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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 247
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 271/11.11.2016 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi
proiectului “REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAŞISUCEAVA”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de
importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale
prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte: POR 2016/6/6.1/1.
Consiliul Judeţean Iaşi,
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare nr. 22680/01.08.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Iaşi referitor la adoptarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Iaşi nr. 271/11.11.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici aferenţi proiectului “REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ
1: IAŞI-SUCEAVA” şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - îmbunătăţirea infrastructurii
rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin
conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T (reţeaua transeuropeană de
transport), inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte: POR 2016/6/6.1/1;
b) Raportul de specialitate nr. 22678/01.08.2019 emis de Serviciul de Proiecte si
Parteneriate - Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă din cadrul C.J. Iaşi;
c) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 271/11.11.2016 privind aprobarea Studiului
de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului “REGIUNEA NORD-EST AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAŞI-SUCEAVA” şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea
finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura
TEN-T (reţeaua transeuropeană de transport), inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de
proiecte: POR 2016/6/6.1/1;
d) Avizul favorabil nr. 18/02.08.2019 emis de Consiliul Tehnico Economic (C.T.E.) al
Consiliului Judeţean Iaşi pentru revizuirea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul:
“REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAŞI- SUCEAVA”;
e) Hotărârea Consiliului Judeţean nr.273/11.11.2016 privind aprobarea proiectului
“REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAŞI-SUCEAVA” şi a cheltuielilor
legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional
2014-2020, Axa prioritară 6 - îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională
Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare
şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte: POR
2016/6/6.1/1;
f) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 277/15.11.2016 privind modificarea Anexei
nr.l la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.273/11.11.2016;
g) Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 211/28.11.2013 prin care s-a aprobat
asocierea Judeţului Suceava - Consiliul Judeţean Suceava cu Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean
Iaşi în vederea realizării proiectului strategic pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere care
asigură conectivitatea cu reţeaua TEN - T şi includerea acestuia în Planul de Dezvoltare
Regională Nord - Est 2014 - 2020;
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h) Contractul de asociere nr. 16070/13623/20.06.2014 între Judeţul Iaşi - Consiliul
Judeţean Iaşi şi Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava încheiat în vederea realizării
proiectului strategic pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere care asigura conectivitatea cu
reţeaua TEN - T şi includerea acestuia în Planul de Dezvoltare Regională Nord - Est 20142020;
i) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.308/29.10.2015 privind aprobarea realizării
proiectului “Regiunea Nord - Est - Axa Rutieră Strategică 1: Iaşi - Suceava”, în parteneriat, între
Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava;
j) Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr.l89/30.10.2015 privind aprobarea
realizării proiectului ''Regiunea Nord Est - Axa rutieră strategică 1: Iaşi-Suceava", în parteneriat,
între Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava şi Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi;
k) Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr.208/2016 privind aprobarea acordurilor
de parteneriat încheiate în cadrul proiectului “REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ
STRATEGICĂ 1: IAŞI-SUCEAVA”, care urmează să fie promovat la finanţare nerambursabilă
de UAT Judeţul Iaşi, în parteneriat cu UAT Judeţul Suceava, în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă
regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor
secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T (reţeaua trans-europeană de transport), inclusiv a
nodurilor multimodale;
l) Contractul de Finanţare nr. 390/04.09.2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi Organismul Intermediar
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Est şi Parteneriatul dintre Judeţul Iaşi şi Judeţul
Suceava, privind acordarea finanţării nerambursabile de către AM pentru implementarea
Proiectului nr. 110622 "REGIUNEA NORD - EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAŞISUCEAVA”, valoare totală de 327.030.642,42 lei, din care:- valoarea totală eligibilă 305.377.895,05 lei şi - valoare neeligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia - 21.652.747,37 lei;
m) Actul adiţional nr. 1/26.04.2018 la Contractul de finanţare nr. 390/04.09.2017,
privind prelungirea termenului de implementare al proiectului cu 4 luni, respectiv perioada de
implementare de 89 luni, între data 01.01.2014 şi data 31.05.2021, aceasta cuprinzând şi
perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de finanţare,
conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor;
n) Programul Operaţional Regional 2014-2020, gestionat de Autoritatea de
Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
adoptat de Comisia Europeană la data de 23.06.2015, de accesare a fondurilor europene
structurale şi de investiţii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Axa
prioritară 6 îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii
6.1 Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la
infrastructura TEN-T(reţeaua trans-europeană de transport), inclusiv a nodurilor multimodale, în
cadrul apelului de proiecte nr. POR/6/6.1/1, care are termen limită de depunere a cererilor de
finanţare data de 16.11.2016;
o) Ghidul solicitantului - Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR
2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, emis de Autoritatea de Management
pentru POR 2014-2020;
p) Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului
nr. POR 2016/6/6.1/1, Axa Prioritară 6 - îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă
regională, Prioritatea de Investiţii 6.1, Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor
secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale;
q) Prevederile art.71 din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013, de stabilire a unor dispoziţii comune privind
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime,
precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi
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afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, referitoare
la durabilitatea investiţiei;
r) Ordinul nr. 2717/13.04.2017 pentru modificarea Anexei 1 la Ordinul viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1021/2015, pentru
aprobarea Ghidului solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020 - Modelul A "Opisul cererii de finanţare” din cadrul
Anexei 10.6 - “Formularul cererii de finanţare şi anexele (inclusiv versiunea de cerere de
finanţare pentru MYSMIS)” ;
s) Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
t) Ordinul nr. 863/2008 emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor,
pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr.
28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii'';
u) Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 {*actualizată*) pentru stabilirea cadrului
instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi
pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor
structurale 2007-2013;
v) Hotărârea Guvernului nr 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
w) Art. 39, alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014- 2020, privind conturile de
venituri bugetare şi conturile de disponibilităţi care se deschid la unităţile Trezoreriei Statului pe
numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, în calitate de instituţii publice, în
vederea aplicării mecanismului decontării cererilor de plată aferente derulării fondurilor
europene şi a contribuţiei publice naţionale totale;
x) Prevederile art. 291 (1) lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal referitoare
la nivelul cotei standard care se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile
impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, în cuantum de
19% începând cu data de 1 ianuarie 2017;
y) Prevederile art.35 din Legea nr. 273/2006 (*actualizată*) privind finanţele publice
locale referitoare la colaborare, cooperare asociere, înfrăţire, aderare între unităţile
administrative teritoriale;
z) 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;
aa) Prevederile art.89 (8) raportat la dispoziţiile art.173 (7) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
bb) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi din data de
02.08.2019;
cc) Votul în unanimitate exprimat în cadrul şedinţei extraordinare de plen din data de
05.08.2019 şi consemnat în procesul-verbal al acesteia respectiv 29 de voturi „pentru”;
În temeiul art. 173 (3) lit. f) şi art. 196 (1) lit. a) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 271/11.11.2016 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului
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“REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAŞI- SUCEAVA” şi a cheltuielilor
legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional
2014-2020, Axa prioritară 6 - îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională,
Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare
şi terţiare la infrastructura TEN- T (reţeaua trans-europeană de transport), inclusiv a nodurilor
multimodale, nr. apelului de proiecte: POR 2016/6/6.1/1, în sensul înlocuirii Anexei 1 cu Anexa
la prezenta hotărâre.
Art. II. Celelalte prevederi din cuprinsul Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 271/11.11.2016
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico- economici aferenţi
proiectului “REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAŞI-SUCEAVA” şi a
cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă
regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor
secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T (reţeaua trans-europeană de transport), inclusiv a
nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte: POR 2016/6/6.1/1 rămân valabile.
Art. III - (1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către: Instituţia Prefectului Judeţului
Iaşi, Direcţia Juridică, Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, Direcţia Economică, Direcţia
Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi şi UAT Judeţul Suceava - Consiliul
Judeţean Suceava.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Biroul
Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa.
Dată astăzi: 05 august 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_____________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 248
privind aprobarea valorii revizuite a devizului general pentru obiectivul de investiție
” REGIUNEA NORD EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA”,
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 si
acordarea de avans contractantului in cuantum de 30%
Judetul Iasi - Consiliul Judeţean Iaşi;
a) Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 211/28.11.2013 privind
asocierea Judeţului Suceava - Consiliul Judeţean Suceava cu Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean
Iaşi în vederea realizării proiectului strategic pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere care
asigură conectivitatea cu reţeaua TEN - T şi includerea acestuia în Planul de Dezvoltare
Regională Nord - Est 2014 – 2020 cu modificările si completările ulterioare;
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b) Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 308/29.10.2015 si Hotărârea
Consiliului Județean Suceava nr.189/30.10.2015 cu modificarile si completările ulterioare,
pentru realizarea proiectului “Regiunea Nord - Est - Axa Rutieră Strategică 1: Iaşi - Suceava”;
c) Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 271/11.11.2016 de aprobare
a Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului “REGIUNEA
NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA”, în vederea finanțării acestuia
în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
d) Având în vedere Contractul de Finanţare nr. 390 din 04.09.2017 încheiat între
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul
Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est și Parteneriatul dintre Județul Iași și
Județul Suceava in scopul acordarii finanţării nerambursabile de către AM
pentru
implementarea Proiectului nr.110622 intitulat ”REGIUNEA NORD – EST-AXA RUTIERĂ
STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA”, denumit în continuare proiect, pe durata stabilită și în
conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv Anexele care
fac parte integrantă din acesta;
e) Având în vedere prevederile din condițiile specifice anexă la contractul de finanțare
Anexa 1, Secțiunea I, art.9, aliniatul 1 :” Orice modificare a Contractului de finanțare sau a
Proiectului nu poate în nici un caz conduce la creşterea valorii finanţării nerambursabile şi/sau a
procentului pe care aceasta îl reprezintă din valoarea totală eligibilă a Proiectului specificată la
art. 3, alin. (2) din cadrul Condițiilor generale”;
f) Având în vedere prevederile din condițiile specifice anexă la contractul de finanțare
Anexa 1, Secțiunea I, art.9, aliniatul 6 : ” Modificarea valorii totale a proiectului se va putea
realiza exclusiv prin contribuţia proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului.
Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, şi
documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii,
fondurile suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea acestor fonduri”;
g) Având în vedere prevederile nr. 621/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și
limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, care la Anexa nr. 1, capitolul V
prevede ca: ” se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului”, in următoarele
condiții:
a.
”art.7 : pentru avansurile primite contractorul este obligat ca la încheierea fiecărui
an bugetar să întocmească un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care să
confirme gradul de utilizare a avansului corespunzător destinațiilor stabilite prin
respectivele contracte”
b.
”art.6 : se admit plăți efective pe parcursul derulării contractului, în condițiile și
cuantumurile prevăzute în contractele încheiate cu contractorii, cu condiția recuperării din
fiecare astfel de plată a unei cote- părți cel puțin egale cu procentul în limita căruia a fost
acordat avansul, până la recuperarea integrală a acestuia.”
h) Având în vedere prevederile clauzei 46 din Condiţiile generale şi specifice şi acordul
contractual pentru contractele de execuţie de lucrări aprobate prin Hotararea Guvernului
Romaniei nr. 1/2018 din 10 ianuarie 2018, potrivit cărora se poate acorda un avans de 30 % din
valoarea contractului de lucrări, avans acordat într-o singură tranșă, care va fi justificat, conform
subclauzei 46.7, printr-o deducere procentuală de minim 25% din totalul sumelor ce compun
Situația de lucrări (conform subclauzei 50.1), astfel încât acesta să poată fi acoperit la sfărșitul
primului an de contract;
i) Având în vedere prevederile Anexei 6 – Condiții de rambursare și plată a
cheltuielilor de la Contractul de finanțare pentru proiectul ”Regiunea Nord –Est - Axa
rutieră strategică 1: Iași- Suceava”, cod SMIS 110622:” (2) După primirea facturilor pentru
livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, a
facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele economice aferente
proiectelor implementate, acceptate la plată, beneficiarul depune la Organismul Intermediar
“Cererea de plată”, împreună cu documentele justificative aferente. (3) Cererile de plată conțin
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doar facturi neplătite de beneficiar ”, avansul se va acorda/plăti din fondurile eligibile din
cadrul proiectului și nu din fondurile bugetului Consiliului Județean;
j) Având în vedere prevederile OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in
domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si completarea unor
acte normative si prorogarea unor termene;
k) Având în vedere Referatul de Aprobare nr. 22600/01.08.2019 iniţiat de Preşedintele
Consiliului Judeţean Iaşi pentru 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 : ”
REGIUNEA NORD EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA” si acordarea de
avans contractantului in cuantum de 30% in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului
României nr.621/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului României
nr.264/2003 privind stabilirea actiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si
limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice;
l) Având în vedere Raportul de specialitate nr.22599/01.08.2019 întocmit de Direcţia
Proiecte si Dezvoltare Durabilă 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 : ”
REGIUNEA NORD EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA” si acordarea de
avans contractantului in cuantum de 30%, in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului
Romăniei nr.621/2018 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului României
nr.264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi
limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice;
m) Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 247/05.08.2019 pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 271/11.11.2016 privind aprobarea Studiului de
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “REGIUNEA NORD-EST –
AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA”, în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii
rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin
conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale, nr. apelului de proiecte: POR 2016/6/6.1/1;
n) Având în vedere prevederile art. 173 alin.1 lit.b) din OUG.nr.57/2019 privind Codul
Administrativ;
o) Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi din data
de 02.08.2019;
p) Având în vedere votul în unanimitate exprimat în cadrul şedinţei extraordinare de plen
din data de 05.08.2019 şi consemnat în procesul-verbal al acesteia respectiv 27 de voturi
„pentru”;
În temeiul art.196 alin 1 lit.a) din OUG.nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă valoarea revizuită a devizului general pentru obiectivul de investiție: ”
REGIUNEA NORD EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA”, 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, în sumă de 486.783.115,25 lei,
inclusiv TVA.
Art. 2. Diferența de 160.123.793,25 lei inclusiv TVA față de devizul general revizuit va fi
suportată de către Judetul Iasi - Consiliul Județean Iași, respectiv Judetul Suceava -Consiliul
Județean Suceava, defalcată astfel:

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 7/2019

-

9

83.251.100,20 lei inclusiv TVA - Judetul Iasi - Consiliul Județean Iași
76.872.693,05 lei inclusiv TVA- Judetul Suceava - Consiliul Județean Suceava

Art. 3. Suma de 83.251.100,20 lei inclusiv TVA, reprezintă cheltuiala de capital
neeligibilă ce va fi suportată din bugetul propriu al Judeţului Iaşi - Consiliul Județean Iași.
Art. 4. Se aprobă creditul de angajament în sumă de 83.251,11 mii lei eşalonat, astfel:
pentru anul 2019 suma de 20.813,00 mii lei, pentru anul 2020 suma de 20.813,11 mii lei,
pentru anul 2021 suma de 20.813,00 mii lei, pentru anul 2022 suma de 20.812,00 mii lei şi
creditul bugetar pentru anul 2019 în sumă de 20.813,00 mii lei.
Art. 5.
Se aprobă acordarea de avans contractantului in cuantum de 30%, in
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.621/2018 pentru modificarea si
completarea Hotărârii Guvernului României nr.264/2003 privind stabilirea actiunilor si
categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans
din fonduri publice.
Art. 6. Directia Proiecte si Dezvoltare Durabilă, Direcţia Economică şi Directia Achizitii
Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presă va comunica în copie prezenta hotărâre: Directiei Proiecte si Dezvoltare
Durabilă, Direcţiei Economice, Direcţiei Achiziţii Publice, Direcției Juridice din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi, Judeţului Suceava - Consiliul Județean Suceava şi
Instituției Prefectului Județului Iași.
Art. 8. Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul
Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.
Dată astăzi: 05 august 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

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

HOTĂRÂREA nr. 249
privind rectificarea bugetului general
al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
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a) Referatul de aprobare nr. 22719 din 02.08. 2019 inițiat de Președintele Consiliului
Judeţean Iaşi – dl. Dr. Ing. Maricel POPA, având ca obiect Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019,
b) 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. 22720 din 02.08.2019,
c) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 247/05.08.2019 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Iași nr. 271/11.11.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „REGIUNEA NORD-EST AXA RUTIERĂ
STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de
importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale, nr. apelului de proiecte: POR 2016/6/6.1/1.,
d) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 248/05.08.2019 privind aprobarea valorii
revizuite a devizului general pentru obiectivul de investiție „REGIUNEA NORD EST – AXA
RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA”, 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 și acordarea de avans contractantului în cuantum de 30%,
e) Nota de fundamentare nr. 22683/01.08.2019 a Direcției Proiecte și Dezvoltare
Durabilă,
f) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare,
g) Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019,
h) Hotărârile Consiliului Judeţean Iaşi de aprobare a bugetului iniţial pe anul 2019 şi a
rectificărilor ulterioare,
i) Analiza execuției bugetare și a necesarului de credite bugetare până la sfârșitul
anului 2019,
j) Virările de credite bugetare efectuate între titluri, articole și alineate de cheltuieli și
aprobate conform legislației în vigoare de ordonatorul principal de credite,
k) 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,
l) Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi din data de
02.08.2019.
m) Votul în unanimitate exprimat în cadrul şedinţei extraordinare de plen din data de
05.08.2019 şi consemnat în procesul –verbal al acesteia respectiv 27 de voturi „pentru”,
În temeiul art. 182 alin.(1) şi ale art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență 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 și I.79, părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.1.(2) Aprobă rectificarea sumelor repartizate din excedentul bugetului local al
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2019 cu suma de + 20.813,00 mii lei, pentru
finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare, potrivit anexei nr. VIII.1, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.1.(3) Aprobă rectificarea programului centralizat de investiţii pe anul 2019 pentru
bugetul general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, potrivit anexelor nr. VI.1, VI.2, VI.6 și
VI.7, părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.1.(4) Aprobă rectificarea creditelor de angajament aprobate pentru anii 2019 – 2022,
aferente secțiunii de dezvoltare a bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi,
potrivit anexelor nr. VI.1, VII.1, VII.2, VII.3 și VII.4, părți integrante din prezenta hotărâre.
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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, VI, VII și VIII, 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.
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) Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă,
b) Direcţia Economică - Serviciul Buget,
c) Direcția Economică – Serviciul Financiar – Contabil.
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:
a) 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 Proiecte și Dezvoltare Durabilă,
b) Direcției Economice – Serviciul Financiar – Contabil.
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:
a) Direcţiei Tehnice şi Investiţii.
Art.7. Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni şi
Presa.
Dată astăzi: 05 august 2019
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PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

___________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 252
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean a
domnului Marius Sorin Dangă și declararea vacant a locului acestuia
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere demisia din funcția de consilier județean a domnului Marius Sorin
Dangă, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 23074/06.08.2019;
Având în vedere referatul constatator nr. 23361/08.08.2019;
Având în vedere referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Iași,
înregistrat sub nr.23362/08.08.2019;
Având în vedere prevederile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6), alin. (7), alin. (10) și
alin. (17) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 156 din 24.06.2016 privind
validarea mandatelor consilierilor judeţeni în Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 157 din 24.06.2016 privind
privind constituirea Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data
de 20 august 2019;
Având în vedere votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 21
august 2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se ia act de demisia domnului Marius Sorin Dangă și se constată încetarea de
drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean a acestuia.
Art.2 Se declară vacant locul de consilier judeţean, ca reprezentant al Partidului Național
Liberal.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
b) Domnului Marius Sorin Dangă,
c) Partidului Național Liberal,
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d) Serviciului Resurse Umane din cadrul Consiliului Județean Iași,
e) Direcției Economice – Serviciul Financiar Contabil din cadrul Consiliului Județean
Iași,
f) Direcției Achiziții 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, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 21 august 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

___________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 253
privind validarea mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a domnului
Cătălin Timofciuc
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere demisia din funcția de consilier județean a domnului Marius Sorin Dangă,
înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 23074/06.08.2019;
Având în vedere adresa Partidului Național Liberal înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi
cu nr. 23887/14.08.2019 prin care se aduce la cunoştinţă faptul că următorul supleant pe lista
acestuia este domnul Cătălin Timofciuc;
Având în vedere referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Iași,
înregistrat sub nr.23910/14.08.2019;
Având în vedere raportul de specialitate al Biroului Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații
cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa nr.23911/14.08.2019;
Având în vedere prevederile art. 597 alin. (1) lit. e) și alin. (2) lit. e) O.U.G
57/2019 privind Codul administrativ;

nr.

Având în vedere prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali;
Având în vedere prevederile art. 33 şi 90 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 14, alin. (l), (2), (3) din Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi
nr. 164/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului
Judeţean Iaşi;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data
de 20 august 2019;

14
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Având în vedere procesul verbal încheiat la data de 21 august 2019 de către Comisia de
validare a Consiliului Județean Iași constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Iași
nr.155/24.06.2016, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 21
august 2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se validează mandatul de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a domnului
Cătălin Timofciuc.
Art.2 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Domnului Cătălin Timofciuc;
c) Partidului Național Liberal;
d) Serviciului Resurse Umane din cadrul Consiliului Județean Iași;
e) Direcției Achiziții Publice din cadrul Consiliului Județean Iași;
f) Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Iași.
Art.3 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 21 august 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 254
pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Iaşi prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași
nr.163/22.07.2016
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere Raportul de aprobare prezentat de către Președintele Consiliului
Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 23913 din 14.08.2019;
Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică – Biroul Relații
Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa înregistrat
sub nr. 23914 din 14.08.2019;
Având în vedere demisia din funcția de consilier județean a domnului Marius Sorin Dangă,
înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 23074/06.08.2019;
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Având în vedere adresa Partidului Național Liberal înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi
cu nr. 23887/14.08.2019 prin care se aduce la cunoştinţă faptul că următorul supleant pe lista
acestuia este domnul Cătălin Timofciuc;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 160/24.06.2016 privind stabilirea
numărului și denumirii Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași pentru mandatul
2016 – 2020 precum și numărul de membri pe fiecare comisie;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.163/22.07.2016 privind aprobarea
componenţei nominale a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi pentru
mandatul 2016 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.160/26.06.2019 pentru modificarea
componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi prevăzute în Anexa la
Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.163/22.07.2016 privind aprobarea componenţei nominale
a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi pentru mandatul 2016-2020, cu
modificările și completările ulterioare;
Având în vedere ultima modificare a componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Iaşi aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 160/26.06.2019;
Având în vedere prevederile art. 124 alin. (2), (5) și art. 182 alin. (4) din O.U.G
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 212 alin. (1) și (3) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
Având în vedere prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali;
Având în vedere prevederile art. 33 şi 90 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 164/2010 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iaşi;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data
de 20 august 2019;
Având în vedere amendamentele formulate în cadrul ședinței comisiilor de specialitate
ale Consiliului Județean Iași, reunite, din data de 20 august 2019, reiterate în cadrul ședinței
ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 21 august 2019 și consemnate în
procesele verbale ale acestora, respectiv: “dl. consilier Cătălin Timofciuc va fi membru al
Comisie de Administrație în locul domnului Dangă Marius – Sorin și membru al Comisie de
Sănătate în locul domnului consilier Șerban Constantin; dl. consilier Șerban Constantin va fi
Președinte al Comisie de Administrație în locul domnului Dangă Marius – Sorin; dl. consilier
Silviu Apostol va fi membru al Comisiei de Urbanism în locul domnului Dangă Marius – Sorin ”;
Având în vedere votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 21 august 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Iaşi aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.163/22.07.2016 cu
modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
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a) dl. consilier Cătălin Timofciuc va fi membru al Comisie de Administrație în locul
domnului Dangă Marius – Sorin și membru al Comisie de Sănătate în locul domnului
consilier Șerban Constantin;
b) dl. consilier Șerban Constantin va fi Președinte al Comisie de Administrație în locul
domnului Dangă Marius – Sorin;
c) dl. consilier Silviu Apostol va fi membru al Comisiei de Urbanism în locul domnului
Dangă Marius – Sorin.
Art.2 Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.163/22.07.2016 privind aprobarea
componenţei nominale a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi pentru
mandatul 2016 – 2020 se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3 Începând cu data adoptării prezentei Hotărârea Consiliului Județean Iași
nr.160/26.06.2019 pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Iaşi prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.163/22.07.2016 își
încetează aplicabilitatea.
Art.4 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Dmnului Marius - Sorin Dangă;
c) Domnului consilier județean Cătălin Timofciuc;
d) Domnului consilier județean Constantin Șerban;
e) Domnului consilier județean Silviu Apostol;
f) Serviciului Resurse Umane din cadrul Consiliului Județean Iași;
g) Direcției Economice – Serviciul Financiar Contabil din cadrul Consiliului Județean
Iași.
Art.5 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 21 august 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

Anexă
(1) Comisia de studii, prognoze economico-sociale, industrie, buget, finanţe:
Preşedinte: consilier județean Liviu Gabriel VORNICU
Secretar:
consilier județean Stoian Ioan
Membri:
consilier județean Camelia CIORNIA
consilier județean Mircea MANOLACHE
consilier județean Petra CARP
consilier județean Mircea ANICULĂESI
consilier județean Gheorghe Romeo VATRĂ
consilier județean Vasile COTIUGĂ
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consilier județean Sorin – Georgel FLUTUR
(2) Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
conservarea monumentelor istorice, protecţia mediului, ecologie şi patrimoniu:
Preşedinte: consilier județean Cristian STANCIU
Secretar:
consilier județean Stoian Ioan
Membri:
consilier județean Mircea MANOLACHE
consilier județean Constantin – Alin AIVĂNOAEI
consilier județean Marius Eugen OSTAFICIUC
consilier județean Radu – Ionel URSANU
consilier județean Dorel LEBĂDĂ
consilier județean Marius – Dănuț MINEA
consilier județean Silviu APOSTOL
(3) Comisia pentru învăţământ, cercetare ştiinţifică, cultură, culte:
Preşedinte: consilier județean Mihaela IVANCIA
Secretar:
consilier județean Constantin ȘERBAN
Membri:
consilier județean Constantin – Alin AIVĂNOAEI
consilier județean Florin MIHAI
consilier județean Radu – Ionel URSANU
consilier județean Cristian STANCIU
consilier județean Mircea ANICULĂESEI
consilier județean Liviu – Gabriel BULGARU
consilier județean Silviu APOSTOL
(4) Comisia pentru sănătate, munca, protecţie socială şi combaterea sărăciei:
Preşedinte: consilier județean Iulian TĂRĂBOANȚĂ
Secretar:
consilier județean Constantin – Cătălin CĂTUR
Membri:
consilier județean Constantin – Marian USCATU
consilier județean Petronela CÎTEA
consilier județean Petra CARP
consilier județean Ștefan CĂLIN
consilier județean Raluca VARTIC
consilier județean Sorin – Alexandru AFLOAREI
consilier județean Cătălin TIMOFCIUC
(5) Comisia de administraţie publică şi achiziţii:
Preşedinte: consilier județean Constantin ȘERBAN
Secretar:
consilier județean Camelia CIORNIA
Membri:
consilier județean Ion Lorin URCACIU
consilier județean Petronela CÎTEA
consilier județean Dumitru PARASCHIV
consilier județean Iulian TĂRĂBOANȚĂ
consilier județean Ștefan CĂLIN
consilier județean Raluca VARTIC
consilier județean Cătălin TIMOFCIUC
(6) Comisia juridică, ordine publică, drepturile omului şi libertăţi cetăţeneşti:
Preşedinte: consilier județean Marius Eugen OSTAFICIUC
Secretar:
consilier județean Gheorghe Romeo VATRĂ
Membri:
consilier județean Ștefan DOLEANU
consilier județean Liviu Gabriel VORNICU
consilier județean Constantin – Cătălin CĂTUR
consilier județean Mircea MANOLACHE
consilier județean Ioan STOIAN
consilier județean Petru AVRAM
consilier județean Silviu APOSTOL
(7) Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară, prestări servicii şi
comerţ:
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Preşedinte: consilier județean Liviu – Gabriel BULGARU
Secretar:
consilier județean Radu – Ionel URSANU
Membri:
consilier județean Florin MIHAI
consilier județean Mihaela IVANCIA
consilier județean Ion – Vasile SANDU
consilier județean Ștefan CĂLIN
consilier județean Marius – Dănuț MINEA
consilier județean Petru AVRAM
consilier județean Dorel LEBĂDĂ
(8) Comisia pentru tineret, sport şi turism:
Preşedinte: consilier județean Vasile COTIUGĂ
Secretar:
consilier județean Dumitru PARASCHIV
Membri:
consilier județean Ștefan DOLEANU
consilier județean Ion Lorin URCACIU
consilier județean Mircea ANICULĂESI
consilier județean Constantin – Cătălin CĂTUR
consilier județean Cătălin MOROȘAN
consilier județean Petru AVRAM
consilier județean Sorin – Alexandru AFLOAREI
(9) Comisia pentru dezvoltare și relaţii externe:
Preşedinte: consilier județean Constantin – Marian USCATU
Secretar:
consilier județean Sorin – Georgel FLUTUR
Membri:
consilier județean Ion – Vasile SANDU
consilier județean Ion Lorin URCACIU
consilier județean Liviu Gabriel VORNICU
consilier județean Ștefan DOLEANU
consilier județean Florin MIHAI
consilier județean Cătălin MOROȘAN
consilier județean Raluca VARTIC
____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 255
privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investiție “Construire Pavilion 8 (prin desființare cabină poartă, seră, beci, gard din
caramidă, garaj și grajd - magazie)” - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva”
Iași
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
 Referatul de aprobare privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnicoeconomici la obiectivul de investiție “Construire Pavilion 8 (prin desființare cabină poartă, seră,
beci, gard din caramidă, garaj și grajd - magazie)”- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.
Parascheva” Iași, prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași în calitate de
initiator, înregistrat sub nr. 23831 din 14.08.2019;
 Raportul de specialitate privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnicoeconomici la obiectivul de investiție “Construire Pavilion 8 (prin desființare cabină poartă, seră,
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beci, gard din caramidă, garaj și grajd - magazie)”– Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.
Parascheva” Iași, elaborat de Direcția Tehnică și Investiții - Serviciul Tehnic, Investiții și
Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr. 23832 din 14.08.2019;
 Nota de fundamentare nr. 10998/08.08.2019, întocmită de Spitalul Clinic de Boli
Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnicoeconomici la obiectivul de investiție “Construire Pavilion 8 (prin desființare cabină poartă, seră,
beci, gard din caramidă, garaj și grajd - magazie)” la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.
Parascheva” Iași, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 23354/08.08.2019;
 Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 243 din 26.10.2016 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “Construire Pavilion 8 (prin desfiintare
cabină poartă, seră, beci, gard din caramidă, garaj și grajd - magazie)” – Spitalul Clinic de Boli
Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași;
 Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de
intervenții;
 prevederile art. 173, alin. (1), lit. b) și alin. (3), lit. f) din O.U.G nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 20 august
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 21 august 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul de investiție “Construire Pavilion 8 (prin desființare cabină poartă, seră, beci, gard din
caramidă, garaj și grajd - magazie)” – Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva” Iași,
după cum urmează:
Valoare totală investiție :

- 65.929,855 mii lei cu TVA

din care C+M

– 45.929,980 mii lei cu TVA

Eşalonarea investiţiei (INV/ C+M):
ANUL I :

10.575,05 mii lei / 5.934,79 mii lei (cu TVA)

ANUL II :

28.036,75 mii lei / 22.361,80 mii lei (cu TVA)

ANUL III:

27.318,06 mii lei / 17.633.39 lei (cu TVA)

Capacităţi tehnice:
Aria construită (Ac):

1.315,55 mp

Aria construită desfășurată (Acd):

7.754,67 mp
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Aria utilă (Au):

6.504,28 mp

Volum (V)

24.716,264 mc

Durata de realizare: 29 luni
Art.2. Cu data prezentei prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.243/
26.10.2016 își încetează aplicabilitatea.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre către:
a) Direcția Economică – Serviciul Buget;
b) Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva” Iași;
c) Direcția Tehnică și Investiții;
d) Instituția Prefectului Județului Iași.
Art.4. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 21 august 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 256
privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 34/19.02.2013 privind
aprobarea tarifelor aplicate pentru închirierea de spații și mijloace utilizate în scop
publicitar la R.A. Aeroportul Iași (A.E.)
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind completarea Hotărârii
Consiliului Județean Iași nr. 34/19.02.2013 privind aprobarea tarifelor aplicate pentru închirierea
de spații și mijloace utilizate în scop publicitar la R.A. Aeroportul Iași (A.E.), prezentat de către
Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.
23745/14.08.2019;
b) Raportul de specialitate privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.
34/19.02.2013 privind aprobarea tarifelor aplicate pentru închirierea de spații și mijloace utilizate
în scop publicitar la R.A. Aeroportul Iași (A.E.), elaborat de către Serviciul Fonduri Speciale,
Sinteză și Recuperări Creanțe – Direcția Economică, înregistrat sub nr.23746/14.08.2019;
c) Nota de fundamentare nr. 6285/01.08.2019 privind aprobarea de tarife pentru
închirierea de noi spații și mijloace online utilizate în scop publicitar în cadrul R.A. Aeroportul
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Iași, elaborată de către R.A. Aeroportul Iași și înaintată Județului Iași – Consiliului Județean Iași
cu adresa nr. 6274/01.08.2019 (nr. CJI 22783/02.08.2019);
d) Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 46/24.06.2019 privind tarifele de închiriere a
unor spații online pentru reclamă, în rețeaua de internet WIFI;
e) Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
f) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii aeroportuare
de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene;
h) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 34/19.02.2013 privind aprobarea
tarifelor aplicate pentru închirierea de spații și mijloace utilizate în scop publicitar la R.A.
Aeroportul Iași (A.E.);
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 20 august
2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 21 august 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 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. I. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 34/19.02.2013 privind aprobarea
tarifelor aplicate pentru închirierea de spații și mijloace utilizate în scop publicitar la R.A.
Aeroportul Iași (A.E.) se completează în sensul că, la punctul 2 se vor introduce următoarele:
TARIF
Spații online de publicitate disponibile pe rețeaua de internet WIFI accesibilă
pasagerilor din aeroport
- personalizare SSID WIFI (ce apare în lista de rețele WIFI
100 euro/lună
atunci când cineva dorește să se conecteze) ex:
Aeroport_NUME_MARKETAT_T3
- expunere de slideshow după conectarea la rețeaua WIFI
100 euro/lună
(max. 5 poze, format portret)
- personalizarea titlului de conectare cu brand-ul respectiv
50 euro/lună
(maxim 14 caractere)
- adăugare de text personalizat/publicitar pe background
50 euro/lună
landing page (ceea ce apare după afișarea slideshow)
- redirecționarea către un URL (web-site sau o secțiune a
50 euro/lună
unui web-site/portal/link)
*Tarifele nu conţin TVA. Cursul valutar euro/lei este cel de la data facturării
Art. II. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Județean Iași
nr.
34/19.02.2013 privind aprobarea tarifelor aplicate pentru închirierea de spații și mijloace utilizate
în scop publicitar la R.A. Aeroportul Iași (A.E.) rămân neschimbate și se aplică în continuare.
Art. III. 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) R.A. Aeroportul Iași;
c) Direcției Economice din cadrul Județului Iași - Consiliul Județean Iași.
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Art. IV. 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: 21 august 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 257
privind taxele pentru activitatea de eliberare a cărților de identitate şi a cărților de
identitate provizorii, practicată de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași în
anul 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind taxele pentru activitatea de
eliberare a cărților de identitate şi a cărților de identitate provizorii, practicată de Direcția
Județeană de Evidență a Persoanelor Iași în anul 2019, prezentat de către Președintele
Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.23748/14.08.2019;
b) Raportul de specialitate privind taxele pentru activitatea de eliberare a cărților de
identitate şi a cărților de identitate provizorii, practicată de Direcția Județeană de Evidență a
Persoanelor Iași în anul 2019, elaborat de către Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și
Recuperări Creanțe – Direcția Economică, înregistrat sub nr.23749/14.08.2019;
c) Nota de fundamentare cu privire la stabilirea unor taxe pentru anul 2019 pentru
activitatea de eliberare a cărților de identitate și a cărților provizorii de identitate, elaborată de
către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași și înaintată Județului Iași – Consiliului
Județean Iași cu adresa nr. 6452/12.08.2019 (nr. CJI 23622/12.08.2019);
d) Avizul Ministerului Afacerilor Interne – Direcția pentru Evidența Persoanelor și
Administrarea Bazelor de Date comunicat Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Iași
prin adresa nr. 3519027/07.05.2019;
e) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și
funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și
completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și
actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența,
domiciliul, reședință și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările
ulterioare;
h) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 20 august
2019;
i) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 21 august 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
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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. Se aprobă taxele pentru anul 2019 practicate de Direcția Județeană de Evidență a
Persoanelor Iași, pentru activitatea de eliberare a cărților de identitate și a cărților provizorii de
identitate, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data aprobării acesteia.
Art. 3. Încasarea taxelor prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre se va face conform
prevederilor legale.
Art. 4. Scutirile se acordă potrivit legislației în vigoare, conform Anexei, parte integrantă
la prezenta hotărâre.
Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către directorul, șefii de
serviciu și funcționarii din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Iași.
Art. 6. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Iași;
c) Direcției Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe din
cadrul Județului Iași – Consiliul Județean Iași;
d) Direcției Juridice din cadrul Județului Iași – Consiliul Județean Iași.
Art. 7. 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: 21 august 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 258
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale
Ansamblului Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare a Organigramei și a Statului de funcţii ale Ansamblului Artistic
Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, prezentat de Președintele
Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 23906/14.08.2019;
b) Raportul de specialitate privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale
Ansamblului Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, elaborat de
către Serviciul Resurse Umane şi Salarizare și înregistrat sub
nr.
23907/14.08.2019;
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c) Adresa Ansamblului Artistic Profesionist ”Constantin Arvinte” al Consiliului Județean
Iași nr.1605/05.08.2019, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 22998/ 06.08.2019;
d) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 310/31.08.2017 privind înființarea
Ansamblului Folcloric al Judetului Iași;
e) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 382/21.11.2018 privind modificarea
denumirii Ansamblului Artistic Profesionist al Județului Iași în Ansamblul Artistic Profesionist
”Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași;
f) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 45/22.03.2019 privind aprobarea
Organigramei și a Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Ansamblului Artistic Profesionist ”Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași;
g) Prevederile O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea
activității așezămintelor culturale;
h) prevederile O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau
concerte, precum și desfășurarea de activități de impresariat artistic, cu modificările și
completările ulterioare;
i) Prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură,
cu modificările și completările ulterioare;
j) Prevederile Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2193/2004 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale;
k) Prevederile art. 173, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. d) din Ordonanţă de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
l) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 20 august
2019;
m) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 21 august 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 22 voturi “Pentru” și 11 voturi de “Abținere”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Cu data prezentei se aprobă organigrama – anexa nr. 1 și statul de funcții – anexa
nr. 2 ale Ansamblului Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași.
Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu aceeași dată încetează aplicabilitatea anexelor 2 și 3 la Hotărârea Consiliului
Județean 45/22.03.3019.
Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Serviciul Resurse
Umane şi Salarizare prin grija șefului de serviciu și de Ansamblul Artistic Profesionist
“Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași prin grija managerului.
Art. 4 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Serviciului Resurse Umane și Salarizare și Ansamblului Artistic Profesionist “Constantin Arvinte”
al Consiliului Județean Iași.
Art. 5 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 21 august 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.259
privind aprobarea la nivelul județului Iași a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul
Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative care
însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în anul școlar 2019
– 2020
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) referatul de aprobare privind aprobarea la nivelul județului Iași a listei produselor ce
vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor
educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în anul
școlar 2019 – 2020, prezentat de către dl. Maricel Popa, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi,
în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 23895/14.08.2019;
b) raportul de specialitate privind aprobarea la nivelul judeţului Iaşi a listei produselor ce
vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor
educative care însoțesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în anul
şcolar 2019 - 2020 elaborat de către Grupul de lucru de aplicare a Programului pentru școli înregistrat sub nr. 23897 din 14.08.2019;
c) art. l8, alin. (3), lit. a) din H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli
al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia
în anul şcolar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare;
d) art. 3 și 4 din H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al
României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în
anul şcolar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare;
e) Legea nr. 55/2018 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea
participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene;
f) H.G. nr. 559/2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului
pentru școli al României în perioada 2017 - 2023 pentru anul şcolar 2019 - 2020, precum și
modificarea și completarea H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al
României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în
anul şcolar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare;
g) Adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Iaşi nr.15001/13.08.2019;
h) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 20 august
2019;
i) propunerile formulate în carul ședinței comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Iași, reunite, din data de 20 august 2019, reiterate în cadrul ședinței ordinare de plen
a Consiliului Județean Iași din data de 21 august 2019 și consemnate în procesele verbale ale
acestora, respectiv: “produsele ce vor fi distribuite în școli sunt: mere; măsurile educative ce vor
însoți distribuția vor fi: organizarea de concursuri tematice și organizarea de zile tematice”.
j) votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 21 august 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1. În vederea implementării Programului pentru școli al României în perioada 2017 2023 produsele ce vor fi distribuite în anul şcolar 2019-2023 sunt următoarele: mere.
Art.2. Se aprobă următoarele măsuri educative ce vor însoți distribuţia fructelor,
legumelor, laptelui și produselor lactate în anul şcolar 2019 - 2020:
a) Pentru distribuţia de fructe și legume: organizarea de concursuri tematice și
organizarea de zile tematice;
b) Pentru distribuţia de lapte și produse lactate: organizarea de concursuri tematice și
organizarea de zile tematice.
Art.3. Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor educative prevăzute la art. 2, Consiliul
Judeţean laşi va beneficia de sprijinul și asistența Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, a
Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi și a Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Iaşi, conform
prevederilor legale.
Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Economice;
c) Grupului de lucru pentru aplicarea Programului pentru școli;
d) Direcţiei Achiziţii Publice;
e) Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi;
f) Agenţiei pentru Plaţi și Intervenţii în Agricultură Iaşi;
g) Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi;
h) Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Iaşi.
Art.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 21 august 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 260
privind aprobarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și contractelor/acordurilorcadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente
Programului pentru școli, pentru un număr de 92 U.A.T.-uri din județul Iași, în anul școlar
2019-2020
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Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
 referatul de aprobare 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 92 U.A.T.-uri din județul Iași, în anul școlar 2019-2020, prezentat de către
dl. Maricel Popa, preşedintele Consiliului Județean Iasi, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat
sub nr. 23959/14.08.2019;
- raportul de specialitate 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 92 U.A.T.-uri din județul Iași, în anul școlar 2019-2020,
elaborat de către Grupul de lucru pentru aplicarea Programului pentru școli al României înregistrat sub nr. 23960/14.08.2019;
- adresa nr. 23735/13.08.2019 către UAT-urile din județul Iași;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 25/22.04.2019 al comunei Mădârjac privind
neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului şi a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la
nivelul comunei Mădârjac;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 20/28.02.2019 al comunei Ion Neculce privind
neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 4/28.02.2019 al comunei Răducăneni privind
neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, în cadrul Programului pentru şcoli al
României;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 54/25.07.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor
educative, aferente Programului pentru şcoli al României, la nivelul comunei Ruginoasa, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 53/29.05.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli al României din comuna Schitu Duca pentru anul
şcolar 2018-2019;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 28/28.02.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Sineşti, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 108/06.05.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al municipiului Pașcani,
județul Iași;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 30/25.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al orașului Hîrlău, județul
Iași;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 51/23.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
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produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al orașului Tg. Frumos,
județul Iași;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 26/24.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei A. I. Cuza,
judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 31/15.07.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Andrieșeni,
judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 73/27.06.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Aroneanu,
judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 32/25.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Balș, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 39/05.07.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Bălțați, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 97/28.06.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Bîrnova, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 26/25.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Belcești, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 35/24.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Bivolari, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 49/09.07.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Ungheni, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 52/14.06.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Brăești, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 46/05.07.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Butea, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 39/24.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Ceplenița,
judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 40/31.07.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Ciohorani,
judeţul Iaşi;
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- Adresa Primăriei Comunei Ciurea nr. 5045/19.08.2019, înregistrată la CJ Iași cu nr.
24019/19.08.2019 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de
atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului
pentru şcoli de către consiliul local al comunei Ciurea, judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 44/28.06.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Coarnele
Caprei, judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 20/08.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Comarna,
judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 33/25.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Costești, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 28/25.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Costuleni,
judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 36/27.06.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Cotnari, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 20/25.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Cozmești,
judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 37/27.06.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Cristești, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 31/22.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Cucuteni,
judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 31/25.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Dagîța, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 49/24.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Deleni, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 39/19.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Dobrovăț,
judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 9/28.02.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Dolhești, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 39/20.06.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
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produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Drăgușeni,
judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 24/19.06.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Dumești, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 38/10.05.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Erbiceni, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 51/30.05.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Fîntînele,
judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 13/28.02.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Focuri, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 25/28.06.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Golăești, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 31/25.07.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Gorban, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 23/25.03.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Grajduri, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 29/22.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Gropnița, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 30/13.05.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Grozești, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 27/19.07.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Hălăucești,
judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 29/27.06.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Hărmănești,
judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 9/28.02.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Heleșteni,
judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 32/30.05.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Holboca, judeţul
Iaşi;
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- Hotărârea Consiliului Local nr. 41/25.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Horlești, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 46.27.06.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Ipatele, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 48/27.06.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Lețcani, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 6/28.02.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Lungani, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 70/23.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Mironeasa,
judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 41/27.06.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Mircești, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 93/25.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Miroslava,
judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 61/19.07.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Miroslovești,
judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 17/28.02.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Mogoșești - Iași,
judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 23/30.05.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Mogoșești Siret, judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 49/23.05.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Moșna, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 57/27.06.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Moțca, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 63/27.06.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Movileni, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 67/01.07.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
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produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Oțeleni, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 27/25.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Plugari, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 57/27.06.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Podu Iloaiei,
judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 46/22.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Popești, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 42/25.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Popricani,
judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 52/24.05.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Prisăcani,
judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 35/08.05.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Probota, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 14/26.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Răchiteni,
judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 37/25.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Rediu, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 68/20.06.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Românești,
judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 30/25.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Roșcani, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 36/25.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Scînteia, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 44/09.07.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Scobinți, judeţul
Iaşi;
- Adresa Consiliului Local Sirețel nr. 3603/14.08.2019, înregistrată la CJ Iași cu nr.
23950/14.08.2019 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de
atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului
pentru şcoli de către consiliul local al comunei Sirețel, judeţul Iaşi;
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- Hotărârea Consiliului Local nr. 26/24.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Strunga, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 28/24.05.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Șcheia, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 36/24.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Șipote, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 24/25.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Tansa, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 45/28.05.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Todirești, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 79/30.05.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Tomești, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 51/28.06.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Trifești, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 30/30.05.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Țibana, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 77/09.05.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Țibănești,
judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 26/27.02.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Țigănași, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 34/22.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Țuțora, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 44/23.04.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Valea Lupului,
judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 19/27.06. 2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Vînători, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 58/12.08.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
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produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Victoria, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 16/27.02.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Vlădeni, judeţul
Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 40/28.06.2019 privind neasumarea responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente Programului pentru şcoli de către consiliul local al comunei Voinești, judeţul
Iaşi;
- O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participarii României la Programul pentru școli al
Uniunii Europene, aprobată și completată de Legea nr. 55/2018;
- H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea programului pentru școli al României în perioada
2017 – 2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017 –
2018, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 559/2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului
pentru Școli al României în perioada 2017 - 2023, pentru anul școlar 2019-2020;
- prevederile art. 224, alin. (5) din O.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 20 august
2019;
- solicitarea formulată în cadrul ședinței comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Iași, reunite, din data de 20 august 2019, reiterată în cadrul ședinței ordinare de plen
a Consiliului Județean Iași din data de 21 august 2019 și consemnată în procesele verbale ale
acestora, respectiv: “se va completa hotărârea cu adresa Comunei Ciurea”;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 21 august 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă organizarea și derularea procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și contractelor/acordurilor-cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli, în
anul școlar 2019-2020, pentru următoarele 92 U.A.T.-uri din județul Iași: A. I . Cuza, Andrieşeni,
Aroneanu, Balş, Bălţaţi, Bârnova, Belceşti, Bivolari, Brăeşti, Butea, Cepleniţa, Ciohorani,
Ciurea, Coarnele Caprei, Comarna, Costeşti, Costuleni, Cotnari, Cozmeşti, Cristeşti, Cucuteni,
Dagâţa, Deleni, Dobrovăţ, Dolheşti, Drăguşeni, Dumeşti, Erbiceni, Fântânele, Focuri, Golăieşti,
Gorban, Grajduri, Gropniţa, Grozeşti, Hălăuceşti, Hărmăneşti, Heleşteni, Holboca, Horleşti, Ion
Neculce, Ipatele, Leţcani, Lungani, Mădârjac, Mirceşti, Mironeasa, Miroslava, Mirosloveşti,
Mogoşeşti – Iaşi, Mogoşeşti – Siret, Moşna, Moţca, Movileni, Oţeleni, Plugari, Popeşti,
Popricani, Prisăcani, Probota, Răchiteni, Răducaneni, Rediu, Româneşti, Roşcani, Ruginoasa,
Scânteia, Şcheia, Schitu Duca, Scobinţi, Sineşti, Sirețel, Şipote, Strunga, Tansa, Ţibana,
Ţibăneşti, Ţigănaşi, Todireşti, Tomeşti, Trifeşti, Ţuţora, Ungheni, Valea Lupului, Vânători,
Victoria, Vlădeni, Voineşti, Paşcani, Hârlău, Podu Iloaiei, Tg. Frumos.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Grupul de lucru pentru
aplicarea Programului pentru școli al României, Direcția Economică și Direcția Achiziții Publice.
Art.3. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Achiziții Publice;
c) Direcției Economice;
d) Grupului de lucru de aplicare a Programului pentru școli al României.
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Art.4. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni
și Presa.
Dată astăzi: 21 august 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 262
privind intrarea ca asociat a Județului Iași - Consiliul Județean Iași la
SC “Miroslava Industrial Parc” SRL
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare nr. 23965/14.08.2019 al Președintelui Consiliului Județean Iași;
b) Raportul de specialitate nr. 23966/14.08.2019 emis de Direcția Tehnică și Investiții din
cadrul Consiliului Judeţean Iași;
c) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 355/27.09.2018 privind iniţierea înfiinţării unor
parcuri industriale în judeţul Iaşi;
d) Prevederile Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,
cu modificările şi completările ulterioare;
e) Hotărârea Consiliului Local al Comunei Miroslava nr. 153/25.07.2019 privind
cooptarea ca asociat în cadrul SC “Miroslava Industrial Parc” SRL a Județului Iași-Consiliul
Județean Iași;
f) Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și
completările ulterioare;
g) Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
h) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 20 august
2019;
i) votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 21 august 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 22 voturi “Pentru”;
În temeiul art.196, aliniat 1, litera a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
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Art.1. Se aprobă în principiu intrarea ca asociat a Județului Iași-Consiliul Județean Iași la
SC “Miroslava Industrial Parc” SRL, societate deținătoare a titlurilor de Parc Industrial I și II din
Comuna Miroslava, Județul Iași.
Art.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Iași- domnul Maricel POPA
pentru negocierea condițiilor asocierii și majorării capitalului social al SC “Miroslava Industrial
Parc” SRL. Rezultatul negocierii va fi supus aprobării plenului în proxima ședință ordinară a
Consiliului Județean Iași.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Președintele Consiliului
Județean Iași- domnul Maricel POPA, Direcția Juridică și Direcția Tehnică și Investiții.
Art.4.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre Comunei Miroslava, SC “Miroslava
Industrial Parc” SRL, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Juridice 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: 21 august 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 263
privind aprobarea preluării din administrarea Consiliului Local al Comunei Holboca în
administrarea Consiliului Judeţean Iaşi a suprafeței de 300000 mp teren situat în Tarla
101-UAT Holboca, pentru o perioadă de 49 ani, în vederea realizării unui parc industrial
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare nr. 23963/14.08.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași;
b) Raportul de specialitate nr. 23964/14.08.2019 privind aprobarea preluării din
administrarea Consiliului Local al Comunei Holboca în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi a
suprafeței de 300000 mp teren situat Tarla 101-UAT Holboca, în vederea realizării unui parc
industrial, emis de Direcția Tehnică și Investiții din cadrul Consiliului Judeţean Iași;
c) Adresa Consiliului Judeţean Iaşi nr. 10645/09.04.2019 prin care s-a solicitat comunei
Holboca punerea la dispoziţie a unei suprafeţe de teren în vederea realizării unui parc industrial;
d) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.355/27.09.2018 privind iniţierea înfiinţării unor
parcuri industriale în judeţul Iaşi;

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 7/2019
37

e) Hotărârea Consiliului Local al Comunei Holboca nr.33/30.05.2019 privind aprobarea
predării din administrarea Consiliului Local al Comunei Holboca în administrarea Consiliului
Judeţean Iaşi a 300000 mp teren situat în domeniul privat al comunei Holboca, judeţul Iaşi,
T101, în vederea realizării unui parc industrial;
f) Prevederile Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale,
cu modificările şi completările ulterioare;
g) Prevederile art. 173, art. 182 alin. (4), art.297-300 din Ordonanţa de Urgenţă
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
h) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 20 august
2019;
i) Amendamentul formulat în cadrul ședinței comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Iași, reunite, din data de 20 august 2019, reiterat în cadrul ședinței ordinare de plen a
Consiliului Județean Iași din data de 21 august 2019 și consemnat în procesele verbale ale
acestora, respectiv: “modificarea perioadei de la 25 de ani la 49 de ani”;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 21 august 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 22 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă preluarea din administrarea Consiliului Local al Comunei Holboca în
administrarea Consiliului Judeţean Iaşi a suprafeței de 300000 mp teren, situat în Tarla 101 UAT Holboca, pentru o perioadă de 49 ani, în vederea realizării unui parc industrial.
Art.2. Bunul imobil prevăzut la art. 1 îşi va păstra regimul juridic de domeniu privat al
Comunei Holboca, Judeţul Iaşi.
Art.3. Predarea – primirea imobilului - teren mai sus menţionat se va face prin protocolul
încheiat între Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi Comuna Holboca – Consiliul Local al
Comunei Holboca.
Art.4. Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcţia Economică,
Compartimentul Gestionarea Patrimoniului.
Art.5.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre Consiliului Local al comunei Holboca,
Direcţiei Tehnice şi de Investiţii, Direcţiei Economice 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: 21 august 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
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JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 264
privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Judeţul Iaşi – Consiliul
Judeţean Iaşi şi Comuna Holboca – Consiliul Local al Comunei Holboca, în vederea
realizării proiectului "Parc Industrial Holboca"
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare nr. 23967/14.08.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași;
b) Raportul de specialitate nr. 23968/14.08.2019 emis de Direcția Tehnică și Investiții;
c) Adresa nr. 10645/09.04.2019 prin care s-a solicitat Comunei Holboca punerea la
dispoziţie a unei suprafeţe de teren în vederea realizării unui parc industrial;
d) Hotărârea Consiliului Local al Comunei Holboca nr. 33/30.05.2019 privind
transmiterea din administrarea Consiliul Local al Comunei Holboca în administrarea Consiliului
Judeţean Iaşi a suprafeței de 30 ha teren pentru realizarea unui parc Industrial;
e) Hotărârea Consiliului Local al Comunei Holboca nr. 34/30.05.2019 privind aprobarea
Acordului de parteneriat încheiat între Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi Comuna Holboca
– Consiliul Local Holboca, în vederea realizării proiectului "Parc Industrial Holboca";
f) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 263/21.08.2019 privind preluarea în
administrare a terenului aferent Parcului Industrial Holboca;
g) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 355/27.09.2018 privind iniţierea înfiinţării unor
parcuri industriale în judeţul Iaşi;
h) Prevederile Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,
cu modificările şi completările ulterioare;
i) Prevederile art. 173, art. 182 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
j) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 20 august
2019;
k) Amendamentul formulat în cadrul ședinței comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Iași, reunite, din data de 20 august 2019, reiterat în cadrul ședinței ordinare de plen a
Consiliului Județean Iași din data de 21 august 2019 și consemnat în procesele verbale ale
acestora, respectiv: “să se modifice art.4 din Acord în sensul că: Administrarea Parcului
Industrial Holboca se va realiza de către o societate — administrator ce va fi înființată de către
parteneri, conform Legii 31/1990- privind societățile comerciale”;
l) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 21 august 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean
Iaşi şi Comuna Holboca – Consiliul Local al Comunei Holboca, în vederea realizării proiectului
"Parc Industrial Holboca", conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, domnul dr. ing. Maricel
POPA, ca în numele şi pentru Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi, să semneze Acordul de
Parteneriat prevăzut la art.1.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Tehnică și
Investiții, Direcția Juridică, Direcția Economică.
Art.4.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre Consiliului Local al Comunei
Holboca, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Juridice, Direcției Economice și 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: 21 august 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 265
pentru continuarea proiectului “Burse pentru elevii din mediul rural cu coeficient de
inteligenţă superior provenind din medii defavorizate din satele judeţului Iaşi” în anul
școlar 2019-2020, al Asociaţiei “Pro Ruralis Iaşi
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 23892 din 14.08.2019 al Președintelui Consiliului Județean
Iași;
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice – Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial,
Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, înregistrat sub nr. 23893 din
14.08.2019;
- Formularul cerere de cooperare al Asociaţiei “Pro Ruralis Iaşi” înregistrat la Consiliul
Județean Iași nr. 23282/08.08.2019, prin care solicită susținerea financiară, în calitate de
partener principal şi membru fondator, a proiectului „Burse pentru elevii din mediul rural cu
coeficient de inteligenţă superior provenind din medii defavorizate din satele judeţului Iaşi”, prin
alocarea sumei de 40.000 Euro pentru 50 de burse a 800 euro/bursă/elev/an școlar 2019-2020 x
50 elevi, pentru cheltuieli de cazare și masă la căminele liceelor unde aceștia învață;
- Adresa Direcției Economice, Serviciul Financiar Contabil nr. 23621/12.08.2019;
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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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- 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;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 20 august
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 21 august 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 continuarea proiectului “Burse pentru elevii din mediul rural cu
coeficient de inteligenţă superior provenind din medii defavorizate din satele judeţului Iaşi” în
anul școlar 2019-2020, al Asociaţiei “Pro Ruralis Iaşi, prin alocarea echivalentului în lei a sumei
de 40.000 euro din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași, Asociaţiei “Pro Ruralis Iaşi”,
reprezentând 50 de burse (800 de euro/elev/an școlar x 50 elevi), respectiv pentru susținerea
cheltuielilor de masă și cazare la căminele liceelor unde elevii învață, conform acordului din
anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 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.3 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.4 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.5 Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 21 august 2019
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PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
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JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 266
privind aprobarea repartizării finanţărilor nerambursabile în cadrul Programului pentru
acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2019 din bugetul Județului Iași – Consiliul
Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean, respectiv pentru proiecte
sociale conform prevederilor Legii nr.350/2005

Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 23961 din 14.08.2019 al Președintelui Consiliului Județean
Iași;
- Raportul de specialitate, întocmit de Direcţia Juridică - Biroul Relaţii Publice, Monitorul
Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa, înregistrat sub nr. 23962 din
14.08.2019;
- prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru
activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
actualizată;
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordului
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 110 din 24.04.2019 privind aprobarea
bugetului general al Judeţului Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 147/29.05.2019 privind aprobarea
Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2019 din bugetul Județului
Iași – Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean, respectiv pentru
proiecte sociale conform prevederilor Legii nr. 350/2005, publicat în Monitorul Oficial al
României partea a VI-a nr. 86 din 31.05.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 158 din 27.04.2017 privind aprobarea
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Ghidurilor de finanțare și a formularelor necesare;
- Anunţul de participare nr. 16277/03.06.2019, pentru Sesiunea de depunere a
proiectelor sociale, publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI-a nr. 88 din 04.06.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 159/25.04.2018 privind modificarea şi
completarea componenţei Comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea
atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, pentru activităţi de tineret,
respectiv pentru proiecte culturale și sociale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2006 şi
a Legii nr.350/2005, precum şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, prevăzute în
Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 118/27.03.2018;
- PROCESUL-VERBAL al şedinței din data de 18 iulie 2018, de deschidere a
documentațiilor depuse în cadrul sesiunii de selecție a proiectelor sociale în baza Programului
pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2019 din bugetul Județului Iași – Consiliul
Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean, respectiv pentru proiecte sociale
conform prevederilor Legii nr.350/2005, aprobat de Consiliul Judeţean Iași în acest scop prin
Hotararea Consiliului Județean Iași nr.147/29.05.2019 și de verificare a existenței documentelor
de calificare conform Cap. 4, pct. 4.1 și 4.1.1, art. 25 din Ghidul solicitantului;
- PROCESUL-VERBAL al şedinței din data de 25 iulie 2019, de evaluare şi selectare a
cererilor de finanţare nerambursabilă conform CAPITOLUL V – MODALITATEA DE SELECŢIE
A PROIECTELOR din Ghidul solicitantului în cadrul Programului pentru acordarea de finanțări
nerambursabile în anul 2019 din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași pentru activități
nonprofit de interes județean, respectiv pentru proiecte sociale;
- ANUNȚUL nr. 22125 din data de 26 iulie 2019 de atribuire a contractelor de finanţare în
cadrul sesiunii de selecție a proiectelor sociale, înainte de contestații, în cadrul Programului
pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2019 din bugetul Județului Iași – Consiliul
Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean, respectiv pentru proiecte sociale
conform prevederilor Legii nr.350/2005, aprobat de Consiliul Judeţean Iași în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.147/29.05.2019;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 20 august
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 21 august 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 19 voturi “Pentru” şi 14 voturi de “Abţinere”;
În temeiul art. 196, alin. (l) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Se aprobă repartizarea finanţărilor nerambursabile în cadrul Programului
pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2019 din bugetul Județului Iași – Consiliul
Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean, respectiv pentru proiecte sociale
conform prevederilor Legii nr.350/2005, rezultată în urma evaluării documentaţiilor depuse în
cadrul procedurii selecţiei de proiecte, pe baza punctajului stabilit conform baremurilor de
punctare din grila de evaluare – Anexa 8C din Ghidul solicitantului, de către Comisia de
evaluare şi selecţionare a proiectelor stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.
159/25.04.2018, ierarhizaţi în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu respectarea prevederilor
art. 15 din Ghidul solicitantului aprobat prin H.C.J. Iași nr. 158/2017 și ținând cont de art. 4 lit. f)
din Legea nr.350/2005, după cum urmează:
a) 25.000 lei finanțare nerambursabilă acordată de Consiliul Județean Iași Asociației
Centrul Regional de Integrare Socială (CRIS) Nord Est pentru proiectul “Deschidem
poarta facultății tale!, Ediția a IV-a, care a obținut 81,57 puncte în urma evaluării;
b) 10.575 lei finanțare nerambursabilă acordată de Consiliul Județean Iași Asociației
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Surâsul Albastru pentru proiectul “Suntem evaluați pentru a fi bine pregătiți” care a
obținut 78.71 puncte în urma evaluării (dar a fost declarat eligibil fără finanțare la
momentul încheierii evaluării);
(2) Proiectul Asociației pentru Dezvoltare Personală din Iași “Învață să poți!, – Ediția a
– III – a care a obținut 84,57 puncte în urma evaluării și o propunere de acordare a sumei de
25.000 lei din partea Consiliul Județean Iași, la momentul adoptării prezentei hotărâri devine
neeligibil pentru finanțare deoarece, activitățile proiectului au început în data de 10 august
2019, neputându-se astfel respecta principiul neretroactivității prevăzut la art. 4 lit. f) din Legea
nr. 350/2004 și prevederile art. 15 din Ghidul solicitantului aprobat prin H.C.J. Iași nr. 158/2017.
Art.2 Fondurile rămase neutilizate, în cuantum de 14.425 lei, în cadrul
Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2019 din bugetul
Județului Iași – Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean,
respectiv pentru proiecte sociale conform prevederilor Legii nr.350/2005 , rămân la
dispoziția Consiliului Județean Iași și se alocă în bugetul Județului Iași – Consiliul
Județean Iași de la cap. 67.02. la cap. 87.02..
Art.3 Direcţia Economică şi Direcţia Juridică din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.
Art.4 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului laşi:
b) Direcţiei Juridice;
c) Direcţiei Economice;
d) Beneficiarilor menţionaţi la art. l din prezenta hotărâre.
Art.5 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 21 august 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 267
pentru aprobarea Protocolului de Colaborare între Județul Iași - Consiliul Județean
Iași, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – Euronest și Asociaţia Italienilor din
România – RO.AS.IT. cu privire la organizarea Festivalului Interetnic „Confluenţe”
2019, în perioada 03-06 octombrie 2019 în Municipiul Iaşi, comuna Victoria şi comuna
Ciurea, judeţul Iaşi
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Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 23756 din 14.08.2019 al Președintelui Consiliului Județean
Iași;
- Raportul de specialitate al Biroului Comunicare, nr. 23761 din 14.08.2019;
- Adresa Asociaţiei Italienilor din România – RO.AS.IT. cu privire acordul de cooperare în
ceea ce privește organizarea Festivalului Interetnic „Confluenţe” 2019, în perioada 03-06
octombrie 2019 în Municipiul Iaşi, comuna Victoria şi comuna Ciurea, judeţul Iaşi, înregistrată la
Consiliul Județean Iași cu nr. 22999 din 06.08.2019;
- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 20 august
2019;
- amendamentul formulat în cadrul ședinței comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Iași, reunite, din data de 20 august 2019, reiterat în cadrul ședinței ordinare de plen a
Consiliului Județean Iași din data de 21 august 2019 și consemnat în procesele verbale ale
acestora, respectiv: “să se introducă în proiectul de hotărâre un articol care să specifice –
“Consiliul Județean Iași nu este implicat financiar în activitățile proiectului”;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 21 august 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă Protocolul de Colaborare între Județul Iași - Consiliul Județean Iași,
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – Euronest și Asociaţia Italienilor din România –
RO.AS.IT. cu privire la organizarea Festivalului Interetnic „Confluenţe” 2019, în perioada 03-06
octombrie 2019 în Municipiul Iaşi, comuna Victoria şi comuna Ciurea, judeţul Iaşi, prevăzut în
anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 2 Consiliul Județean Iași nu este implicat financiar în activitățile proiectului.
Art. 3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Iași – dl. Maricel Popa să
semneze în numele și pentru Județul Iași – Consiliul Județean Iași, Protocolul de colaborare
stipulat la art.1.
Art. 4 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilieri
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre, D-lui Președinte al Consiliului
Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa, Direcției Economice – Serviciul Administrativ - Protocol,
Direcției Tehnice şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.
Dată astăzi: 21 august 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. 268
privind repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale din județul Iași a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judeţelor, destinate finanțării Programului pentru școli al României în perioada
septembrie – decembrie 2019 a anului școlar 2019 – 2020, precum și rectificarea sumelor
estimate pentru anii 2020-2022,
aferente Programului
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare nr. 24149 din 20.08.2019 inițiat de Președintele Consiliului
Judeţean Iaşi – dl. Dr. Ing. Maricel POPA, având ca obiect Proiectul de hotărâre privind
repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale din județul Iași a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, destinate
finanțării Programului pentru școli al României în perioada septembrie – decembrie 2019 a
anului școlar 2019 – 2020, precum și rectificarea sumelor estimate pentru anii 2020-2022,
aferente Programului;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unitățile
administrativ-teritoriale din județul Iași a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, destinate finanțării Programului
pentru școli al României în perioada septembrie – decembrie 2019 a anului școlar 2019 – 2020,
precum și rectificarea sumelor estimate pentru anii 2020-2022, aferente Programului, întocmit
de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 24150 din 20.08.2019;
c) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.260/21.08.2019 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 92 U.A.T.-uri din județul Iași, în anul
școlar 2019-2020;
d) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 559/2019 privind stabilirea bugetului pentru
implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar
2019-2020, precum şi pentru 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;
e) Adresa nr. 7132/14.08.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Iași;
f) 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;
g) 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;
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h) 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 școlar 2017-2018;
i) Prevederile Legii nr. 55/2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017
privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene;
j) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României
la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;
k) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2019;
l) Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
m) Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
n) 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;
o) 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;
p) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 20 august
2019;
q) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 21 august 2019
și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 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 repartizarea pe unitățile administrativ – teritoriale din judeţul Iaşi a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judeţelor, destinate finanțării Programului pentru școli al României pentru perioada septembrie –
decembrie 2019 a anului școlar 2019 - 2020, potrivit anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Aprobă rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, repartizate pe unitățile administrativ –
teritoriale din judeţul Iaşi, destinate finanțării Programului pentru școli al României, reprezentând
estimările pentru anii 2020, 2021 și 2022, potrivit anexelor nr. 2, 3 și 4, părți integrante din
prezenta hotărâre.
Art.3. Responsabilitatea pentru gestionarea eficientă şi în conformitate cu prevederile
legale a fondurilor repartizate potrivit art.1 și 2, revine unităților administrativ-teritoriale din
judeţul Iaşi menționate în anexele la prezenta hotărâre.
Art.4. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Grupul de lucru „Programul pentru Școli al României”,
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b) Direcţia Economică – Serviciul Buget,
c) Direcția Economică – Serviciul Financiar Contabil,
d) Unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Iași menționate în anexele la prezenta
hotărâre.
Art.5. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv 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 anexele la prezenta
hotărâre.
Art.6. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 21 august 2019

PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 269
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul
2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare nr. 23956/14.08.2019 inițiat de Președintele Consiliului
Judeţean Iaşi – dl. Dr. Ing. Maricel POPA, având ca obiect Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019;
b) Referatul de aprobare de completare nr. 24152 din 20.08.2019 inițiat de Președintele
Consiliului Judeţean Iaşi – dl. Dr. Ing. Maricel POPA, având ca obiect Proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019;
c) Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului general al Județului Iași –
Consiliul Județean Iași pe anul 2019, elaborat de către Direcția Economică – Serviciul Buget,
înregistrat sub nr. 23957/14.08.2019;
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d) Raportul de specialitate de completare privind rectificarea bugetului general al
Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019, elaborat de către Direcția Economică –
Serviciul Buget, înregistrat sub nr.24153 din 20.08.2019;
e) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2019, publicată în Monitorul Oficial al României din data de 14 august 2019;
f) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 268/21.08.2019 privind repartizarea pe
unitățile administrativ-teritoriale din județul Iași a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, destinate finanțării
Programului pentru școli al României în perioada septembrie – decembrie 2019 a anului școlar
2019 – 2020, precum și rectificarea sumelor estimate pentru anii 2020-2022, aferente
Programului;
g) Nota de fundamentare nr. 22045/26.07.2019 a Direcției Tehnice și Investiții;
h) Nota de fundamentare nr. 23449/09.08.2019 a Direcției Tehnice și Investiții;
i)

Nota de fundamentare nr. 13230/29.07.2019 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie

j)

Nota de fundamentare nr. 13353/31.07.2019 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie

Iași;
Iași;
k) Nota de fundamentare nr. 19077/08.08.2019 a Spitalului Clinic de Urgență pentru
Copii „Sf. Maria” Iași;
l) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
m) Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
n) Hotărârile Consiliului Judeţean Iaşi de aprobare a bugetului iniţial pe anul 2019 şi a
rectificărilor ulterioare;
o) Analiza execuției bugetare și a necesarului de credite bugetare până la sfârșitul
anului 2019;
p) Virările de credite bugetare efectuate între titluri, articole și alineate de cheltuieli și
aprobate conform legislației în vigoare de ordonatorul principal de credite;
q) 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;
r) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 20 august
2019;
s) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 21 august 2019 și consemnat în
procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență 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.3, I.36, I.40 și I.80, 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.22 și II.23, părți integrante din prezenta hotărâre.
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Art.1.(3) Aprobă rectificarea sumelor repartizate din excedentul bugetului local al
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2019 cu suma de + 17,65 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 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.7 și VI.7.1, 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 și VIII, părți integrante din prezenta
hotărâre. Creditele bugetare reprezintă limita maximă, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi
plata acestora efectuându-se în conformitate cu prevederile legale.
Art.3.(1) Responsabilitatea pentru gestionarea eficientă şi în conformitate cu prevederile
legale a creditelor bugetare aprobate aparţine conducătorilor instituţiilor de sub autoritatea
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de ordonatori de credite.
(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) Direcția Tehnică și Investiții;
b) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
c) Direcția Economică – Serviciul Financiar – Contabil;
d) Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași;
e) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” 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 Tehnice și Investiții;
b) Direcției Economice – Serviciul Financiar – Contabil;
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c) Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași;
d) Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” 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.
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: 21 august 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
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