.A. Aeroportul

Art.3. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre Direcției Juridice,
R.A.
Aeroportul Iaşi și Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

___________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 217
privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale în
domeniul protecției promovării drepturilor copiilor, din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iași, începând cu 01.08.2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
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Având în vedere:
a) Referatul de aprobare a regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor
sociale în domeniul protecției promovării drepturilor copiilor, din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iași, începând cu 01.08.2019, prezentat de Președintele
Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator și înregistrat sub nr. 21210 din 18.07.2019;
b) Raportul de specialitate privind aprobarea regulamentelor de organizare și
funcționare ale serviciilor sociale în domeniul protecției promovării drepturilor copiilor, din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iași, începând cu 01.08.2019,
elaborat de către Serviciul Resurse Umane şi Salarizare și înregistrat sub nr. 21211/18.07.2019;
c) adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi
nr.20789/16.07.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr.21071/16.07.2019;
d) Nota de fundamentare nr.20649/16.07.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Iaşi;
e) Legea asistenței sociale nr.292/2011;
f) prevederile art.4, alin.(1) din H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelorcadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal;
g) Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
h) Ordinul nr.67/21.01.2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitați;
i) Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
j) H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a
regulamentelor – cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;
k) Ordinul nr.27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile
sociale de zi destinate copiilor;
l) Ordinul nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile
sociale organizate ca centre maternale;
m) Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială;
n) Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile
sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială;
o) Ordinul nr.101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul
maternal şi a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;
p) Ordinul nr.177/2003 privind
aprobarea standardelor minime obligatorii pentru
telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul
abuzat, neglijat şi exploatat precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de
resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului;
q) Ordinul nr.89/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul
de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat;
r) Ordinul nr.2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor
care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în
dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem
integrat și cantinelor sociale;
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s) Ordinul nr.1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a
copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora;
t) Hotărârea Guvernului nr.584/2016 pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în
domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 și a Hotărârii nr.
867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelorcadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
u) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.349/29.10.2018 privind aprobarea
organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ca urmare a
reorganizării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, începând cu
data de 01.11.2018;
v) Prevederile art.173, alin.(1), lit.a) şi alin.(2), lit.c), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
w) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 iulie
2019;
x) votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale în
domeniul protecției promovării drepturilor copiilor, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Iași, începând cu 01.08.2019, conform anexelor 1-36, părți
integrante din prezenta hotărâre.
Art.2 Serviciul Resurse Umane şi Salarizare din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi, prin
grija şefului de serviciu şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, prin
grija conducerii, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Serviciului Resurse Umane şi Salarizare şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Iaşi.
Art.4 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 24 iulie 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. 218
privind desființarea serviciului social Centrul Rezidențial Tg. Frumos din cadrul Centrului
de Servicii Sociale Tg. Frumos, extinderea serviciului social Case de Tip Familial Tg.
Frumos din cadrul Centrului de Servicii Sociale TG. Frumos, precum și aprobarea
statului de funcții al serviciului social Case de Tip Familial Tg. Frumos din cadrul
aceluiași centru
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Iași nr. 20783/16.07.2019, înregistrată la
Consiliul Județean Iași prin adresa nr. 21070/16.07.2019, prin care se solicită aprobarea
desființării serviciului social Centrul Rezidențial Tg. Frumos, a extinderii serviciului social Case
de Tip Familial Tg. Frumos din cadrul Centrului de Servicii Sociale TG. Frumos, precum și
aprobarea statului de funcții al serviciului social Case de Tip Familial Tg. Frumos din cadrul
aceluiași centru;
b) Referatul de aprobare a Președintelui Consiliului Județean Iași, înregistrat sub nr.
21354 din 18.07.2019;
c) Raportul de specialitate nr. 21358/18.07.2019 întocmit de Direcția Juridică;
d) Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
e) Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor, în vederea
obținerii licențelor de funcționare a serviciilor sociale;
f) Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2014-2020,
aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 285/30.09.2014;
g) Convenția de Asociere aprobată prin Hotărârea Consiliuluii Județean Iași
nr.99/29.04.2015 referitoare la închiderea Centrului Rezidențial Tg. Frumos din cadrul Centrului
de Servicii Sociale Tg. Frumos;
h) prevederile art. 182 alin. (1), (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
i) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 iulie
2019;
j) votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se aprobă desființarea serviciului social Centrul Rezidențial Tg. Frumos din cadrul
Centrului de Servicii Sociale Tg. Frumos.
Art. 2 Se aprobă extinderea serviciului social Case de Tip Familial Tg. Frumos din cadrul
Centrului de Servicii Sociale TG. Frumos.
Art. 3 Se aprobă statul de funcții al serviciului social Case de Tip Familial Tg. Frumos din
cadrul Centrului de Servicii Sociale TG. Frumos.
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Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
Art. 5. (1) Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către Instituția Prefectului Județului
Iași, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, Direcția Economică, Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Iași.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa.
Dată astăzi: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 219
privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul de lucrări drumuri şi
poduri al D.J.A.D.P. Iaşi pentru anul 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul
de lucrări drumuri şi poduri al D.J.A.D.P. Iaşi pentru anul 2019, prezentat de către Preṣedintele
Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub numărul 21217 din
18.07.2019;
- 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 către
Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice,
înregistrat sub nr.21219 din 18.07.2019;
- 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.4518/08.07.2019 transmisă cu
adresa nr. 4519/08.07.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 20952/16.07.2019;
- 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 achiziţiile publice;
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- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din
3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 iulie
2019;
- Amendamentul formulat în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași
din data de 24 iulie 2019 și consemnat în procesul verbal de ședință;
- Adresa Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași
nr.4896/24.07.2019, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 21855/24.07.2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul de lucrări
drumuri şi poduri al D.J.A.D.P. Iaşi pentru anul 2019, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de către 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: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 220
privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri
în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de modificare şi
completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi pentru a
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compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 282D: Româneşti – Podu Iloaiei (Intersecție DJ 281 Km
14+834) – Popeşti – Mădârjac, km 6+057 – 14+834, km 17+684 – 24+036, km 25+036 –
38+828”
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:

- Referatul de aprobare privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca
urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare
de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi
pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 282D: Româneşti – Podu Iloaiei (Intersecție DJ 281 Km
14+834) – Popeşti – Mădârjac, km 6+057 – 14+834, km 17+684 – 24+036, km 25+036 –
38+828", prezentat de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator,
înregistrat sub nr.21305/18.07.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca
urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare
de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi
pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 282D: Româneşti – Podu Iloaiei (Intersecție DJ 281 Km
14+834) – Popeşti – Mădârjac, km 6+057 – 14+834, km 17+684 – 24+036, km 25+036 –
38+828", elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea
Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr.21306/ 18.07.2019;
- Nota de fundamentare privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca
urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare
de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi
pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 282D: Româneşti – Podu Iloaiei (Intersecție DJ 281 Km
14+834) – Popeşti – Mădârjac, km 6+057 – 14+834, km 17+684 – 24+036, km 25+036 –
38+828", elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași
sub nr. 4759/16.07.2019, transmisă cu adresa nr.4764/16.07.2019, înregistrată la Consiliul
Judeţean Iaşi cu nr. 20950/16.07.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 289/29.09.2015 privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie “Modernizare drum
judeţean DJ 282D: Româneşti – Podu Iloaiei (Intersecție DJ 281 Km 14+834) – Popeşti –
Mădârjac, km 6+057 – 14+834, km 17+684 – 24+036, km 25+036 – 38+828";
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 84/24.02.2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 289/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 282D:
Româneşti – Podu Iloaiei (Intersecție DJ 281 Km 14+834) – Popeşti – Mădârjac, km 6+057 –
14+834, km 17+684 – 24+036, km 25+036 – 38+828" ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la
19%;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 32/20.02.2019 privind aprobarea creditului de
angajament în valoare de 58.333,224 mii lei pentru perioada 2019 - 2021 în vederea finanțării
obiectivului de investiție "Modernizare drum județean DJ 282 D: Româneşti - Podu Iloaiei
(intersecţie DJ 281 Km 14+834) - Popeşti - Madarjac, km 6+057 – 14+834, km 17+684 –
24+036, km 25+036 – 38+828";
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- Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi a conţinutului-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene;
-

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.173 alin.(1) lit. b) şi alin.(3), lit.f) din Ordonanţa de Urgență nr.57 din 3
iulie 2019 privind Codul Administrativ;
-

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

2019;
- Amendamentul formulat în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași
din data de 24 iulie 2019 și consemnat în procesul verbal de ședință;
- Adresa Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași
nr.4298/24.07.2019, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 21856/24.07.2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin (1) şi ale art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanţa de
Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă revizuirea devizului general aferent obiectivului de investiţie
„Modernizare drum judeţean DJ 282D: Româneşti – Podu Iloaiei (Intersectie DJ 281 Km
14+834) – Popeşti – Mădârjac, km 6+057 – 14+834, km 17+684 – 24+036, km 25+036 –
38+828" parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:
Valoare totală investiţie
Construcţii montaj

= 77.991.466,36 lei (inclusiv TVA), din care:

= 73.123.112,34 lei (inclusiv TVA)

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:
-

Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-

Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;

-

Directiei Tehnice si Investitii;

-

Direcṭiei Economice - Serviciul Buget;

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

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 221
privind modificarea H.C.J. Iaşi nr. 32/20.02.2019 privind aprobarea creditului de
angajament în valoare de 58.333,224 mii lei pentru perioada 2019 - 2021 în vederea
finanțării obiectivului de investiție "Modernizare drum județean DJ 282D: Românești Podu Iloaiei (intersecție DJ 281 Km 14+834) - Popești - Madârjac,
km 6 + 057 - 14 + 834, km 17 + 684 - 24 + 036, km 25 + 036 - 38 + 828"
ca urmare a actualizării devizului general
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind modificarea H.C.J. Iaşi nr. 32/20.02.2019 privind
aprobarea creditului de angajament în valoare de 58.333,224 mii lei pentru perioada 2019 2021 în vederea finanțării obiectivului de investiție "Modernizare drum județean DJ 282D:
Românești - Podu Iloaiei (intersecție DJ 281 Km 14+834) - Popești - Mădârjac, km 6 + 057 - 14
+ 834, km 17 + 684 - 24 + 036, km 25 + 036 - 38 + 828" ca urmare a actualizării devizului
general, prezentat de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator,
înregistrat sub nr.21372/18.07.2019;
- Raportul de specialitate privind modificarea H.C.J. Iaşi nr. 32/20.02.2019 privind
aprobarea creditului de angajament în valoare de 58.333,224 mii lei pentru perioada 2019 2021 în vederea finanțării obiectivului de investiție "Modernizare drum județean DJ 282D:
Românești - Podu Iloaiei (intersecție DJ 281 Km 14+834) - Popești - Mădârjac, km 6 + 057 - 14
+ 834, km 17 + 684 - 24 + 036, km 25 + 036 - 38 + 828" ca urmare a actualizării devizului
general, elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea
Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr.21373/18.07.2019;
- Nota de fundamentare privind modificarea H.C.J. Iaşi nr. 32/20.02.2019 privind
aprobarea creditului de angajament în valoare de 58.333,224 mii lei pentru perioada 2019 2021 în vederea finanțării obiectivului de investiție "Modernizare drum județean DJ 282D:
Românești - Podu Iloaiei (intersecție DJ 281 Km 14+834) - Popești - Mădârjac, km 6 + 057 - 14
+ 834, km 17 + 684 - 24 + 036, km 25 + 036 - 38 + 828" ca urmare a actualizării devizului
general, elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași
sub nr. 4758/16.07.2019, transmisă cu adresa nr.4764/16.07.2019, înregistrată la Consiliul
Judeţean Iaşi cu nr. 20950/16.07.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 32/20.02.2019 privind aprobarea creditului de
angajament în valoare de 58.333,224 mii lei pentru perioada 2019 - 2021 în vederea finanțării
obiectivului de investiție "Modernizare drum județean DJ 282 D: Româneşti - Podu Iloaiei
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(intersecţie DJ 281 Km 14+834) - Popeşti - Mădârjac, km 6+057 – 14+834, km 17+684 –
24+036, km 25+036 – 38+828";
- Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi a conţinutului-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene;
-

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.173 alin.(1) lit. b) şi alin.(3), lit.f) din Ordonanţa de Urgență nr.57 din 3
iulie 2019 privind Codul Administrativ;
-

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

2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin (1) şi ale art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanţa de
Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 32/20.02.2019 privind
aprobarea creditului de angajament în valoare de 58.333,224 mii lei pentru perioada 2019 2021 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum județean DJ 282D:
Românești - Podu Iloaiei (intersecție DJ 281 Km 14+834) - Popești - Mădârjac, km 6 + 057 - 14
+ 834, km 17 + 684 - 24 + 036, km 25 + 036 - 38 + 828" prin suplimentarea cu suma 6.667,800
mii lei a creditului de angajament, valoarea totală a creditului în sumă de 65.001,040 mii lei fiind
defalcată astfel:
2019

7.777,010 mii lei din care:

 Organizare de şantier
 Cote +taxe

663,680 mii lei

 C+M
2020

6.000,000 mii lei
40.000,000 mii lei din care:

 C+M
2021

1.113,330 mii lei

40.000,000 mii lei
17.224,030 mii lei

 C+M
 Cheltuieli diverse şi neprevăzute

14.334,66 mii lei
2.889,370 mii lei

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:
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a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
c) Direcției Tehnice și Investiții;
d) Direcṭiei Economice - Serviciul Buget;

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

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 222
privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri
în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de modificare şi
completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi pentru a
compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
„Modernizare drum judeţean DJ 208 G: Kogălniceni – Oboroceni – intersecţie DJ 280 D,
km 18+223 –23+616”
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca
urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare
de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi
pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
„Modernizare drum judeţean DJ 208 G: Kogălniceni – Oboroceni – intersecţie DJ 280 D,km
18+223 –23+616”, prezentat de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr.21294/18.07.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca
urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare
de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi
pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
„Modernizare drum judeţean DJ 208 G: Kogălniceni – Oboroceni – intersecţie DJ 280 D,km
18+223 –23+616”, elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și
Monitorizarea Lucrărilor Publice,înregistrat sub nr.21296/18.07.2019;
- Nota de fundamentare privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca
urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare
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de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi
pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
„Modernizare drum judeţean DJ 208 G: Kogălniceni – Oboroceni – intersecţie DJ 280 D,km
18+223 –23+616”, elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și
Podurilor Iași sub nr. 4753/16.07.2019, transmisă cu adresa nr. 4764/16.07.2019, înregistrată la
Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 20950/16.07.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 266/29.09.2015 privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 208
G: Kogălniceni – Oboroceni – intersecţie DJ 280 D, km 18+223 –23+616”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 63/24.02.2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 266/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 208 G: Kogălniceni
– Oboroceni – intersecţie DJ 280 D,km 18+223 –23+616” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A.
la 19%;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 353/29.10.2018 privind aprobarea unui credit
de angajament în vederea efectuării unor cheltuieli de investiţii pe Drumul Judeţean 208 G,
Kogălniceni - Oboroceni - intersecţie DJ 280D, km.18+223-23+616 în perioada 2019-2020;
Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi a conţinutuluicadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice;
- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene;
- Legea nr. 500 2002 privind finanțele publice;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 173, alin. (1), lit. b) şi alin. (3), lit. f) din Ordonanţa de Urgență nr.57
din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 iulie
2019;
- amendamentul formulat în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași
din data de 24 iulie 2019 și consemnat în procesul verbal de ședință;
- Adresa Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași
nr.4298/24.07.2019, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 21856/24.07.2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa de
Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă revizuirea devizul general aferent obiectivului de investiţie „Modernizare
drum judeţean DJ 208 G: Kogălniceni – Oboroceni – intersecţie DJ 280 D, km 18+223 –23+616”
parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:
Valoare totală investiţie
= 12.024.701,17 lei (inclusiv TVA), din care:
Construcţii montaj
= 11.358.080,96 lei (inclusiv TVA)
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.
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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: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 223
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 353/29.10.2018 privind
aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor cheltuieli de investiţii pe
Drumul Judeţean 208 G, Kogălniceni - Oboroceni - intersecţie DJ 280D, km.18+22323+616 în perioada 2019-2020 ca urmare a actualizării devizului general
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
353/29.10.2018 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor
cheltuieli de investiţii pe Drumul Judeţean 208 G, Kogălniceni - Oboroceni -intersecţie DJ 280D,
km.18+223-23+616 în perioada 2019-2020 ca urmare a actualizării devizului general, prezentat
de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub
nr.21362/18.07.2019;
- Raportul de specialitate privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
353/29.10.2018 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor
cheltuieli de investiţii pe Drumul Judeţean 208 G, Kogălniceni - Oboroceni -intersecţie DJ 280D,
km.18+223-23+616 în perioada 2019-2020 ca urmare a actualizării devizului general, elaborat
de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice,
înregistrat sub nr.21363/18.07.2019;
- Nota de fundamentare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
353/29.10.2018 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor
cheltuieli de investiţii pe Drumul Judeţean 208 G, Kogălniceni - Oboroceni -intersecţie DJ 280D,
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km.18+223-23+616 în perioada 2019-2020 ca urmare a actualizării devizului general, elaborată
de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr.
4752/16.07.2019, transmisă cu adresa nr. 4764/16.07.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean
Iaşi cu nr. 20950/16.07.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 353/29.10.2018 privind aprobarea unui credit
de angajament în vederea efectuării unor cheltuieli de investiţii pe Drumul Judeţean 208 G,
Kogălniceni - Oboroceni - intersecţie DJ 280D, km.18+223-23+616 în perioada 2019-2020;
- Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi a conţinutului-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene;
-

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din
3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
-

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

2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.353/29.10.2018
privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor cheltuieli de investiţii pe
Drumul Judeţean 208 G, Kogălniceni - Oboroceni - intersecţie DJ 280D, km.18+223-23+616 în
perioada 2019-2020 prin suplimentarea cu suma 3.115,054 mii lei a creditului de angajament,
valoarea totală a creditului în sumă de 11.946,234 mii lei fiind defalcată astfel:
2019

3.186,940 mii lei din care:

 Organizare de şantier

201,601 mii lei

 Cote +taxe

103,127 mii lei

 C+M
2020

2.882,221 mii lei
8.759,294 mii lei

 C+M
 Cheltuieli diverse şi neprevăzute

8.281,851 mii lei
477,443 mii lei

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;
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b) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
c) Direcţiei Tehnice ṣi 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: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.224
privind actualizarea devizului general (după încheierea contractului de lucrări) pentru
obiectivul de investiție „Modernizare drum judeţean, DJ 208 F: Heci (intersecţie DJ 208) –
Tătăruşi – Iorcani – lim. Jud. Suceava, km.0+000÷12+462”
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind actualizarea devizului general (după încheierea
contractului de lucrări) pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum judeţean, DJ 208 F:
Heci (intersecţie DJ 208) – Tătăruşi – Iorcani – lim. Jud. Suceava, km.0+000÷12+462”,
prezentat de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrat
sub numărul 21292/18.07.2019;
- Raportul de specialitate privind actualizarea devizului general (după încheierea
contractului de lucrări) pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum judeţean, DJ 208 F:
Heci (intersecţie DJ 208) – Tătăruşi – Iorcani – lim. Jud. Suceava, km.0+000÷12+462”, elaborat
de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice,
înregistrat sub nr.21293/18.07.2019;
- Nota de fundamentare privind actualizarea devizului general (după încheierea
contractului de lucrări) pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum judeţean, DJ 208 F:
Heci (intersecţie DJ 208) – Tătăruşi – Iorcani – lim. Jud. Suceava, km.0+000÷12+462”,
elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr.
4791/17.07.2019 transmisă cu adresa nr. 4792/17.07.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean
Iaşi cu nr. 21086/17.07.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr 267/29.09.2015, privind aprobarea studiului de
fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul " Modernizare drum judeţean, DJ
208 F: Heci (intersecţie DJ 208) – Tătăruşi – Iorcani – lim. Jud. Suceava, km.0+000÷12+462";
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- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr 64/24.02.2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr 267/29.09.2015, privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean, DJ 208 F: Heci
(intersecţie DJ 208) – Tătăruşi – Iorcani – lim. Jud. Suceava, km.0+000÷12+462” ca urmare a
reducerii cotei de T.V.A. la 19%;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 398/11.10.2017 privind aprobarea asigurării
finanțării de la bugetul local al Județului Iaşi - Consiliul Județean Iasi, pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare
Locală, aferente obiectivului de investiție "Modernizare drum judeţean, DJ 208 F: Heci
(intersecţie DJ 208) – Tătăruşi – Iorcani – lim. Jud. Suceava, km.0+000÷12+462";
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicată;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
-

prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din
3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
-

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

2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiţie
„Modernizare drum judeţean, DJ 208 F: Heci (intersecţie DJ 208) – Tătăruşi – Iorcani – lim. Jud.
Suceava, km.0+000÷12+462" parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:
Valoarea totală a investiţiei:
Constructii montaj (C+M):

- 26.700.666,93 lei cu T.V.A. din care:
- 24.963.554,63 lei cu T.V.A.

Art.2 Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi
nr.398/11.10.2017 privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local al Judetului Iaşi Consiliul Județean Iași, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de
stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiție "
Modernizare drum judeţean, DJ 208 F: Heci (intersecţie DJ 208) – Tătăruşi – Iorcani – lim. Jud.
Suceava, km.0+000÷12+462" prin diminuarea sumei alocate iniţial, suma necesară pentru
asigurarea finanţării de la bugetul local fiind de 483.176,55 lei cu TVA.
Art.3 Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.398/11.10.2017
privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local al Judetului Iaşi - Consiliul Judetean
Iasi, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investitie " Modernizare drum judeţean,
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DJ 208 F: Heci (intersecţie DJ 208) – Tătăruşi – Iorcani – lim. Jud. Suceava,
km.0+000÷12+462" rămân valabile şi se aplică în continuare.
Art.4 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de către Direcția Economică şi Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și
Podurilor Iași.
Art.5 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeṭeni ṣi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
c) Directiei Tehnice si Investitii;
d) Direcṭiei Economice - Serviciul Buget;
Art.6 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeṭeni ṣi
Presa.
Dată astăzi: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.225
privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri
în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de modificare şi
completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi pentru a
compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 280D: Intersecţie DN 28A (Ruginoasa) – Heleşteni,
km.0+000÷6+464”
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca
urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare
de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi
pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 280D: Intersecţie DN 28A (Ruginoasa) – Heleşteni,
km.0+000÷6+464", prezentat de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr.21303/18.07.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca
urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare
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de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi
pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 280D: Intersecţie DN 28A (Ruginoasa) – Heleşteni,
km.0+000÷6+464", elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și
Monitorizarea Lucrărilor Publice,înregistrat sub nr.21304/18.07.2019;
- Nota de fundamentare privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca
urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare
de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi
pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 280D: Intersecţie DN 28A (Ruginoasa) – Heleşteni,
km.0+000÷6+464", elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și
Podurilor Iași sub nr. 4757/16.07.2019, transmisă cu adresa nr. 4764/16.07.2019, înregistrată la
Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 20950/16.07.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 282/29.09.2015 privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Modernizare drum
judeţean DJ 280D: Intersecţie DN 28A (Ruginoasa) – Heleşteni, km.0+000÷6+464";
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 77/24.02.2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 282/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 280D:
Intersecţie DN 28A (Ruginoasa) - Heleşteni, km.0+000÷6+464"ca urmare a reducerii cotei de
T.V.A. la 19%;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 354/29.10.2018 privind aprobarea unui credit
de angajament în vederea efectuării unor cheltuieli de investiții pe Drumul Județean 280D,
Intersecție DN 28A (Ruginoasa) - Heleşteni, km.0+000-6+464 în perioada 2019-2020;
- Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi a conţinutului-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene;
-

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1), lit. b) şi alin. (3), lit. f) din Ordonanţa de Urgență nr. 57 din
3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
-

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

2019;
- Amendamentul formulat în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași
din data de 24 iulie 2019 și consemnat în procesul verbal de ședință;
- Adresa Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași
nr.4298/24.07.2019, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 21856/24.07.2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa de
Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
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Art.1 Se aprobă revizuirea devizului general aferent obiectivului de investiţie
„Modernizare drum judeţean DJ 280D: Intersecţie DN 28A (Ruginoasa) – Heleşteni,
km.0+000÷6+464" parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:
Valoare totală investiţie
Construcţii montaj

= 19.283.095,41 lei (inclusiv TVA), din care:

= 18.247.598,40 lei (inclusiv TVA)

Art.2 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de catre Direcṭia Economică şi Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și
Podurilor Iași.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeṭeni ṣi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
c) Direcției Tehnice și Investiții;
d) Direcṭiei Economice - Serviciul Buget;
Art.4 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeṭeni ṣi
Presa.
Dată astăzi: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 226
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 354/29.10.2018 privind
aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor cheltuieli de investiţii pe
Drumul Judeţean 280D: Intersecţie DN 28A (Ruginoasa) - Heleşteni, km.0+000-6+464 în
perioada 2019-2020 ca urmare a actualizării devizului general
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
354/29.10.2018 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor
cheltuieli de investiţii pe Drumul Judeţean 280D: Intersecţie DN 28A (Ruginoasa) - Heleşteni,
km.0+000-6+464 în perioada 2019-2020 ca urmare a actualizării devizului general, prezentat de
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către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub
nr.21370/18.07.2019;
- Raportul de specialitate privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
354/29.10.2018 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor
cheltuieli de investiţii pe Drumul Judeţean 280D: Intersecţie DN 28A (Ruginoasa) - Heleşteni,
km.0+000-6+464 în perioada 2019-2020 ca urmare a actualizării devizului general, elaborat de
Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor
Publice,înregistrat sub nr.21371/18.07.2019;
- Nota de fundamentare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
354/29.10.2018 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor
cheltuieli de investiţii pe Drumul Judeţean 280D: Intersecţie DN 28A (Ruginoasa) - Heleşteni,
km.0+000-6+464 în perioada 2019-2020 ca urmare a actualizării devizului general elaborată de
către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr. 4756/16.07.2019,
transmisă cu adresa nr. 4764/16.07.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr.
20950/16.07.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 354/29.10.2018 privind aprobarea unui credit
de angajament în vederea efectuarii unor cheltuieli de investiții pe Drumul Județean 280D,
Intersecție DN 28A (Ruginoasa) - Heleşteni, km.0+000-6+464 în perioada 2019-2020;
- Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi a conţinutului-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene;
-

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1), lit. b) şi alin. (3), lit. f) din Ordonanţa de Urgență nr. 57 din
3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
-

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

2019;
- Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa de
Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.354/29.10.2018
privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor cheltuieli de investiții pe
Drumul Județean 280D, Intersecție DN 28A (Ruginoasa) - Heleşteni, km.0+000-6+464 în
perioada 2019-2020 prin suplimentarea cu suma 1.946,240 mii lei a creditului de angajament,
valoarea totală a creditului în sumă de 16.148,050 mii lei fiind defalcată astfel:
2019

3.438,05 mii lei din care:

 Organizare de şantier
 Cote +taxe

272,370 mii lei
165,679 mii lei
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 C+M
2020

3.000,000 mii lei
9.500,000 mii lei din care:

 C+M
2021

9.500,000 mii lei
3.210,000 mii lei

 C+M

2.561,750 mii lei

 Cheltuieli diverse şi neprevăzute

648,250 mii lei

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: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.227
privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 5.003,639 mii lei
pentru perioada 2019-2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 281 B: Coarnele Caprei - Arama,
km 10+770 –12+593”
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
5.003,639 mii lei pentru perioada 2019-2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 281 B: Coarnele Caprei - Arama, km 10+770 –12+593”,
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prezentat de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrată
sub numărul 21308 din data de 18.07.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
5.003,639 mii lei pentru perioada 2019-2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 281 B: Coarnele Caprei - Arama, km 10+770 –12+593”,
elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor
Publice, înregistrat sub nr.21309 din 18.07.2019;
- Nota de fundamentare privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
5.003,639 mii lei pentru perioada 2019-2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 281 B: Coarnele Caprei - Arama, km 10+770 –12+593”,
elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr
4746/16.07.2019 transmisă cu adresa nr. 4764/16.07.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean
Iaşi cu nr. 20950/16.07.2019;
- 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 achizițiile publice;

- prevederile art.173 alin. (1), lit. b) şi alin. (3), lit. f) din Ordonanţa de Urgență nr. 57 din
3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
-

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

2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa de
Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă creditul de angajament în valoare de 5.003,639 mii lei pentru perioada
2019-2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 281 B:
Coarnele Caprei - Arama, km 10+770 –12+593” defalcat astfel:
2019

2.855,052 mii lei

2020

2.148,587 mii lei

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

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 228
privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri
în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de modificare şi
completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi pentru a
compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 244D: limita județului Vaslui - Dolhești – Ciortești –
Coropceni (intersecție DN 24),
km 25+500–32+800 – km 34+800-38+693”
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca
urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare
de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi
pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 244D: limita județului Vaslui - Dolhești – Ciortești – Coropceni
(intersecție DN 24), km 25+500–32+800 – km 34+800-38+693”, prezentat de către Preṣedintele
Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.21298/18.07.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca
urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare
de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi
pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 244D:limita județului Vaslui - Dolhești – Ciortești – Coropceni
(intersecție DN 24), km 25+500–32+800 – km 34+800-38+693”, elaborat de Direcṭia Tehnică și
Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice,înregistrat sub
nr.21299/18.07.2019;
- Nota de fundamentare privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca
urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare
de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi
pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 244D:limita județului Vaslui - Dolhești – Ciortești – Coropceni
(intersecție DN 24), km 25+500–32+800 – km 34+800-38+693”, elaborată de către Direcția
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Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr. 4751/16.07.2019, transmisă cu
adresa nr. 4764/16.07.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 20950/16.07.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 271/29.09.2015 privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Modernizare drum judeţean DJ
244D:limita județului Vaslui - Dolhești – Ciortești – Coropceni (intersecție DN 24), km 25+500–
32+800 – km 34+800-38+693”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 68/24.02.2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 271/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Modernizare drum judeţean DJ 244D: limita
județului Vaslui - Dolhești – Ciortești – Coropceni (intersecție DN 24), km 25+500–32+800 – km
34+800-38+693” ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 29/20.02.2019 privind aprobarea creditului de
angajament in valoare de 16.107,878 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 in vederea finantarii
obiectivului de investitie “Modernizare drum judeţean DJ 244D:limita județului Vaslui - Dolhești –
Ciortești – Coropceni (intersecție DN 24), km 25+500–32+800 – km 34+800-38+693”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 84/24.04.2019 pentru rectificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 29/20.02.2019 privind aprobarea creditului de angajament în
valoare de 16.107,878 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de
investiţie "Modernizare drum județean DJ 244D: limita județului Vaslui - Dolhești - Ciortești Coropceni (intersecţia DN 24), km 25+500 - km 38+693";
- Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi a conţinutului-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), lit. f) din Ordonanţa de Urgență nr. 57 din
3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 iulie
2019;
- Amendamentul formulat în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași
din data de 24 iulie 2019 și consemnat în procesul verbal de ședință;
- Adresa Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași
nr.4298/24.07.2019, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 21856/24.07.2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa de
Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă revizuirea devizului general aferent obiectivului de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 244D: limita județului Vaslui - Dolhești – Ciortești – Coropceni
(intersecție DN 24), km 25+500–32+800 – km 34+800-38+693” parte integrantă din prezenta
hotărâre, astfel:
Valoare totală investiţie = 33.565.875,73 lei (inclusiv TVA), din care:
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Construcţii montaj = 31.330.737,75 lei (inclusiv TVA)
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) 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: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 229
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 29/20.02.2019 privind aprobarea
creditului de angajament în valoare de 16.107,878 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în
vederea finanțării obiectivului de investiție “Modernizare drum judeţean DJ 244D: limita
județului Vaslui - Dolhești – Ciortești – Coropceni (intersecție DN 24), km 25+500–32+800
– km 34+800-38+693” ca urmare a actualizării valorii devizului general
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
29/20.02.2019 privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 16.107,878 mii lei
pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanțării obiectivului de investiție “Modernizare drum
judeţean DJ 244D: limita județului Vaslui - Dolhești – Ciortești – Coropceni (intersecție DN 24),
km 25+500–32+800 – km 34+800-38+693” ca urmare a actualizării valorii devizului general,
prezentat de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrat
sub nr.21366/18.07.2019;
- Raportul de specialitate privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
29/20.02.2019 privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 16.107,878 mii lei
pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanțării obiectivului de investiție “Modernizare drum
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judeţean DJ 244D: limita județului Vaslui - Dolhești – Ciortești – Coropceni (intersecție DN 24),
km 25+500–32+800 – km 34+800-38+693” ca urmare a actualizării valorii devizului general,
elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor
Publice,înregistrat sub nr.21367/18.07.2019;
- Nota de fundamentare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
29/20.02.2019 privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 16.107,878 mii lei
pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanțării obiectivului de investiție “Modernizare drum
judeţean DJ 244D: limita județului Vaslui - Dolhești – Ciortești – Coropceni (intersecție DN 24),
km 25+500–32+800 – km 34+800-38+693” ca urmare a actualizării valorii devizului general,
elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr.
4750/16.07.2019, transmisă cu adresa nr.4764/16.07.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean
Iaşi cu nr. 20950/16.07.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 29/20.02.2019 privind aprobarea creditului de
angajament in valoare de 16.107,878 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 in vederea finantarii
obiectivului de investitie “Modernizare drum judeţean DJ 244D:limita județului Vaslui - Dolhești –
Ciortești – Coropceni (intersecție DN 24), km 25+500–32+800 – km 34+800-38+693”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 84/24.04.2019 pentru rectificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 29/20.02.2019 privind aprobarea creditului de angajament în
valoare de 16.107,878 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de
investiţie "Modernizare drum judeţean DJ 244D: limita judeţului Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti Coropceni (intersecţia DN 24), km 25+500 - km 38+693";
- Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi a conţinutului-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene;
-

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1), lit. b) şi alin. (3), lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din
3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
-

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

2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 29/20.02.2019 privind
aprobarea creditului de angajament în valoare de 16.107,878 mii lei pentru perioada 2019 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 244D: limita
județului Vaslui - Dolhești – Ciortești – Coropceni (intersecție DN 24), km 25+500–32+800 – km
34+800-38+693” prin suplimentarea cu suma 17.372,122 mii lei a creditului de angajament,
valoarea totală a creditului în sumă de 33.480,000 mii lei fiind defalcată astfel:
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2019

6.475,340 mii lei din care:

Organizare de şantier

365,973 mii lei

Cote +taxe

286,229 mii lei

C+M
2020

5.823,138 mii lei
27.004,660 mii lei

C+M

25.147,240 mii lei

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

1.857,420 mii lei

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) 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: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 230
privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri
în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de modificare şi
completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi pentru a
compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie:
“Modernizare drum judeţean DJ 201 C: lim. Judeţ Neamţ – Răchiteni – intersecţie DN 28,
km 10+500 –16+350”
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
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- Referatul de aprobare privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca
urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare
de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi
pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
„Modernizare drum judeţean DJ 201 C: lim. Judeţ Neamţ – Răchiteni – intersecţie DN 28, km
10+500 –16+350", prezentat de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr.21314/18.07.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca
urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare
de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi
pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
„Modernizare drum judeţean DJ 201 C: lim. Judeţ Neamţ – Răchiteni – intersecţie DN 28, km
10+500 –16+350", elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și
Monitorizarea Lucrărilor Publice,înregistrat sub nr.21316/18.07.2019;
- Nota de fundamentare privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca
urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare
de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi
pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
„Modernizare drum judeţean DJ 201 C: lim. Judeţ Neamţ – Răchiteni – intersecţie DN 28, km
10+500 –16+350", elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și
Podurilor Iași sub nr. 4755/16.07.2019, transmisă cu adresa nr. 4764/16.07.2019, înregistrată la
Consiliul Judeţean Iaşi cu nr.20950/16.07.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 264/29.09.2015 privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Modernizare drum
judeţean DJ 201 C: lim. Judeţ Neamţ – Răchiteni – intersecţie DN 28, km 10+500 –16+350";
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 61/24.02.2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 264/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Modernizare drum judeţean DJ 201 C:
lim. Judeţ Neamţ – Răchiteni – intersecţie DN 28, km 10+500 –16+350"ca urmare a reducerii
cotei de T.V.A. la 19%;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 30/20.02.2019 privind aprobarea creditului de
angajament in valoare de 11.525,194 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 in vederea finantarii
obiectivului de investitie „Modernizare drum judeţean DJ 201 C: lim. Judeţ Neamţ – Răchiteni –
intersecţie DN 28, km 10+500 –16+350";
- Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi a conţinutului-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din
3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 iulie
2019;
- Amendamentul formulat în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași
din data de 24 iulie 2019 și consemnat în procesul verbal de ședință;
- Adresa Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași
nr.4298/24.07.2019, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 21856/24.07.2019;
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- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31„ voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă revizuirea devizului general aferent obiectivului de investiţie
„Modernizare drum judeţean DJ 201 C: lim. Judeţ Neamţ – Răchiteni – intersecţie DN 28, km
10+500 –16+350" parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:
Valoare totală investiţie
= 15.638.506,05 lei (inclusiv TVA), din care:
Construcţii montaj
= 14.787.661,91 lei (inclusiv TVA)
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: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 231
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 30/20.02.2019 privind aprobarea
creditului de angajament în valoare de 11.525,194 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în
vederea finanţării obiectivului de investiţie „Modernizare drum judeţean DJ 201 C: lim.
Judeţ Neamţ – Răchiteni – intersecţie DN 28, km 10+500 –16+350" ca urmare a actualizării
devizului general
Consiliul Judeţean Iaşi;
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Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
30/20.02.2019 privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 11.525,194 mii lei
pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie „Modernizare drum
judeţean DJ 201 C: lim. Judeţ Neamţ – Răchiteni – intersecţie DN 28, km 10+500 –16+350" ca
urmare a actualizării devizului general, prezentat de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi
în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.21364/18.07.2019;
- Raportul de specialitate privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
30/20.02.2019 privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 11.525,194 mii lei
pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie „Modernizare drum
judeţean DJ 201 C: lim. Judeţ Neamţ – Răchiteni – intersecţie DN 28, km 10+500 –16+350" ca
urmare a actualizării devizului general, elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul
Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice,înregistrat sub nr.21365/18.07.2019;
- Nota de fundamentare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
30/20.02.2019 privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 11.525,194 mii lei
pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie „Modernizare drum
judeţean DJ 201 C: lim. Judeţ Neamţ – Răchiteni – intersecţie DN 28, km 10+500 –16+350" ca
urmare a actualizării devizului general, elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a
Drumurilor și Podurilor Iași sub nr.4754/16.07.2019, transmisă cu adresa nr. 4764/16.07.2019,
înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 20950/16.07.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 30/20.02.2019 privind aprobarea creditului de
angajament în valoare de 11.525,194 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 în vederea finanțării
obiectivului de investiție „Modernizare drum judeţean DJ 201 C: lim. Judeţ Neamţ – Răchiteni –
intersecţie DN 28, km 10+500 –16+350";
- Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi a conţinutului-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene;
-

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din
3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
-

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

2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin (1) şi ale art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 30/20.02.2019 privind
aprobarea creditului de angajament în valoare de 11.525,194 mii lei pentru perioada 2019 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie „Modernizare drum judeţean DJ 201 C: lim.
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Judeţ Neamţ – Răchiteni – intersecţie DN 28, km 10+500 –16+350" prin suplimentarea cu suma
4.029,616 mii lei a creditului de angajament, valoarea totală a creditului în sumă de 15.554,810
mii lei fiind defalcată astfel:
2019

6.324,01 mii lei din care:

 Organizare de şantier

221,053 mii lei

 Cote +taxe

134,261 mii lei

 C+M

5.968,696 mii lei

2020

9.230,80 mii lei din care:

 C+M

8.705,550 mii lei

 Cheltuieli diverse şi neprevăzute

525,253 mii lei

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) Direcţiei Tehnice ṣi 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: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 232
privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 22.083,126 mii lei
pentru perioada 2019-2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 249 E:DN 28 (Tomeşti) - Ţuţora,
km 0+000 –7+837”
Consiliul Judeţean Iaşi;
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Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
22.083,126 mii lei pentru perioada 2019-2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 249 E:DN 28 (Tomeşti) - Ţuţora, km 0+000 –7+837”, prezentat
de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub
numărul 21310 din data de 18.07.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
22.083,126 mii lei pentru perioada 2019-2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 249 E:DN 28 (Tomeşti) - Ţuţora, km 0+000 –7+837” elaborat
de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice,
înregistrat sub nr.21311 din 18.07.2019;
- Nota de fundamentare privind aprobarea creditului de angajament în valoare de
22.083,126 mii lei pentru perioada 2019-2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie
“Modernizare drum judeţean DJ 249 E:DN 28 (Tomeşti) - Ţuţora, km 0+000 –7+837”, elaborată
de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr
4747/16.07.2019 transmisă cu adresa nr. 4764/16.07.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean
Iaşi cu nr. 20950/16.07.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.167/26.06.2019 privind aprobarea valorii
revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investițiilor publice și
a unor măsuri fiscal bugetare de modificare și completare a unor acte normative și prorogarea
unor termene, precum și pentru a compensa majorarea prețurilor principalelor materii prime
pentru obiectivul de investiție "Modernizare drum județean DJ 249 E: DN 28 (Tomești) - Țuțora,
km 0+000 -7+837";
- 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 achizițiile publice;

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), lit. f) din Ordonanţa de Urgență nr. 57 din
3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
-

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

2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa de
Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă creditul de angajament în valoare de 22.083,126 mii lei pentru perioada
2019-2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 249 E:
DN 28 (Tomeşti) - Ţuţora, km 0+000 –7+837” defalcat astfel:
2019 - 10.225,704 mii lei
2020 - 11.857,422 mii lei
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Art.2 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de catre 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: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 233
privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri
în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de modificare şi
completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi pentru a
compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
„Modernizare drum judeţean DJ 249D: intersecţie DJ 249E – Moreni – Prisăcani –
Măcăreşti – Grozeşti – intersecţie DJ 244 F, km.7+660÷36+329”
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca
urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare
de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi
pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
„ Modernizare drum judeţean DJ 249D: intersecţie DJ 249E – Moreni – Prisăcani – Măcăreşti –
Grozeşti – intersecţie DJ 244 F, km.7+660÷36+329", prezentat de către Preṣedintele Consiliului
Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.21300/18.07.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca
urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare
de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi
pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
„ Modernizare drum judeţean DJ 249D: intersecţie DJ 249E – Moreni – Prisăcani – Măcăreşti –
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Grozeşti – intersecţie DJ 244 F, km.7+660÷36+329", elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții –
Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub
nr.21301/18.07.2019;
- Nota de fundamentare privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca
urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare
de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi
pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
„ Modernizare drum judeţean DJ 249D: intersecţie DJ 249E – Moreni – Prisăcani – Măcăreşti –
Grozeşti – intersecţie DJ 244 F, km.7+660÷36+329", elaborată de către Direcția Județeană de
Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr. 4749/16.07.2019, transmisă cu adresa nr.
4764/16.07.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 20950/16.07.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 277/29.09.2015 privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „ Modernizare drum
judeţean DJ 249D: intersecţie DJ 249E – Moreni – Prisăcani – Măcăreşti – Grozeşti
–
intersecţie DJ 244 F, km 2+300 - 30+969";
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 72/24.02.2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 277/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „ Modernizare drum judeţean DJ 249D:
intersecţie DJ 249E – Moreni – Prisăcani – Măcăreşti – Grozeşti – intersecţie DJ 244 F, km
2+300 - 30+969" ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 208/13.06.2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 277/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Modernizare drum judeţean DJ 249D:
intersecţie DJ 249E – Moreni – Prisăcani – Măcăreşti – Grozeşti – intersecţie DJ 244 F, km
2+300 - 30+969";
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 352/29.10.2018 privind aprobarea unui credit
de angajament în vederea efectuării unor cheltuieli de investiții pe Drumul Județean DJ 249D:
intersecție DJ 249E - Moreni - Prisăcani - Măcărești - Grozești - intersecție DJ 244F, km.7+66036+329 in perioada 2019-2021;
- Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi a conţinutului-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene;
-

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), lit. f) din Ordonanţa de Urgență nr. 57 din
3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
-

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

2019;
- Amendamentul formulat în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași
din data de 24 iulie 2019 și consemnat în procesul verbal de ședință;
- Adresa Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași
nr.4298/24.07.2019, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 21856/24.07.2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 30 voturi “Pentru”;
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În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa de
Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă revizuirea devizului general aferent obiectivului de investiţie
„Modernizare drum judeţean DJ 249D: intersecție DJ 249 E - Moreni - Prisăcani -Măcăreşti Grozeşti - intersecţie DJ 244F, km.7+660-36+329" parte integrantă din prezenta hotărâre,
astfel:
Valoare totală investiţie
Construcţii montaj

= 78.969.122,17 lei (inclusiv TVA), din care:
= 75.201.108,51 lei (inclusiv TVA)

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: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 234
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 352/29.10.2018 privind
aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor cheltuieli de investiţii pe
Drumul Judetean DJ 249D: intersecţie DJ 249E – Moreni – Prisăcani – Măcăreşti –
Grozeşti – intersecţie DJ 244 F, km 2+300 – 30+969 în perioada 2019-2021 ca
urmare a actualizării devizului general
Consiliul Judeţean Iaşi;
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Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
352/29.10.2018 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor
cheltuieli de investiţii pe Drumul Judetean DJ 249D: intersecţie DJ 249E – Moreni – Prisăcani –
Măcăreşti – Grozeşti – intersecţie DJ 244 F, km 2+300 – 30+969 în perioada 2019-2021 ca
urmare a actualizării devizului general, prezentat de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean
Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.21368/18.07.2019;
- Raportul de specialitate privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
352/29.10.2018 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor
cheltuieli de investiţii pe Drumul Judetean DJ 249D: intersecţie DJ 249E – Moreni – Prisăcani –
Măcăreşti – Grozeşti – intersecţie DJ 244 F, km 2+300 – 30+969 în perioada 2019-2021 ca
urmare a actualizării devizului general, elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul
Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice,înregistrat sub nr.21369/18.07.2019;
- Nota de fundamentare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
352/29.10.2018 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor
cheltuieli de investiţii pe Drumul Judetean DJ 249D: intersecţie DJ 249E – Moreni – Prisăcani –
Măcăreşti – Grozeşti – intersecţie DJ 244 F, km 2+300 – 30+969 în perioada 2019-2021 ca
urmare a actualizării devizului general elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a
Drumurilor și Podurilor Iași sub nr. 4748/16.07.2019, transmisă cu adresa nr. 4764/16.07.2019,
înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr.20950/16.07.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 352/29.10.2018 privind aprobarea unui credit
de angajament în vederea efectuării unor cheltuieli de investiții pe Drumul Județean DJ 249D:
intersecție DJ 249E - Moreni - Prisicăni - Măcărești - Grozești - intersecție DJ 244F, km.7+66036+329 în perioada 2019-2021;
- Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi a conţinutului-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene;
-

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), lit. f) din Ordonanţa de Urgență nr. 57 din
3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
-

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

2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 30 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa de
Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.352/29.10.2018 privind
aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor cheltuieli de investiții pe Drumul
Județean DJ 249D: intersecție DJ 249E - Moreni - Prisăcani - Măcărești - Grozești - intersecție
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DJ 244F, km.7+660-36+329 în perioada 2019-2021 prin suplimentarea cu suma 24.205,190 mii
lei a creditului de angajament, valoarea totală a creditului în sumă de 79.690,330 mii lei fiind
defalcată astfel:
2019

19.726,220 mii lei din care:

 Organizare de şantier

1.271,861 mii lei

 Cote +taxe

683,380 mii lei

 C+M
2020

17.770,980 mii lei
30.000,000 mii lei din care:

 C+M
2021

30.000,000 mii lei
21.000,000 mii lei

 C+M
2022

21.000,000 mii lei
8.964,110 mii lei

 C+M

6.181,070 mii lei

 Cheltuieli diverse şi neprevăzute

2.783,041 mii lei

Art.2 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de catre 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:
e) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
f) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
g) Direcției Tehnice și Investiții;
h) Direcṭiei Economice - Serviciul Buget.
Art.4 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeṭeni ṣi
Presa.
Dată astăzi: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 235
privind Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Iaşi Industrial Park S.R.L Iași pentru anul
2019 și estimările pentru anii 2020-2021
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Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind Bugetul de venituri și cheltuieli
al S.C. Iaşi Industrial Park S.R.L Iași pentru anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2021,
prezentat de Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.
21341/18.07.2019;
b) Raportul de specialitate la Proiectul de hotărâre privind Bugetul de venituri și
cheltuieli al S.C. Iaşi Industrial Park S.R.L Iași pentru anul 2019 și estimările pentru anii 20202021, elaborat de către Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe – Direcția
Economică, înregistrat sub nr. 21342/18.07.2019;
c) Nota de fundamentare a S.C. Iaşi Industrial Park S.R.L transmisă cu adresa
nr.75/10.06.2019 (nr. CJI 17155/10.06.2019), completată cu adresa nr. 87/17.07.2019 (nr.CJI
21098/17.07.2019) privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 și a
estimărilor pentru anii 2020 – 2021;
d) Adresa Serviciului Resurse Umane și Salarizare, din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi
nr. 21068/17.07.2019;
e) Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Asociaţilor a S.C Iaşi Industrial Park S.R.L
nr. 8/05.06.2019, modificată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Asociaţilor a S.C. Iaşi
Industrial Park S.R.L nr. 9/16.07.2019;
f) Prevederile Ordinului nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii
bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
g) Prevederile Legii Bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 50/15.03.2019;
h) Prevederile
Legii Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr.
47/11.03.2019;
i) Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 26 din 21 august 2013, privind
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie
majoritară, cu modificările și completările ulterioare, actualizată;
j) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 64 din 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 Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
l) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale;
m) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 iulie
2019;
n) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 19 voturi “Pentru” și 15 voturi de “Abținere”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Iaşi Industrial Park S.R.L pentru
anul 2019 și estimările pentru anii 2020 - 2021, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5, părți
integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Adunarea
Generală a Asociaţilor a S.C Iaşi Industrial Park S.R.L şi Administratorul S.C. Iaşi Industrial
Park S.R.L.
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Art.3. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) S.C. Iaşi Industrial Park S.R.L;
c) Adunării Generale a Asociaţilor S.C. Iaşi Industrial Park S.R.L;
d) Direcţiei Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe
din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 236
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a
managementului Școlii Populare de Arte “Titel Popovici” Iași
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării
finale a managementului Școlii Populare de Arte “Titel Popovici” Iași, prezentat de Președintele
Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator și înregistrat sub nr.21212/18.07.2019;
b) Raportul de specialitate privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a evaluării finale a managementului Școlii Populare de Arte “Titel Popovici” Iași,
elaborat de către Serviciul Resurse Umane şi Salarizare și înregistrat sub nr. 21213/18.07.2019;
c) Prevederile art. 36-45 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor
publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;
d) Anexa nr. 2 din Ordinul Ministerului Culturii nr.2.799/2015 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management,
a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modeluluicadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a
modelului-cadru al contractului de management;
e) Prevederile art. 173, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. a), punctul 4 din Ordonanţă de
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ;
f) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 iulie
2019;
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g) Propunerile formulate în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași
din data de 24 iulie 2019 și consemnate în procesul verbal al acesteia, respectiv “desemnarea
d-nei consilier județean Mihaela Ivancia și a d-lor consilieri județeni Șerban Constantin și
Manolache Mircea la Comisia de evaluare și desemnarea d-lui consilier județean Uscatu Marian
Constantin la Comisia de contestații”;
h) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 30 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a
managementului Școlii Populare de Arte “Titel Popovici” Iași realizat începând cu data de
01.01.2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Iași în comisia de evaluare
finală a managementului Școlii Populare de Arte “Titel Popovici” Iași și în comisia de soluționare
a contestațiilor, conform anexei nr.2 care face parte integrată din prezenta hotărâre.
Art.3. Serviciul Resurse Umane şi Salarizare, prin grija şefului de serviciu, managerul
Școlii Populare de Arte “Titel Popovici” Iași şi comisia de evaluare finală și de soluționare a
contestațiilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copii de pe prezenta hotărâre Serviciului Resurse Umane şi
Salarizare, managerului Școlii Populare de Arte “Titel Popovici” Iași, membrilor comisiei de
evaluare finală şi de soluționare a contestațiilor și Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.
Art.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni
şi Presa.
Dată astăzi: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 237
privind aprobarea realizării obiectivului de investiții “Construire bazin olimpic, Șos.
Manta Roșie nr. 17, Iași” și includerea în bugetul pe anul 2019 al Județului Iași – Consiliul
Județean Iași a fondurilor necesare pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal
Consiliul Judeţean Iaşi;
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Având în vedere:
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului
de investiții “Construire bazin olimpic, Șos. Manta Roșie nr. 17, Iași” și includerea în bugetul pe
anul 2019 al Județului Iași – Consiliul Județean Iași a fondurilor necesare pentru elaborarea
Planului Urbanistic Zonal, prezentat de Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr.21133/17.07.2019;
- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării
obiectivului de investiții “Construire bazin olimpic, Șos. Manta Roșie nr. 17, Iași” și includerea în
bugetul pe anul 2019 al Județului Iași – Consiliul Județean Iași a fondurilor necesare pentru
elaborarea Planului Urbanistic Zonal, elaborat de Direcția Tehnică și Investiții-Serviciul Tehnic,
Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr. 21238/18.07.2019;
- Prevederile Legii privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările
ulterioare;
- Prevederile Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și
completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 iulie
2019;
- Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 173, alin. (1), lit. b), art. 182, alin. (1) şi art.196, alin. (1), lit. a) din
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă realizarea obiectivului de investiții “Construire bazin olimpic, Șos. Manta
Roșie nr.17, Iași”, cu o valoare estimativă de 104.500.000 lei.
Art. 2. Se aprobă includerea în bugetul pe anul 2019 al Județului Iași - Consiliul
Județean Iași a sumei de 133.250 lei (cu TVA) pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal la
obiectivul de investiții “Construire bazin olimpic, Șos. Manta Roșie nr.17, Iași”.
Art. 3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituției Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Tehnice și Investiții;
c) Direcției Economice.
Art. 4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 iulie 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. 238
privind trecerea din proprietatea publică a Județului Iași și administrarea Consiliului
Județean Iași în proprietatea Publică a Statului Român și administrarea Ministerului
Public- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași a imobilului teren situat în Iași, str.
Codrescu nr.6, nr. cadastral 19229 UAT Iași,
în suprafață de 6125 mp.
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași, în
calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 21359/18.07.2019;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 21360/18.07.2019 emis de Direcția
Tehnică și Investiții - Consiliului Județean Iași;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 388/18.12.2014 privind atribuirea în folosință
gratuită pentru o perioadă de 49 ani a imobilului din str. Codrescu nr.6 către Parchetul de pe
lângă Curtea de Apel Iași;
- Contractul de Comodat nr. 3928/09.02.2015;
- Adresa nr.1020/IX/1/2019 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, înregistrată
la Consiliul Județean Iași sub nr.8334/20.03.2019 prin care se solicită transmiterea terenului din
strada Codrescu, numărul 6;
- Adresa nr. 4227/18.03.2019 a Companiei Naționale de Investiții;
- Prevederile articolelor 173, 182 alin. (4) și 293 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019
privind Codul administrativ;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 iulie
2019;
- Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă trecerea din proprietatea publică a Județului Iași și administrarea
Consiliului Județean Iași în proprietatea publică a Statului Român și administrarea Ministerului
Public-Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași a imobilului teren situat în Iași, strada
Codrescu, numărul 6, număr cadastral 19229 UAT Iași, în suprafață de 6.125 mp, declarânduse din bun de interes județean în bun de interes național.
Art.2 Cu data prezentei încetează Hotărârea Consiliului Județean Iași
nr.388/18.12.2014.
Art.3 Predarea primirea imobilului teren menționat la art.1 se va face pe bază de proces
verbal încheiat între părțile interesate în termen de 60 de zile de la data comunicării prezentei.
Art.4 Dacă în termen de doi ani de la data emiterii hotărârii nu demarează lucrările
pentru obiectivul de investiție "Construire sediu unități de parchet din Municipiul Iași” terenul
revine de drept în propritatea județului Iași.
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Art.5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Economică Compartimentul Gestionarea Patrimoniului.
Art.6.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre Direcției Juridice, Direcţiei
Economice-Compartiment Gestionarea Patrimoniului, Ministerului Public, Parchetului de pe
lângă Curtea de Apel Iași şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 239
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii SALA POLIVALENTĂ „IAȘI
METROPOLITAN” din localitatea Brătuleni, comuna Miroslava, judeţul Iași
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 21352/18.07.2019 al Președintelui Consiliului Județean Iași;
- Raportul de specialitate nr. 21355/18.07.2019 emis de Direcția Tehnică și InvestițiiConsiliul Județean Iași;
- Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 17/20.02.2019 și 209/26.06.2019 privind
preluarea în proprietatea județului Iași a terenului în suprafață de 67.335 mp situat în comuna
Miroslava, județul Iași în vederea construirii unei Săli Polivalente,
- Adresele nr. 7109/11.03.2019 și 20575/11.07.2019 adresate Companiei Naționale de
Investiții SA;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și
completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de
Investiții “C.N.I.” S.A;
- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 iulie
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 6/2019
51

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
57/2019 privind Codul administrativ:

nr.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului în
suprafață de 67.335 mp situat în localitatea Brătuleni, comuna Miroslava, județul Iași, aflat în
proprietatea Județului Iași, identificat cu numărul cadastral 85725 în Cartea funciară nr. 85725
UAT Miroslava, județul Iași, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către
„C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii SALA POLIVALENTĂ „IAȘI METROPOLITAN”.
Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea
reglementărilor în vigoare.
Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Județul Iași-Consiliul Județean Iași a
cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil
utilizat etc.).
Art.4. Județul Iași - Consiliul Județean Iași, se obligă să asigure, în condițiile legii,
suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului.
Art.5. Județul Iași - Consiliul Județean Iași se obligă ca, după predarea amplasamentului
şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioadă de minim
15 ani.
Art.6 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția EconomicăCompartiment Gestionarea Patrimoniului și Direcția Tehnică și Investiții.
Art.7.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre Companiei Naţionale de Investiţii
“C.N.I.” S.A., Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice şi Instituţiei Prefectului Judeţului
Iaşi.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni
şi Presa.
Dată astăzi: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 240
privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații din imobilul situat în Iaşi, şoseaua
Bucium nr.80 către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Iaşi și Ansamblul
Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași și repartizarea
spațiilor de folosință comună utilizatorilor imobilului
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Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 21348/18.07.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași;
- Raportul de specialitate nr. 21349/18.07.2019 emis de Direcția Tehnică și Investiții din
cadrul Consiliului Județean Iași;
- Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 83/25.03.2011 și 302/29.08.2018;
- Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 389/26.09.2017 și 293/29.08.2018;
- Dispoziția nr. 290/12.05.2009 a Președintelui Consiliului Județean Iași;
- Adresa nr. 4690/10.06.2019 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Iaşi;
- Adresa nr. 551/07.05.2019 a Ansamblului Artistic Profesionist ”Constantin Arvinte”;
- dispozițiile art. 874 din Noul Cod Civil, privind conținutul și limitele dreptului de
folosință cu titlu gratuit;
- prevederile Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 iulie
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul
administrativ:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Iaşi, pe durata existenței serviciului, a corpului de clădire anexă- fostă centrală
termică în suprafață de 50,38 mp din Iași, șos. Bucium nr.80.
Art.2 Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a Ansamblului Artistic Profesionist
“Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași pe durata existenței acestuia a corpului de
clădire anexă` în suprafață de 36,57 mp din Iași, șos. Bucium nr.80.
Art.3 Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a spațiilor de folosință comună către
utilizatorii imobilulului din șos. Bucium nr.80, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârile
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 83/25.03.2011, 389/26.09.2017, 293/29.08.2018 și 302/29.08.2018.
Art.5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcţia Economică –
Compartimentul Gestionarea Patrimoniului.
Art.6 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va aduce la cunoștință publică prezenta hotărârea și va înainta copii după
aceasta către:
a) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcția Juridică și Direcţia Economică - Compartiment Gestionarea Patrimoniului
și Serviciul Financiar Contabil;
c) Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Iaşi, Ansamblul Artistic Profesionist
“Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Centrul Regional de Formare
Continuă pentru Administrația Publică Iași.
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Dată astăzi: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 241
privind atribuirea în folosință gratuită către Direcția Județenă de Administrare a
Drumurilor și Podurilor Iași a unei încăperi situată la demisolul Centrului Expozițional
Moldova
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 21343/18.07.2019 al Președintelui Consiliului Județean Iași;
- Raportul de specialitate nr. 21344/18.07.2019 emis de Direcția Tehnică și Investiții Consiliul Județean Iași;
- Adresa nr. 4771/16.07.2019 a Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și
Podurilor Iași, privind atribuirea unui spațiu pentru depozitarea unor bunuri aflate în patrimoniul
acesteia;
- dispozițiile art. 874 din Noul Cod Civil, privind conținutul și limitele dreptului de
folosință cu titlu gratuit;
- prevederile Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 iulie
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă acordarea în folosință gratuită a Direcției Județene de Administrare a
Drumurilor și Podurilor Iași a încăperii nr.5a, în suprafață de 30,6 mp, din demisolul 2 al
Centrului Expozițional Moldova conform anexei 1, pentru o perioadă nedeterminată, în vederea
utilizării acesteia ca depozit pentru bunurile aflate în patrimoniul instituției.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcţia Economică –
Compartimentul Gestionarea Patrimoniului.
Art.3. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre și va înainta copii după
aceasta către:
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a) Direcția Juridică și Direcţia Economică - Compartimentul
Patrimoniului;
b) Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași;
c) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi.

Gestionarea

Dată astăzi: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 242
privind acordarea a 20 burse pentru elevii din mediul rural din Județul Iași care au o
înclinație deosebită pentru fotbal în cadrul proiectului Asociației "Pro Ruralis IAȘI" Centrul de Excelență pentru fotbal la nivelul copiilor și juniorilor
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Formularul cerere de cooperare al Asociaţiei “Pro Ruralis Iaşi” înregistrat la Consiliul
Județean Iași nr. 21259/18.07.2019;
- Referatul de aprobare prezentat de către Președintele al Consiliului Județean Iași, Dr.
Ing. Maricel Popa, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 21261 din 18.07.2019;
- Raportul de specialitate al Compartimentului Cabinet Președinte, înregistrat sub
nr.21263 din 18.07.2019;
- Hotărârea nr.448/19.12.2018 privind demararea procedurilor în vederea înființării
Centrului de Excelență pentru fotbal la nivel de copii și juniori din județul Iași.
- Hotărârea nr.11/23.01.2019 privind realizarea proiectului "Burse pentru elevii din
mediul rural din județul Iași care au o înclinație deosebită pentru fotbal - Centrul de Excelență
pentru fotbal la nivelul copiilor și juniorilor" și includerea în bugetul Județului Iași - Consiliul
Județean, echivalentul în lei, a sumei de 84.000 euro reprezentând contravaloarea a 20 de
burse (420 de euro/elev/lunar/an scolar) pentru susținerea copiilor din mediul rural care au
inclinație deosebitî pentru fotbal, în anul școlar 2019-2020;
- 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;
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- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.110 din 24.04.2019 privind
aprobarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 iulie
2019;
- amendamentele formulate în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean
Iași din data de 24 iulie 2019 și consemnate în procesul verbal de ședință;
- Referatul Direcției Juridice nr. 21864 din 24.07.2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;
În temeiul art.196, alin.(1), lit.a) din O.U. nr.57/2019 privind Codul Administrativ:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă acordarea a 20 burse pentru elevii din mediul rural din Județul Iași care
au o înclinație deosebită pentru fotbal în cadrul proiectului Asociației "Pro Ruralis IAȘI" - Centrul
de Excelență pentru fotbal la nivelul copiilor și juniorilor, conform Acordului prevăzut în anexa,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă alocarea echivalentului în lei a sumei de 84.000 euro din bugetul
Județului Iași – Consiliul Județean Iași, Asociaţiei “Pro Ruralis Iaşi”, reprezentând
contravaloarea a 20 de burse (420 de euro/elev/lunar/an scolar) pentru susținerea copiilor din
mediul rural care au inclinație deosebită pentru fotbal, în anul școlar 2019-2020.
Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Iași – 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 prevederilor prezentei hotărâri revine Direcției Economice Serviciul Financiar Contabil, Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Iași și Asociaţiei “Pro Ruralis 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) Asociaţiei “Pro Ruralis 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: 24 iulie 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. 243
privind redistribuirea unor sume neutilizate de către Județul Iași – Consiliul Județean Iași
în cadrul Programului pentru școli al României, către unitățile administrativ – teritoriale
din județul Iași care necesită suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor destinate
finanțării Programului pentru școli al României în perioada ianuarie – iunie 2019 a anului
școlar 2018 - 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind redistribuirea unor sume
neutilizate de către Județul Iași – Consiliul Județean Iași în cadrul Programului pentru școli al
României, către unitățile administrativ – teritoriale din județul Iași care necesită suplimentarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul judeţelor destinate finanțării Programului pentru școli al României în perioada ianuarie
– iunie 2019 a anului școlar 2018 – 2019, inițiat de către Președintele Consiliului Județean Iași
Dr. Ing. Maricel Popa, înregistrată sub nr. 21329 din 18.07.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind redistribuirea unor sume
neutilizate de către Județul Iași – Consiliul Județean Iași în cadrul Programului pentru școli al
României, către unitățile administrativ – teritoriale din județul Iași care necesită suplimentarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul județelor destinate finanțării Programului pentru școli al României în perioada ianuarie
– iunie 2019 a anului școlar 2018 – 2019, întocmit de către Direcția Economică – Serviciul
Buget - înregistrat sub nr. 21330 din 18.07.2019;
c) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării
României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene;
d) Prevederile Legii nr. 55/2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017
privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene;
e) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru
şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia în anul şcolar 2017-2018;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru
implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar
2018-2019, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea
bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018;
g) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 52/2019 privind modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în
perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar
2017-2018;
h) Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
i) Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
j) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 329/19.09.2018 privind aplicarea
Programului pentru școli al României în județul Iași începând cu anul școlar 2018 – 2019;
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k) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 330/19.09.2018 privind propunerile
de repartizare pe unitățile administrativ – teritoriale din judeţul Iaşi a sumelor alocate în anul
2018 din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării Programului pentru școli al României și
a estimărilor pe anii 2019 – 2021, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 533/2018 privind
stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada
2017-2023 pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada
2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 20172018;
l) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 74/12.04.2019 privind aprobarea
organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor – cadru pentru achiziția
produselor și contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor
educative, aferente Programului pentru școli, pentru un număr de 7 U.A.T. – uri din județul Iași,
în perioada ianuarie – iunie 2019;
m) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 75/12.04.2019 privind repartizarea
pentru anul 2019 pe unitățile administrativ – teritoriale din județul Iași a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor
destinate finanțării Programului pentru școli al României în perioada ianuarie – iunie 2019 a
anului școlar 2018-2019 și estimările pentru anii 2020-2022;
n) Adresele transmise de unitățile administrativ – teritoriale din Județul Iași cu privire la
necesarul de suplimentat referitor la sumele repartizate pentru finanțarea cheltuielilor
determinate de implementarea Programului pentru școli al României în perioada ianuarie-iunie
a anului școlar 2018-2019, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 533/2018 privind
stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada
2017-2023 pentru anul școlar 2018-2019;
o) Adresa nr. 21037/16.07.2019 a Direcției Economice – Serviciul Financiar Contabil;
p) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 iulie
2019;
q) votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 182, alin. (1) și ale art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de
Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă redistribuirea sumei de 182,83 mii lei neutilizată de către Județul Iași –
Consiliul Județean Iași în cadrul Programului pentru școli al României, către unitățile
administrativ – teritoriale din județul Iași care necesită suplimentarea sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor destinate
finanțării Programului pentru școli al României în perioada ianuarie – iunie 2019 a anului școlar
2018 – 2019, potrivit anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Aprobă modificarea bugetului local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe
anul 2019 în conformitate cu prevederile art. 1 și anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.3. Responsabilitatea pentru gestionarea eficientă şi în conformitate cu prevederile
legale a fondurilor redistribuite potrivit art.1, revine fiecărei unități administrativ-teritoriale din
judeţul Iaşi.
Art.4. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Grupul de lucru “Programul pentru Școli al României”,
b) Direcţia Economică - Serviciul Buget,
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c) Unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Iași menționate în anexa nr. 1 la prezenta
hotărâre.
Art.5. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv anexele la prezenta:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
b) Direcţiei Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași,
c) Grupului de lucru “Programul pentru Școli al României”,
d) Direcţiei Economice - Serviciul Buget,
e) Direcției Economice – Serviciul Financiar Contabil,
f) Unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Iași menționate în anexa nr. 1 la prezenta
hotărâre.
Art.6. Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor hotărârii va fi asigurată de către
Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 244
privind aprobarea acțiunilor prevăzute la art. 2 din cadrul Protocolului de colaborare nr.
38370/06.12.2018 încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Iași, România și Departamentul Politici Sociale și de Tineret, Regiunea Vinnitsa,
Ucraina pentru realizarea unor activități cu copii din grupuri vulnerabile și sesiuni de
training/comunicare cu specialiști din Regiunea Vinnitsa, Ucraina
Județul Iași - Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
nr. 21286/22.07.2019 de înaintare a Notei de fundamentare nr. 21285/ 22.07.2019 privind
aprobarea acțiunilor prevăzute la art. 2 din cadrul Protocolului de colaborare nr.
38370/06.12.2018 încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Iași, România și Departamentul Politici Sociale și de Tineret, Regiunea Vinnitsa, Ucraina pentru
realizarea unor activități cu copii din grupuri vulnerabile și sesiuni de training/comunicare cu
specialiști din Regiunea Vinnitsa, Ucraina;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr.38370/06.12.2018 încheiat între Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, România și Departamentul Politici
Sociale și de Tineret, Regiunea Vinnitsa în baza Acordului de Cooperare dintre Consiliul
Județean Iași și Administrația Regională de Stat Vinnitsa – Ucraina, semnat la Iași, în data de
28 noiembrie 2006;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 21659/23.07.2019 întocmit de Președintele
Consiliului Județean Iași, având ca obiect Proiectul de hotărâre privind aprobarea acțiunilor
prevăzute la art. 2 din cadrul Protocolului de colaborare nr. 38370/ 06.12.2018 încheiat între
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, România și Departamentul
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Politici Sociale și de Tineret, Regiunea Vinnitsa, Ucraina pentru realizarea unor activități cu copii
din grupuri vulnerabile și sesiuni de training/comunicare cu specialiști din Regiunea Vinnitsa,
Ucraina;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 21661/22.07.2019 la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea acțiunilor prevăzute la art. 2 din cadrul Protocolului de colaborare nr.
38370/06.12.2018 încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Iași, România și Departamentul Politici Sociale și de Tineret, Regiunea Vinnitsa, Ucraina pentru
realizarea unor activități cu copii din grupuri vulnerabile și sesiuni de training/comunicare cu
specialiști din Regiunea Vinnitsa, Ucraina, întocmit de Direcția Economică a Consiliului
Județean Iași;
Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. e) O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
Administrativ,
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data
de 23 iulie 2019;
Având în vedere votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 26 voturi “Pentru” și 5 voturi de “Abținere”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă desfășurarea acțiunilor prevăzute la art. 2 din cadrul Protocolului de
colaborare nr. 38370/06.12.2018 încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Iași, România și Departamentul Politici Sociale și de Tineret, Regiunea
Vinnitsa, Ucraina pentru realizarea unor activități cu copii din grupuri vulnerabile și sesiuni de
training/comunicare cu specialiști din Regiunea Vinnitsa, Ucraina, în perioada august –
septembrie 2019.
Art.2 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași prin aparatul de
specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presă va comunica în copie prezenta hotărâre: Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Iași, Direcției Juridice, Direcției Economice și Instituției Prefectului
Județului Iași.
Art.4 Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul
Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presă.
Dată astăzi: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 245
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privind aprobarea execuţiei bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, la
data de 30.06.2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului
general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași la data de 30.06.2019, inițiat de către
Președintele Consiliului Judeţean Iaşi – dl. Dr. Ing. Maricel POPA, înregistrat sub nr. 21327 din
18.07.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului
general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași la data de 30.06.2019 elaborat de către
Direcția Economică - Serviciul Buget, înregistrat sub nr.21328/18.07.2019;
c) Prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
d) Hotărârile Consiliului Judeţean Iaşi de aprobare a bugetului iniţial pe anul 2019 şi a
rectificărilor ulterioare;
e) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
f) Prevederile art. 173, alin. (1), lit. f) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
g) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 iulie
2019;
h) votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 20 voturi “Pentru” și 11 voturi de “Abţinere”;
În temeiul dispozițiilor art. 182, alin.(1) și ale art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de
Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Aprobă execuţia bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi la data
de 30.06.2019 (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 30.06.2019 (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 30.06.2019 (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.
Art.2(2) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile 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.
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Art.3. Aducerea la cunoştinţ[ publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 246
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi
pe anul 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare privind rectificarea bugetului general al Județului Iași –
Consiliul Județean Iași pe anul 2019, inițiat de către Președintele Consiliului Judeţean Iaşi – dl.
Dr. Ing. Maricel POPA, înregistrat sub nr. 21332 din 18.07.2019;
b) Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului general al Județului Iași –
Consiliul Județean Iași pe anul 2019, elaborat de către Direcția Economică – Serviciul Buget,
înregistrat sub nr.21337 din 18.07.2019;
c) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 243/24.07.2019 privind redistribuirea unor
sume neutilizate de către Județul Iași – Consiliul Județean Iași în cadrul Programului pentru
școli al României, către unitățile administrativ – teritoriale din județul Iași care necesită
suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul județelor destinate finanțării Programului pentru școli al României în
perioada ianuarie – iunie 2019 a anului școlar 2018 – 2019,
d) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 237/24.07.2019 privind aprobarea realizării
obiectivului de investiții „Construire bazin olimpic, Șos. Manta Roșie, nr. 17, Iași” și includerea în
bugetul pe anul 2019 al Județului Iași – Consiliul județean Iași a fondurilor necesare pentru
elaborarea Planului Urbanistic Zonal,
e) Nota de fundamentare nr. 20630/15.07.2019 a Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Iași,
f) Nota de fundamentare nr. 4802/17.07.2019 a Direcției Județene de Administrare a
Drumurilor și Podurilor Iași,
g) Nota de fundamentare nr. 4803/17.07.2019 a Direcției Județene de Administrare a
Drumurilor și Podurilor Iași,
h) Nota de fundamentare nr. 9794/16.07.2019 a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf.
Parascheva” Iași,
i) Nota de fundamentare nr. 9795/16.07.2019 a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf.
Parascheva” Iași,
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j) Nota de fundamentare nr. 11974/16.07.2019 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie
k) Nota de fundamentare nr. 11984/16.07.2019 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie

l) Nota de fundamentare nr. 554/11.07.2019 a Centrului Județean pentru Conservarea
și Promovarea Culturii Tradiționale Iași,
m) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare,
n) Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019,
o) Hotărârile Consiliului Judeţean Iaşi de aprobare a bugetului iniţial pe anul 2019 şi a
rectificărilor ulterioare,
p) Analiza execuției bugetare și a necesarului de credite bugetare până la sfârșitul
anului 2019,
q) Virările de credite bugetare efectuate între titluri, articole și alineate de cheltuieli și
aprobate conform legislației în vigoare de ordonatorul principal de credite,
r) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și ale art. 173 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
s) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 iulie
2019;
t) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 iulie 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 19 voturi “Pentru” și 12 voturi de “Abținere”;
În temeiul dispozițiilor art. 182, alin.(1) și ale art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de
Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Aprobă rectificarea bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe
anul 2019 potrivit anexelor nr. I.1, I.2, I.36, I.64, I.66, I.78, I.83, părți integrante din prezenta
hotărâre.
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.20, II.21, II.25, II.45, II.46, II.49, II.50, părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.1.(3) Aprobă rectificarea sumelor repartizate din excedentul bugetului local al
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2019 cu suma de + 18.737,65 mii lei, pentru
finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare, potrivit anexei nr. VIII.1, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.1.(4) Aprobă rectificarea creditelor de angajament aprobate pentru anul 2019,
aferente secțiunii de funcționare a bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019, potrivit anexelor nr. XI.1, XI.2,
XI.3, părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.1.(5) Aprobă rectificarea programului centralizat de investiţii pe anul 2019 pentru
bugetul general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, potrivit anexelor nr.VI.1, VI.2, VI.3,
VI.3.1, VI.4, VI.7, VI.7.1, VI.8, VI.8.1, părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. Ordonatorii de credite vor dispune măsuri începând cu data aprobării prezentei
pentru încadrarea în bugetele aprobate pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate de
cheltuieli pentru anul 2019, conform anexelor nr. I, II, VI, VIII și XI, părți integrante din prezentul
proiect de hotărâre. Creditele bugetare reprezintă limita maximă, angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata acestora efectuându-se în conformitate cu prevederile legale.
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Art.3.(1) Responsabilitatea pentru gestionarea eficientă şi în conformitate cu prevederile
legale a creditelor bugetare aprobate aparţine conducătorilor instituţiilor de sub autoritatea
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de ordonatori de credite.
(2) Conducătorii unităţilor de sub autoritatea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean
Iaşi, în calitate de ordonatori terţiari de credite şi conducătorii compartimentelor financiar contabile sunt cei care poartă răspunderea pentru modalitatea de gestionare a fondurilor
aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli pe surse de venituri, părţi, capitole, subcapitole,
titluri, articole şi alineate de cheltuieli (încasarea veniturilor, respectarea prevederilor legale cu
privire la angajarea, lichidarea, ordonanţarea, plata, încheierea angajamentelor legale, stabilirea
prioritizării în efectuarea plăţilor, efectuarea plăţilor şi cheltuielilor, stabilirea şi solicitarea valorii
totale a necesarului de fonduri pentru efectuarea plăţilor în cadrul bugetului aprobat –
deschideri/retrageri de credite, pe surse, organizarea evidenţei – contabile ş.a.).
Art.4. Ordonatorii de credite de sub autoritatea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi,
care la data de 31.12.2018 au raportat plăţi restante, au obligaţia ca în execuţia bugetelor
aprobate pe anul 2019 să asigure achitarea plăţilor restante. Ordonatorii de credite pot face noi
angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plăţilor
restante înregistrate la finele anului anterior.
Art.5. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică - Serviciul Buget,
b) Direcția Economică – Serviciul Financiar - Contabil,
c) Direcția Tehnică și Investiții,
d) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași,
e) Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași,
f) Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași,
g) Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași,
h) Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași,
i) Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași.
Art.6.(1) Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv anexele la prezenta:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
b) Direcţiei Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași.
Art.6.(2) Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv raportul de specialitate,
notele de fundamentare şi anexele la prezenta Direcţiei Economice - Serviciul Buget.
Art.6(3) Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, exclusiv anexele la prezenta:
a) Direcției Economice – Serviciul Financiar - Contabil,
b) Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași,
c) Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași,
d) Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași,
e) Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași,
f) Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași,
g) Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași.
Art.6.(4) Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv Anexa nr.VI.1 la prezenta
Direcţiei Tehnice şi Investiţii.
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Art.7. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 iulie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
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