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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 272
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean a
domnului Constantin Alin Aivănoaei și declararea vacant a locului deținut de acesta în
cadrul Consiliului Județean Iași
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere demisia din funcția de consilier județean a domnului Constantin Alin
Aivănoaei, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 27401/20.09.2019;
Având în vedere solicitarea consilierilor județeni formulată în cadrul ședinței comisiilor de
specialitate, reunite, ale Consiliului Județean Iași din data de 23 septembrie 2019, avizată
favorabil în unanimitate și consemnată în procesul verbal de ședință, respectiv “completarea
ordinii de zi a ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași cu Proiectul de hotărâre
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean a
domnului Constantin Alin Aivănoaei și declararea vacant a locului deținut în cadrul Consiliului
Județean Iași”;
Având în vedere referatul constatator nr. 27584/24.09.2019;
Având în vedere referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Iași,
înregistrat sub nr. 27583/24.08.2019;
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
23 septembrie 2019;
Având în vedere votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24
septembrie 2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 36 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 Constantin Alin Aivănoaei 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, deținut de domnul Constantin Alin
Aivănoaei în Consiliul Județean Iași, ca reprezentant al Partidului Mișcarea Populară.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a)
b)
c)
d)

Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Domnului Constantin Alin Aivănoaei,
Partidului Mișcarea Populară – Filiala Iași,
Serviciului Resurse Umane din cadrul Consiliului Județean Iași,

6
.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 8/2019

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

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 273
pentru modificarea componenţei comisiei de validare a
Consiliului Judeţean Iaşi
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere Referatul de aprobare prezentat de către Președintele Consiliului
Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 26875/17.09.2019;
Având în vedere Raportul de specialitate, întocmit de Direcția Juridică – Biroul Relații
Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa și înregistrat
sub nr.26876 din 17.09.2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.155 din 24.06.2016 privind
alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Județean Iași;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.7 din 26.01.2017 pentru
modificarea componenţei comisiei de validare a Consiliului Judeţean Iaşi prevăzută în
Hotărârea nr.155/24.06.2016;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 290/31.08.2017 pentru
modificarea componenţei comisiei de validare a Consiliului Judeţean Iaşi
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 252/21.08.2019 privind
constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean a domnului
Marius Sorin Dangă și declararea vacant a locului acestuia;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală cu
modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași
aprobat prin Hotărârea nr. 164 din 26.05.2010;
Având în vedere procesul verbal al ședinței ordinare de plen din data de 21 august 2019;
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Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data
de 23 septembrie 2019;
Având în vedere propunerea formulată în cadrul ședinței comisiilor de specialitate,
reunite, ale Consiliului Județean Iași, din data de 23 septembrie 2019, reiterată în cadrul
ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 24 septembrie 2019 și
consemnată în procesele verbale ale acestora, respectiv “desemnarea domnului consilier
județean Petru Avram în locul domnului Dangă Marius”;
Având în vedere votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 35 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se modifică componența Comisiei de validare a Consiliului Județean Iași prevăzută
în Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.155/24.06.2016, în sensul înlocuirii domnului Dangă
Marius Sorin cu domnul consilier județean Petru Avram.
Art.2 Începând cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Iași
nr. 290/31.08.2017 își încetează aplicabilitatea.
Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 155 din data de
24.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Județean Iași, se mențin și se
aplică în consecință.
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) Domnului Dangă Marius Sorin;
c) Domnului consilier județean Petru Avram;
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: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 274
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași, pentru anul
2019 şi estimări 2020 - 2021
Consiliul Judeţean Iaşi;
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Având în vedere:

a) Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri
şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2019 şi estimări 2020 - 2021,
prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator,
înregistrată sub nr.26854/17.09.2019;
b) Raportul de specialitate privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei
Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2019 şi estimări 2020 - 2021, elaborat de către Serviciul
Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe – Direcția Economică, înregistrat sub
nr.26856/17.09.2019;
c) Fundamentarea, nr. 7355/10.09.2019, a Bugetului de venituri şi cheltuieli, al R. A.
Aeroportul Iași, rectificat pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020 – 2021, cu Anexele de
fundamentare nr. 1 și 4, elaborate de către Regia Autonomă Aeroportul Iași și înaintate
Județului Iași – Consiliului Județean Iași cu adresa nr. 7444/12.09.2019 (nr. CJI
26353/12.09.2019);
d) Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Iași nr. 64/16.09.2019;
e) Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea
formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a
acestuia;
f) Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
g) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și
completările ulterioare;
h) Prevederile Legii nr. 273/2006
completările ulterioare;

privind finanţele publice locale, cu modificările și

i) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la
societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, precum și în regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
j) Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice;
k) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
l) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. 1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/3 iulie
2019 privind Codul administrativ:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat, al Regiei Autonome
Aeroportul Iași, pentru anul 2019 şi estimări 2020 - 2021, conform Anexelor nr. 1 și 4, părți
integrante din prezenta hotărâre.
Art.1.(2) Începând cu data aprobării prezentei hotărâri, se abrogă Anexele nr. 1 și 4 din
Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 215/24.07.2019.
Art.1.(3) Anexele nr. 2, 3 și 5 din Hotărârea Consiliului Județean Iași
nr. 215/24.07.2019 privind Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași,
pentru anul 2019 și estimări 2020 – 2021, rămân în vigoare.
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Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Consiliul de
Administrație și Directorul general de la Regia Autonomă Aeroportul Iaşi.
Art.3. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Regiei Autonome Aeroportul Iaşi;
c) Direcției Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe
din cadrul Consiliului Județean Iași.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

___________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 275
privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în Adunarea Generală
a Asociaților ARSACIS referitor la actualizarea, modificarea și completarea Actului
Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS
Județul Iași - Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere adresa ARSACIS nr. 899/13.08.2019 înregistrată la Județul Iași Consiliul
Județean
Iași
sub
nr.
23987/19.08.2019,
completată
prin
adresa
nr. 973/13/09/2019 înregistrată la Județul Iași - Consiliul Județean Iași sub
nr. 26389/13.09.2019;
Având în vedere Referatul de aprobare prezentat de către Președintele Consiliului
Județean Iași, în calitate de inițiator, nr. 26877/17.09.2019;
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Juridice a Consiliului Județean Iași,
nr. 26878/17.09.2019;
Având în vedere prevederile Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Regionale a
Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 168/19.07.2012 privind
desemnarea reprezentantului Judeţului Iaşi în Adunarea Generală a Asociaţiilor din cadrul
Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului
constitutiv-cadru şi a statutului - cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de
activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare;
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Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 605 din OUG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit.e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de
23 septembrie 2019;
Având în vedere votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019
și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 30 voturi “Pentru”;
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se acordă mandat special reprezentatului Județului Iași în Adunarea Generală a
Asociaților ARSACIS, să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților ARSACIS, în numele și pe
seama Județului Iași, actualizarea, modificarea și completarea Actului Constitutiv al Asociaţiei
Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS.
Art.2 Se acordă mandat special reprezentatului Județului Iași în Adunarea Generală a
Asociaților ARSACIS, să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților ARSACIS, în numele și pe
seama Județului Iași, actualizarea, modificarea și completarea Statutului Asociaţiei Regionale a
Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS.
Art.3 Se acordă mandat special Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi –
ARSACIS, prin Adunarea Generală a Asociaților, să exercite în numele și pe seama Județului
Iași, atribuțiile referitoare la actualizarea, modificarea și completarea Actului Constitutiv și a
Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS.
Art.4 Se împuternicește domnul Victor Chirilă, în calitatea sa de președinte al Asociaţiei
Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS, să semneze în numele și pe seama
Județului Iași, Actul Constitutiv și Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi –
ARSACIS.
Art.5 Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS va
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

duce la

Art.6 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre: Direcției Juridice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Iași, Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă
Canal Iaşi – ARSACIS și Instituției Prefectului Județului Iași.
Art.7 Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul
Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 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. 276
privind aprobarea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv şi a Statutului
Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS
Județul Iași - Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere adresa ARSACIS nr. 899/13.08.2019 înregistrată la Județul Iași Consiliul
Județean
Iași
sub
nr.
23987/19.08.2019,
completată
prin
adresa
nr. 973/13/09/2019 înregistrată la Județul Iași - Consiliul Județean Iași sub
nr. 26389/13.09.2019;
Având în vedere Referatul de aprobare prezentat de către Președintele Consiliului
Județean Iași, în calitate de inițiator, nr.26879/17.09.2019;
Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcției Juridice a Consiliului Județean Iași nr.
26880/17.09.2019;
Având în vedere prevederile Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Regionale a
Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului
constitutiv-cadru şi a statutului - cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de
activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 605 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit.e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de
23 septembrie 2019;
Având în vedere votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019
și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 30 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă actualizarea, modificarea și completarea Actului Constitutiv al Asociaţiei
Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS, conform anexei parte integrantă la
prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă actualizarea, modificarea și completarea Statutului Asociaţiei Regionale
a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS, conform anexei parte integrantă la prezenta
hotărâre.
Art.3 Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS va
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

duce la
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Art.4 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre: Direcției Juridice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Iași, Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă
Canal Iaşi – ARSACIS și Instituției Prefectului Județului Iași.
Art.5 Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul
Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 277
privind acordarea mandatului special reprezentantului Județului Iași – Consiliul Județean
Iași în AGA ADIS Iași, în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a
deșeurilor menajere și similare, modificării tarifului de colectare și tratare a deșeurilor
din construcții și demolări și aprobării tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în
cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și
împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.2 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în
Județul Iași nr.357/30.10.2018
Județul Iași - Consiliul Judeţean Iaşi;
a) Referatul de aprobare nr. 26915/18.09.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași
referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind acordarea mandatului special
reprezentantului Județului Iași – Consiliul Județean Iași în AGA ADIS Iași, în vederea aprobării
modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, modificării tarifului
de colectare și tratare a deșeurilor din construcții și demolări și aprobării tarifelor distincte
pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al
Deșeurilor din județul Iași” și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional
nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor
municipale în Județul Iași nr.357/30.10.2018;
b) Raportul de specialitate nr. 26914/18.09.2019 emis de Direcția Proiecte și Dezvoltare
Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iaşi;
c) Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași nr. 665/
13.09.2019, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Iași cu nr. 26421/ 13.09.2019,
referitoare la Nota de fundamentare nr. 595/14.08.2019, privind necesitatea acordării
mandatului special reprezentantului Județului Iași – Consiliul Județean Iași în AGA ADIS Iași, în
vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare,
modificării tarifului de colectare și tratare a deșeurilor din construcții și demolări și aprobării
tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management
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Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze
Actul Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a
deșeurilor municipale în Județul Iași nr. 357/30.10.2018;
d) Contractul nr. 357/30.10.2018 de delegare a serviciilor de colectare și transport deșeuri
în județul Iași, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași ADIS Iași, în calitate de delegatar și SC GIREXIM SA, în calitate de delegat;
e) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 420/27.10.2017 privind aprobarea Actului
Adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului “Sistem de
management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”;
f) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 82/29.03.2016 privind aprobarea
Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de management integrat al
deșeurilor în județul Iași;
g) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 39/27.02.2009 privind aprobarea asocierii
judeţului Iaşi cu alte unităţi administrativ - teritoriale din judeţ în vederea înfiinţării Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi pentru realizarea proiectului
„Proiectul major de investiţii în domeniul deşeurilor din judeţul Iaşi”;
h) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75/25.03.2009 privind aprobarea Actului
Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S.
Iaşi;
i) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 148/24.06.2009 privind aprobarea documentaţiei
“Master Plan - Plan de investiţii pe termen lung pentru perioada 2008 - 2038 privind
managementul integrat al deşeurilor în Iaşi”;
j) Hotărârea Consiliului Județean Iași
nr. 146/23.05.2012 privind aprobarea
“Documentului de pozitie” pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în
judeţul Iaşi”;
k) Hotărârea Adunării Generale a Asociaților A.D.I.S. Iași nr. 1/25.05.2012 de aprobare a
Documentului de Poziție pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în
judeţul Iaşi”;
l) Hotărârea Consiliului Județean Iași
nr. 201/02.08.2012 privind mandatarea
Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi pentru semnarea unor documente în cadrul şedinţelor
Adunării Generale A.D.I.S. Iași;
m) Hotărârea Adunării Generale a Asociaților A.D.I.S. Iași nr. 4/31.08.2012 de aprobare a
Actului adițional nr.1 la Documentul de Poziție pentru proiectul “Sistem de management integrat
al deşeurilor în judeţul Iaşi”;
n) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 491/29.11.2007 privind delegarea
gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iaşi,în mod direct, Societăţii Comerciale
Salubris S.A., prin contract de concesiune;
o) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 150/26.07.2012, privind prelungirea
Contractului de concesiune nr. 90979/05.12.2007 prin încredintare directă a gestiunii serviciului
de salubrizare al Municipiului Iaşi până la data de 04.12.2022;
p) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 200/15.07.2016 privind aprobarea
Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al
deseurilor in judetul IAȘI;
q) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.166/24.04.2017 privind integrarea
UAT-Municipiul Iași în Sistemul integrat de management al deșeurilor din Județul Iași;
r) Decizia Comisiei Europene nr. C(2007)3467/12.07.2007 prin care s-a aprobat
Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 2007-2013;
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s) Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr. 145/23.05.2012 privind aprobarea cofinanţării
proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi" (cheltuieli eligibile şi
neeligibile), atât pentru cota aferentă contribuţiei proprii a beneficiarului, cât şi pentru contribuţia
locală (1%);
t) Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr. 144/23.05.2012 privind aprobarea Studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul “Sistem de management integrat
al deşeurilor în judeţul Iaşi", modificată şi completată prin Hotărârea nr. 200/02.08.2012;
u) Decizia Comisiei Europene nr. C(2013)2068/11.04.2013 privind proiectul major "Sistem
de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi", care face parte din programul operaţional
“Mediu” pentru asistenţă structurală din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de
Coeziune în conformitate cu obiectivul Convergenţă în România CCI 2010RO161PR005;
v) Prevederile Ghidului Solicitantului și ale Programului Operațional Sectorial de Mediu
(POS Mediu), Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor
şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”;
w) Contractul de finanțare nr. 2259/16.05.2013 – Faza I, încheiat între Ministerul Mediului
și Schimbărilor Climatice și Consiliul Județean Iași, cu o valoare totală a proiectului, fără TVA,
de 247.899.718 lei, valoarea eligibilă, în conformitate cu POS Mediu și Decizia de Aprobare nr.
C(2013) 2068/11.04.2013 a Comisiei Europene, fiind de 223.517.053 lei;
x) Decizia Comisiei Europene nr. C(2015)4823/09.07.2015 privind aprobarea Programului
Operațional Infrastructura Mare 2014-2020;
y) Actul adițional nr.3/29.07.2016 la contractul de finanțare nr.2259/16.05.2013 privind
aprobarea fazării proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași’’ în
vederea finanțării Fazei 2 din Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020;
z) Contractul de finanțare nr. 69/30.05.2017 – Faza II, încheiat între Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Consiliul Judeţean Iași și A.D.I.S. Iași;
aa) H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările și completările
ulterioare;
bb) O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările
ulterioare;
cc) O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările
ulterioare;
dd) Prevederile art. 6, alin. (1) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
ee) Prevederile art. 8, alin. (1) și (3), lit. i) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
ff) H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu
modificările și completările ulterioare;
gg) Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localităților;
hh) Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
ii) Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de
ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
jj) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
kk) Dispozițiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
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ll) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
mm) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul competențelor stabilite prin art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și
similare în județul Iași existent în cuantum de 167,96 lei/tonă (fără TVA) în 176,15 lei/tonă (fără
TVA).
Art.2. Se aprobă modificarea tarifului de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și
demolări în județul Iași existent în cuantum de 25,40 lei/tonă (fără TVA) în 29,43 lei/tonă (fără
TVA).
Art.3. Se aprobă tarifele distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului
SMID Iași, după cum urmează:
a) tariful de colectare a deșeurilor reciclabile, în cuantum de 846,43 lei/tonă (fără TVA),
care va fi suportat de organizațiile de implementare a răspunderii extinse a producătorului
(OIREP) în domeniul colectării deșeurilor;
b) tariful de colectare a deșeurilor menajere și similare în amestec, altele decăt
reciclabile, în cuantum de 167,86 lei/tonă (fără TVA);
Art.4. Se aprobă acordarea mandatului special pentru dl. Romeo OLTEANU,
reprezentantul Județului Iași – Consiliul Județean Iași - membru al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași, în ședințele Adunării Generale ale acesteia,
pentru:
a) aprobarea modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și
similare în județul Iași;
b) aprobarea modificării tarifului de colectare și tratare a deșeurilor din construcții și
demolări în județul Iași,
Iași.

c) aprobarea tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului SMID

Art.5. Se împuternicește Vicepreședintele Consiliului Județean Iași, dl. Romeo
OLTEANU, în calitate de Președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubritate A.D.I.S. Iași, să semneze legal valabil, în numele și pentru UAT Județul Iași, Actul
Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a
deșeurilor municipale în Județul Iași nr.357/30.10.2018.
Art.6. Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de persoanele nominalizate
la art. 4 și art. 5, de către Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubritate A.D.I.S. Iaşi.
Art.7.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către: Instituţia Prefectului Judeţului
Iaşi, Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, Direcţia Juridică, Direcția Economică din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Salubritate A.D.I.S. 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.
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Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 278
privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri
în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de modificare şi
completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi pentru a
compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
”Modernizare drum judeţean DJ 248 E: Alexeşti – Cuza Vodă, km 0+000 – 3+040”

Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a
instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de
modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi pentru a
compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
”Modernizare drum judeţean DJ 248 E: Alexeşti – Cuza Vodă, km 0+000 – 3+040”, prezentat de
către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.
26881/17.09.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare
a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de
modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi pentru a
compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
”Modernizare drum judeţean DJ 248 E: Alexeşti – Cuza Vodă, km 0+000 – 3+040”, elaborat de
Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor
Publice,înregistrat sub nr. 26882/17.09.2019;
- Nota de fundamentare privind aprobarea valorii revizuite a devizului general ca urmare a
instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de
modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi pentru a
compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru obiectivul de investiţie
”Modernizare drum judeţean DJ 248 E: Alexeşti – Cuza Vodă, km 0+000 – 3+040”, elaborată
de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr.
6005/10.09.2019, transmisă cu adresa nr. 6006/10.09.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean
Iaşi cu nr. 26051/10.09.2019;
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- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 275/29.09.2015 privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum
judeţean DJ 248 E: Alexeşti – Cuza Vodă, km 0+000 – 3+040”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 70/24.02.2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 275/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ” Modernizare drum judeţean DJ
248 E: Alexeşti – Cuza Vodă, km 0+000 – 3+040” ca urmare a reducerii cotei de TVA la 19%;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 70/22.03.2019 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judetean Iasi nr. 275/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Modernizare drum judetean DJ
248 E: Alexeşti — Cuza Vodă, km 0+000 — 3+040";
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 124/29.05.2019 privind aprobarea creditului de
angajament în valoare de 5.833,643 mii lei pentru perioada 2019 – 2020 în vederea finanţării
obiectivului de investiţie "Modernizare drum judetean DJ 248 E: Alexeşti — Cuza Vodă, km
0+000 — 3+040";
- Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi a conţinutului-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
- O.U.G. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor
măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Prevederile art. 173, alin. (1), lit. b) şi alin. (3), lit. f) din Ordonanţa de Urgență a
Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 septembrie
2019;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin (1) şi ale art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanţa de
Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă revizuirea devizului general aferent obiectivului de investiţie
"Modernizare drum judetean DJ 248 E: Alexeşti — Cuza Vodă, km 0+000 — 3+040" parte
integrantă din prezenta hotărâre, astfel:
Valoare totală investiţie
Construcţii montaj

= 8.481.821,22 lei (inclusiv TVA), din care:
= 8.132.107,27 lei (inclusiv TVA)

Art.2 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor
Iași.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeṭeni ṣi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
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c) Directiei Tehnice și Investiții;
d) Direcṭiei Economice - Serviciul Buget;

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

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 279
pentru modificarea H.C.J. Iaşi nr. 124/29.05.2019 privind aprobarea
creditului de angajament în valoare de 5.833,643 mii lei pentru perioada 2019 - 2020
în vederea finanțării obiectivului de investiție
”Modernizare drum judeţean DJ 248 E: Alexeşti – Cuza Vodă, km 0+000 – 3+040”
ca urmare a actualizării devizului general
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare pentru modificarea H.C.J. Iaşi nr. 124/29.05.2019 privind
aprobarea creditului de angajament în valoare de 5.833,643 mii lei pentru perioada 2019 - 2020
în vederea finanțării obiectivului de investiție ”Modernizare drum judeţean DJ 248 E: Alexeşti –
Cuza Vodă, km 0+000 – 3+040” ca urmare a actualizării devizului general, prezentat de către
Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub
nr.26883/17.09.2019;
- Raportul de specialitate pentru modificarea H.C.J. Iaşi nr. 124/29.05.2019 privind
aprobarea creditului de angajament în valoare de 5.833,643 mii lei pentru perioada 2019 - 2020
în vederea finanțării obiectivului de investiție ”Modernizare drum judeţean DJ 248 E: Alexeşti –
Cuza Vodă, km 0+000 – 3+040” ca urmare a actualizării devizului general, elaborat de Direcṭia
Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice,înregistrat
sub nr.26884/17.09.2019;
- Nota de fundamentare pentru modificarea H.C.J. Iaşi nr. 124/29.05.2019 privind
aprobarea creditului de angajament în valoare de 5.833,643 mii lei pentru perioada 2019 - 2020
în vederea finanțării obiectivului de investiție ”Modernizare drum judeţean DJ 248 E: Alexeşti –
Cuza Vodă, km 0+000 – 3+040” ca urmare a actualizării devizului general elaborată de către
Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr. 6008/10.09.2019,
transmisă cu adresa nr. 6009/10.09.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr.
26052/10.09.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 124/29.05.2019 privind aprobarea unui credit de
angajament în valoare de 5.833,643 mii lei pentru perioada 2019 – 2020 în vederea finanţării
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obiectivului de investiţie "Modernizare drum judetean DJ 248 E: Alexeşti - Cuza Vodă, km
0+000 - 3+040";
- Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi a conţinutului-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
- O.U.G. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor
măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 173, alin. (1), lit. b) şi alin. (3), lit. f) din Ordonanţa de Urgență a
Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 septembrie
2019;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa de
Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 124/ 29.05.2019
privind aprobarea unui credit de angajament în valoare de 5.833,643 mii lei pentru perioada
2019 – 2020 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum județean DJ 248
E: Alexeşti - Cuza Vodă, km 0+000 - 3+040" prin suplimentarea cu suma 2.614,946 mii lei a
creditului de angajament, valoarea totală a creditului în sumă de 8.448,589 mii lei fiind defalcată
astfel:
2019

3.177,038 mii lei din care:

Organizare de şantier

100,667 mii lei

Cote +taxe

75,171 mii lei

Asistenţă tehnică
C+M
2020
C+M

1,200 mii lei
3.000,000 mii lei
5.271,551 mii lei din care:
5.031,440 mii lei

Diverse şi neprevăzute
Asistenţă tehnică

238,042 mii lei
2,069 mii lei

Art.2 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor
Iași.
Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeṭeni ṣi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

20
.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 8/2019

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

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

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 280
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 354/29.10.2018 privind
aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor cheltuieli de investiţii pe
Drumul Judeţean 280D: Intersecţie DN 28A (Ruginoasa) - Heleşteni, km.0+000-6+464 în
perioada 2019-2020 ca urmare a actualizării devizului general
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
354/29.10.2018 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor
cheltuieli de investiţii pe Drumul Judeţean 280D: Intersecţie DN 28A (Ruginoasa) -Heleşteni,
km.0+000-6+464 în perioada 2019-2020 ca urmare a actualizării devizului general, prezentat de
către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.
26885/17.09.2019;
- Raportul de specialitate pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
354/29.10.2018 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor
cheltuieli de investiţii pe Drumul Judeţean 280D: Intersecţie DN 28A (Ruginoasa) - Heleşteni,
km.0+000-6+464 în perioada 2019-2020 ca urmare a actualizării devizului general, elaborat de
Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice,
înregistrat sub nr. 26886/17.09.2019;
- Nota de fundamentare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi
nr.
354/29.10.2018 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor
cheltuieli de investiţii pe Drumul Judeţean 280D: Intersecţie DN 28A (Ruginoasa) - Heleşteni,
km.0+000-6+464 în perioada 2019-2020 ca urmare a actualizării devizului general elaborată de
către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr. 6011/10.09.2019
transmisă cu adresa nr. 6012/10.09.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr.
26050/10.09.2019;
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- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 282/29.09.2015 privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Modernizare drum
judeţean DJ 280D: Intersecţie DN 28A (Ruginoasa) – Heleşteni, km.0+000÷6+464”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 77/24.02.2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judetean Iaşi nr. 282/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate a
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 280D: Intersecţie
DN 28A (Ruginoasa) – Heleşteni, km.0+000÷6+464" ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la
19%;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 354/29.10.2018 privind aprobarea unui credit de
angajament in vederea efectuarii unor cheltuieli de investitii pe Drumul Judetean 280D,
Intersectie DN 28A (Ruginoasa) — Heleşteni, km.0+000-6+464 în perioada 2019-2020;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 225/24.07.2019 privind aprobarea valorii revizuite
a devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor
măsuri fiscal bugetare de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor
termene, precum şi pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru
obiectivul de investiţie „Modernizare drum judeţean DJ 280D: Intersecţie DN 28A (Ruginoasa) –
Heleşteni, km.0+000÷6+464”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 226/24.07.2019 privind modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 354/29.10.2018 privind aprobarea unui credit de angajament în
vederea efectuării unor cheltuieli de investiţii pe Drumul Judeţean 280 D: Intersecţie DN 28 A
(Ruginoasa) – Heleşteni, km 0+000 – 6+464 în perioada 2019 – 2020 ca urmare a actualizării
devizului general;
- Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi a conţinutului-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Prevederile art. 173, alin. (1), lit. b) şi alin. (3), lit. f) din Ordonanţa de Urgență a
Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 septembrie
2019;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa de
Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 354/ 29.10.2018
privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor cheltuieli de investiţii pe
Drumul Judeţean 280 D, Intersecţie DN 28A (Ruginoasa) - Heleşteni, km.0+000-6+464 în
perioada 2019-2020 prin suplimentarea cu suma 4.991,539 mii lei a creditului de angajament,
valoarea totală a creditului în sumă de 19.193,349 mii lei fiind defalcată astfel:
2019:

3.492,599 mii lei, din care:
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 Organizare de șantier:

324,120 mii lei

 Cote+taxe:

165,679 mii lei

 C+M:

3.000,000 mii lei

 Asistenţă Tehnică
2020:

2,800 mii lei

9.503,054 mii lei, din care:

 C+M:

9.500,000 mii lei

 Asistenţă Tehnică
2021:

3,054 mii lei

6.197,696 mii lei, din care:

 C+M

5.423,478 mii lei

 Cheltuieli diverse și neprevăzute:

771,418 mii lei

 Asistenţă tehnică

2,800 mii lei

Art.2 Începând cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi
nr. 226/24.07.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi
nr.
354/29.10.2018 privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor
cheltuieli de investiţii pe Drumul Judeţean 280 D: Intersecţie DN 28 A (Ruginoasa) – Heleşteni,
km 0+000 – 6+464 în perioada 2019 – 2020 ca urmare a actualizării devizului general.
Art.3 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor
Iași.
Art.4 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeṭeni ṣi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
c) Direcției Tehnice și Investiții;
d) Direcṭiei Economice - Serviciul Buget;
Art.5 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeṭeni ṣi
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 281
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pentru modificarea H.C.J. Iaşi nr. 32/20.02.2019 privind aprobarea creditului de
angajament în valoare de 58.333,224 mii lei pentru perioada 2019 - 2021 în vederea
finanțării obiectivului de investiție "Modernizare drum județean DJ 282D: Româneşti Podu Iloaiei (intersecţie DJ 281 Km 14+834) - Popeşti - Mădârjac, km 6 + 057 - 14 + 834,
km 17 + 684 - 24 + 036, km 25 + 036 - 38 + 828" ca urmare a actualizării devizului general
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare pentru modificarea H.C.J. Iaşi nr. 32/20.02.2019 privind aprobarea
creditului de angajament în valoare de 58.333,224 mii lei pentru perioada 2019 - 2021 în
vederea finanțării obiectivului de investiție "Modernizare drum județean DJ 282D: Româneşti Podu Iloaiei (intersecţie DJ 281 Km 14+834) - Popeşti - Mădârjac, km 6 + 057 - 14 + 834, km 17
+ 684 - 24 + 036, km 25 + 036 - 38 + 828" ca urmare a actualizării devizului general, prezentat
de către Preṣedintele Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.
27023/18.09.2019;
- Raportul de specialitate pentru modificarea H.C.J. Iaşi nr. 32/20.02.2019 privind
aprobarea creditului de angajament în valoare de 58.333,224 mii lei pentru perioada 2019 2021 în vederea finanțării obiectivului de investiție "Modernizare drum județean DJ 282D:
Româneşti - Podu Iloaiei (intersecţie DJ 281 Km 14+834) - Popeşti - Mădârjac, km 6 + 057 - 14
+ 834, km 17 + 684 - 24 + 036, km 25 + 036 - 38 + 828" ca urmare a actualizării devizului
general, elaborat de Direcṭia Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea
Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr.27026/ 18.09.2019;
- Nota de fundamentare pentru modificarea H.C.J. Iaşi nr. 32/20.02.2019 privind
aprobarea creditului de angajament în valoare de 58.333,224 mii lei pentru perioada 2019 2021 în vederea finanțării obiectivului de investiție "Modernizare drum județean DJ 282D:
Româneşti - Podu Iloaiei (intersecţie DJ 281 Km 14+834) - Popeşti - Mădârjac, km 6 + 057 - 14
+ 834, km 17 + 684 - 24 + 036, km 25 + 036 - 38 + 828" ca urmare a actualizării devizului
general elaborată de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub
nr. 6014/10.09.2019, transmisă cu adresa
nr. 6015/10.09.2019, înregistrată
la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 26049/10.09.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 32/20.02.2019 privind aprobarea creditului de
angajament în valoare de 58.333,224 mii lei pentru perioada 2019 - 2021 în vederea finanțării
obiectivului de investiție "Modernizare drum județean DJ 282 D: Româneşti - Podu Iloaiei
(intersecţie DJ 281 Km 14+834) - Popeşti - Mădârjac, km 6+057 – 14+834, km 17+684 –
24+036, km 25+036 – 38+828";
- Hotărârea Consiliul Judeţean Iaşi nr. 220/24.07.2019 pentru aprobarea valorii revizuite a
devizului general ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor
măsuri fiscal bugetare de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor
termene, precum şi pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime pentru
obiectivul de investiţie "Modernizare drum judetean DJ 282D: Româneşti - Podu Iloaiei
(intersecţie DJ 281 Km 14+834) - Popeşti - Mădârjac, km 6 + 057 - 14 + 834, km 17 + 684 - 24
+ 036, km 25 + 036 - 38 + 828";
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 221/24.07.2019 privind modificarea H.C.J. Iaşi nr.
32/20.02.2019 privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 58.333,224 mii lei
pentru perioada 2019 - 2021 în vederea finanțării obiectivului de investiție "Modernizare drum
judeţean DJ 282D: Româneşti - Podu Iloaiei (intersecţie DJ 281 Km 14+834) - Popeşti Mădârjac, km 6 + 057 - 14 + 834, km 17 + 684 - 24 + 036, km 25 + 036 - 38 + 828" ca urmare a
actualizării devizului general;
- Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi a conţinutului-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
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- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 173, alin. (1), lit. b) şi alin. (3), lit. f) din Ordonanţa de Urgență a
Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 septembrie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa de
Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 32/20.02.2019 privind
aprobarea creditului de angajament în valoare de 58.333,224 mii lei pentru perioada 2019 2021 în vederea finanţării obiectivului de investiţie "Modernizare drum judeţean DJ 282D:
Româneşti - Podu Iloaiei (intersecţie DJ 281 Km 14+834) - Popeşti - Mădârjac, km 6 + 057 - 14
+ 834, km 17 + 684 - 24 + 036, km 25 + 036 - 38 + 828" prin suplimentarea cu suma de
18.915,547 mii lei a creditului de angajament, valoarea totală a creditului în sumă de
77.248,771 mii lei fiind defalcată astfel:
2019
7.997,613 mii lei din care:
 Organizare de şantier
1.324,866 mii lei
 Cote +taxe
663,681 mii lei
 C+M
6.000,000 mii lei
 Asistenţă tehnică
9,066 mii lei
2020
 C+M
 Asistenţă tehnică

45.009,066 mii lei din care:
45.000,000 mii lei
9,066 mii lei

2021
24.242,092 mii lei
 C+M
20.798,246 mii lei
 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 3.434,780 mii lei
 Asistenţă tehnică
9,066 mii lei
Art.2 Începând cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi
nr. 221/24.07.2019 privind modificarea H.C.J. Iaşi nr. 32/20.02.2019 privind aprobarea creditului
de angajament în valoare de 58.333,224 mii lei pentru perioada 2019 - 2021 în vederea
finanțării obiectivului de investiție "Modernizare drum judeţean DJ 282D: Româneşti - Podu
Iloaiei (intersecţie DJ 281 Km 14+834) - Popeşti - Mădârjac, km 6 + 057 - 14 + 834, km 17 +
684 - 24 + 036, km 25 + 036 - 38 + 828" ca urmare a actualizării devizului general.
Art.3 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor
Iași.
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Art.4 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeṭeni ṣi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
c) Direcției Tehnice și Investiții;
d) Direcṭiei Eeconomice - Serviciul Buget.
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 Judeṭeni ṣi
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.282
privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul de lucrări drumuri şi
poduri al D.J.A.D.P. Iaşi pentru anul 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul
de lucrări drumuri şi poduri al D.J.A.D.P. Iaşi pentru anul 2019, prezentată de către Preṣedintele
Consiliului Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub numărul 26950 din data de
18.09.2019;
- Raportul de specialitate privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din
Programul de lucrări drumuri şi poduri al D.J.A.D.P. Iaşi pentru anul 2019, elaborat de Direcṭia
Tehnică și Investiții – Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat
sub nr.26951 din 18.09.2019;
- Nota de fundamentare privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul
de lucrări drumuri şi poduri al D.J.A.D.P. Iaşi pentru anul 2019, elaborată de către Direcția
Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași sub nr. 6001/10.09.2019 transmisă cu
adresa nr. 6002/10.09.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 26039/10.09.2019;
- prevederile OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile OG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
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- prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice;

- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), lit.f) din Ordonanţa nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul Administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
- solicitarea formulată în cadrul ședinței comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Iași, reunite, din data de 23 septembrie 2019 și consemnată în procesul verbal al
acesteia și în rapoartele de avizare ale comisiilor, respectiv: “avizat favorabil în unanimitate cu
mențiunea că DJADP Iași va depune Anexa 1 modificată pentru plen”;
- Adresa Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași
nr.
6247/23.09.2019 înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 27562/23.09.2019 prin care
înaintează Nota de fundamentare nr. 6246/23.09.2019 și Anexa 1 modificată;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de
Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul de lucrări
drumuri şi poduri al D.J.A.D.P. Iaşi pentru anul 2019, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de Direcṭia Economică şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi.
Art.3. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeṭeni ṣi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
c) Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
d) Direcṭiei Economice - Serviciul Buget.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeṭeni ṣi
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

27

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 8/2019

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.283
pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 266/21.08.2019 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:
Iași;

- Referatul de aprobare nr. 26887 din 17.09.2019 al Președintelui Consiliului Județean

- Raportul de specialitate, întocmit de Direcţia Juridică - Biroul Relaţii Publice, Monitorul
Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa, înregistrat sub nr. 26888 din
17.09.2019;
- Adresa Direcției Economice – Serviciul Financiar Contabil din cadrul Consiliului Județean
Iași nr. 24882/29.08.2019;
- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 266/21.08.2019 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;
- prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 septembrie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (l) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Se aprobă rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 266/21.08.2019 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, prin îndreptarea erorii materiale, după cum urmează: în art. 2, în loc de “cap.
67.02” se va citi “cap. 68.02”.
Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 266/ 21.08.2019
rămân valabile și se aplică în consecință.
Art.III 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;
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c) Direcţiei Economice.

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

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.284
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.112/29.05.2019 pentru
aprobarea Regulamentului privind acordarea de stimulente financiare elevilor din
învăţământul preuniversitar din judeţul Iași, care au obţinut premii/distincţii/medalii la
competiţii şcolare judeţene, naţionale şi internaţionale, acţiunile sportive internaţionale şi
naţionale oficiale, precum şi cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 26889/17.09.2019 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Iași, în
calitatea sa de inițiator;
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice – Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial,
Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, înregistrat sub nr. 26890 din data de
17.09.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 112/29.05.2019
Regulamentului privind acordarea de stimulente financiare elevilor
preuniversitar din judeţul Iași, care au obţinut premii/distincţii/medalii la
judeţene, naţionale şi internaţionale, acţiunile sportive internaţionale şi
precum şi cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora;

pentru aprobarea
din învăţământul
competiţii şcolare
naţionale oficiale,

- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
nr. 26130/12.09.2019, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 26373/12.09.2019;

Iași

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările și completările ulteruioare;
- prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea performanţei şcolare
înalte din învăţământul preuniversitar;
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- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 110 din 24.04.2019 privind aprobarea
bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 septembrie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (l) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 112/29.05.2019 pentru aprobarea
Regulamentului privind acordarea de stimulente financiare elevilor din învăţământul
preuniversitar din judeţul Iași, care au obţinut distincţii la competiţii şcolare judeţene, naţionale şi
internaţionale, acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, precum şi cadrelor didactice
care s-au ocupat de pregătirea acestora, se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre.
Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.112/ 29.08.2019 rămân
valabile și se aplică în consecință.
Art.III 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.

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

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
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HOTĂRÂREA nr.285
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privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iaşi în cadrul Consiliilor de
Administraţie ale unităţilor speciale de învăţământ preuniversitar din subordine, pentru
anul școlar 2019-2020
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:

- Referatul de aprobare privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iaşi în cadrul
Consiliilor de Administraţie ale unităţilor speciale de învăţământ preuniversitar din subordine,
pentru anul școlar 2019-2020, prezentat de Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea
sa de inițiator, înregistrat sub nr. 26895 din 17.09.2019;
- Raportul de specialitate privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iaşi în
cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor speciale de învăţământ preuniversitar din
subordine, pentru anul școlar 2019-2020, elaborat de către Serviciul Resurse Umane şi
Salarizare și înregistrat sub nr. 26896/17.09.2019;
- prevederile art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 4 din Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4.619/2014 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din
unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 12, alin. (3), lit. b) din Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului
și Sportului nr. 5.555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iași nr. 39/20.02.2019 privind aprobarea reţelei
învăţământului special din judeţul Iaşi pentru anul şcolar 2019 – 2020;
- prevederile art. 173, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 septembrie
2019;
- propunerile formulate în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din
data de 24 septembrie 2019 și consemnate în procesul verbal al acesteia, respectiv “la Școala
Gimnazială Specială “C. Păunescu” Iași domnul Dumitru Paraschiv; la Liceul Tehnologic
Special “Vasile Pavelcu” Iași domnul Uscatu Marian; la Școala Gimnazială Specială Pașcani
domnul Enea Neculai; la Liceul Special “Moldova”- Târgu Frumos doamna Ghemu Iuliana; la
Școala Profesională Specială “Trinitas” – Târgu Frumos – doamna Cîtea Petronela; la Școala
Gimnazială nr. 41 Iași domnul Cotiugă Vasile și la Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Iași doamna Nuță Violeta”;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Cu data prezentei se numesc reprezentanţii Consiliului Judeţean Iaşi în cadrul
Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din subordine, pentru anul
școlar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aceeaşi dată încetează orice prevedere contrară prezentei hotărâri.
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Art.3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către
Serviciul Resurse Umane şi Salarizare, prin grija şefului de serviciu, conducerea unităţilor de
învăţământ şi persoanele menționate în anexa prezentei hotărâri.
Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Serviciului Resurse Umane, unităților de învățământ și persoanelor menționate în anexa la
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: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.286
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Iaşi în Comisiile de Evaluare și
Asigurare a Calității din cadrul unităţilor de învățământ preuniversitar din subordine
pentru anul școlar 2019 – 2020
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Iaşi în
Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul unităţilor de învățământ preuniversitar
din subordine, prezentat de Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator,
înregistrat sub nr. 26897/17.09.2019;
- Raportul de specialitate privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Iaşi în
Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul unităţilor de învățământ preuniversitar
din subordine, elaborat de către Serviciul Resurse Umane şi Salarizare și înregistrat sub nr.
26898/17.09.2019;
- Prevederile art. 11, alin. (4), lit. e) și alin. (9) din Ordonanța de Urgență
nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 290/29.08.2018 privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Judeţean Iaşi în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității din
cadrul unităţilor de învățământ preuniversitar din subordine;
- prevederile art. 173, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr.57/2019
privind Codul administrativ;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 septembrie
2019;
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- propunerile formulate în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din
data de 24 septembrie 2019 și consemnate în procesul verbal al acesteia, respectiv: “ la Școala
Gimnazială Specială Pașcani doamna Mihaela Spiridon, la Liceul Tehnologic Special “Vasile
Pavelcu” Iași doamna Camelia Ciornia, la Liceul Special “Moldova”- Târgu Frumos doamna
Cîtea Petronela, la Școala Profesională Specială “Trinitas” – Târgu Frumos – domnul Florin
Mihai, la Școala Gimnazială Specială “C. Păunescu” Iași doamna Doina Cazan, la Colegiul
Tehnic “Ion Holban”Iași domnul Mihai Toma și la Școala Gimnazială nr. 41 Iași domnul Marius
Eugen Ostaficiuc”;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 30 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Cu data prezentei se desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Iaşi în
Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar
din subordine, pentru anul școlar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aceeași dată încetează orice prevedere contrară prezentei hotărâri.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Serviciul Resurse
Umane şi Salarizare, prin grija şefului de serviciu, conducerea unităților de învățământ și de
persoanele desemnate în anexa prezentei hotărâri.
Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Serviciului Resurse Umane şi Salarizare, unităților de învățământ și persoanelor desemnate în
anexa prezentei hotărâri.
Art.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.287
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Iaşi în Consiliul de
Administraţie al Palatului Copiilor Iaşi, pentru anul școlar 2019-2020
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
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- Referatul de aprobare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Iaşi în
Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Iaşi, pentru anul școlar 2019-2020, prezentat de
Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 26891 din
17.09.2019;
- Raportul de specialitate privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Iaşi în
Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Iaşi, pentru anul școlar 2019-2020, elaborat de
către Serviciul Resurse Umane şi Salarizare și înregistrat sub nr. 26892/ 17.09.2019;
- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
nr.
5.567/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară;
- prevederile art. 15, alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionarea palatelor şi
cluburilor copiilor - Anexa la Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 4624/2015;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 359/29.09.2018 privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Județean Iași în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Iași,
pentru anul școlar 2018-2019, prin care a fost nominalizat domnul consilier județean Constantin
Șerban;
- prevederile art. 173, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr.57/2019
privind Codul administrativ;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 septembrie
2019;
- propunerea formulată în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din
data de 24 septembrie 2019 și consemnată în procesul verbal al acesteia, respectiv
“desemnarea domnului consilier județean Constantin Șerban ca reprezentant al Consiliului
Judeţean Iaşi în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Iaşi pentru anul școlar 20192020”;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Începând cu data prezentei, se desemnează domnul consilier județean Constantin
Șerban ca reprezentant al Consiliului Judeţean Iaşi în Consiliul de Administraţie al Palatului
Copiilor Iaşi pentru anul școlar 2019-2020.
Art.2. Cu aceeaşi dată încetează orice prevedere contrară prezentei hotărâri.
Art.3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către
Serviciul Resurse Umane şi Salarizare, prin grija şefului de serviciu, Palatul Copiilor Iaşi, prin
grija directorului şi a persoanei desemnate la art.1.
Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Serviciului Resurse Umane, Palatului Copiilor Iaşi şi persoanei desemnate la art.1.
Art.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa .
Dată astăzi: 24 septembrie 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.288
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Iași în Comisia de Orientare
Școlară și Profesională pentru anul școlar 2019 - 2020
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Iași în
Comisia de Orientare Școlară și Profesională pentru anul școlar 2019 – 2020, prezentat de
către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.
26893/17.09.2019;
- Raportul de specialitate privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Iași în
Comisia de Orientare Școlară și Profesională pentru anul școlar 2019 - 2020, elaborat de către
Serviciul Resurse Umane și Salarizare, înregistrat sub nr. 26894/ 17.09.2019;
- Adresa Inspectoratului Școlar Județean Iași nr .6924/31.07.2019, înregistrată la Consiliul
Județean Iași sub nr. 24787/28.08.2019, prin care se solicită reconfirmarea reprezentantului
autorității în Comisia de Orientare Școlară și Profesională pentru anul școlar 2019 - 2020;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 321/19.09.2018 privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Județean Iași în Comisia de Orientare Școlară și Profesională
pentru anul școlar 2018 – 2019, prin care a fost nominalizată doamna consilier județean
Mihaela IVANCIA;
- Prevederile art. 50 și ale art. 99, alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 9, alin. (3), lit. e) din Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016 al
Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministrului Sănătății și
Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice privind aprobarea metodologiei pentru
evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de
handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum
și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 173, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 septembrie
2019;
- propunerea formulată în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din
data de 24 septembrie 2019 și consemnată în procesul verbal al acesteia, respectiv:
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“desemnarea doamnei consilier județean Ivancia Mihaela ca reprezentant al Consiliului
Judeţean Iaşi în Comisia de Orientare Școlară și Profesională pentru anul școlar 2019 - 2020”;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Doamna consilier județean Ivancia Mihaela se desemnează drept reprezentant al
Consiliului Județean Iași în Comisia de Orientare Școlară și Profesională pentru anul școlar
2019 - 2020.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Serviciul Resurse
Umane și Salarizare, de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași și de
persoana desemnată conform art. 1.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Inspectoratului Școlar Județean Iași, Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională
Iași, Serviciului Resurse Umane și Salarizare și persoanei desemnate conform art. 1.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 289
pentru aprobarea organigramei și statului de funcţii ca urmare a reorganizării aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Iași și aplicării prevederilor OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a organigramei și statului de funcţii ca urmare a reorganizării
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Iași și aplicării prevederilor O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași, în
calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 27027/18.09.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ca urmare a
reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Iași și aplicării prevederilor
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, elaborat de către Serviciul Resurse Umane și
Salarizare, înregistrat sub nr. 27028/18.09.2019;
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- Adresa Instituției Prefectului Județului Iași nr. 7017/11.04.2019, prin care se comunică
numărul maxim al posturilor pe care Județul Iași îl poate avea în anul 2019, potrivit O.U.G. nr.
63/2010, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/ 2006
privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu
modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 275/26.07.2013 privind aprobarea organigramei și
a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Iași, ca urmare a
aplicării prevederilor O.U.G. nr. 77/2013;
- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile Legii nr. 53/2003, Codul muncii, republicat, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 173, alin. (1), lit. a) și alin. (2), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 septembrie
2019;
- amendamentele formulate în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași
din data de 24 septembrie 2019 și consemnate în procesul verbal al acesteia, respectiv:
“Direcţia Juridică să treacă în subordinea directă a Preşedintelui Consiliului Judeţean şi va fi
formată din Serviciul Juridic Contencios – Administrativ şi Biroul Programe Guvernamentale”;
“În subordinea Secretarului General va fi Biroul Relaţii cu Publicul Monitorul Oficial, Ghişeu
Unic, Arhivă, Secretariat ATOP şi Biroul Contractare Servicii Sociale, Parteneriate cu UAT,
Societatea Civilă, Organizaţii şi Fundaţii”;
- Adresa Serviciului Resurse Umane şi Salarizare nr. 27742 din data de 24.09.2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 23 voturi “Pentru” și 11 voturi de “Abținere”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă organigrama Consiliului Județean Iași, conform Anexei nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă statul de funcții al Consiliului Județean Iași, conform Anexei nr. 2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcţionarilor publici, potrivit art. 408
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederile prezentei hotărâri se vor aplica
începând cu data de 01.11.2019.
Art.4. Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 275/26.07.2013 privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Iași, ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 77/2013, se abrogă.
Art.5. Funcțiile publice de execuție de „consilier achiziții publice”, stabilite prin
schimbarea denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de
achiziţie publică mai mult de 50%, vor fi salarizate la nivelul aprobat în condițiile legii pentru
funcțiile publice din care provin.
Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul
Resurse Umane și Salarizare.
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Art.7. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și tuturor structurilor din aparatul de specialitate al
Consiliului Județean Iași.
Art.8. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 290
privind aprobarea dării în administrarea Unității Administrativ Teritoriale Oraș Târgu
Frumos a unui număr de 10 minicăsuțe din lemn
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 26922/18.09.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași;
- Raportul de specialitate nr. 26923/18.09.2019 întocmit de Direcția Tehnică și Investiții Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor Publice din cadrul Consiliului Județean Iași;
- Adresa nr. 44447/05.09.2019 a Orașului Târgu Frumos privind transmiterea a 10
minicăsuțe din lemn pentru organizarea unor evenimente;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 173, alin. (1), lit. b), alin. (4), art. 182, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și
art. 349 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 septembrie
2019;
- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 96, alin. (1), art. 108, lit. a), art.173, alin. (1), lit. b), art. 182, alin. (1), art.
196, alin. (1), lit. a), art. 297, lit. a), art. 298, art. 299, art. 300 din Ordonanța de Urgență nr. 57
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă darea în administrarea Unității Administrativ Teritoriale Oraș Târgu
Frumos, pe o perioadă de 1 an, a unui număr de 10 minicăsuțe din lemn, cu o valoare de
inventar de 7457,10 lei/minicăsuță în vederea organizării unor evenimente socio-culturale.
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Art.2. Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Târgu Frumos, în calitate de administrator
al minicăsuțelor din lemn, va respecta obligațiile și drepturile prevăzute în art. 300 din
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.
Art.3. Cheltuielile pentru transportul minicăsuțelor tur-retur de la locul de depozitare,
Centrul Expozițional Moldova, la Târgu Frumos, va fi asigurat de beneficiar, Unitatea
Administrativ Teritorială Oraș Târgu Frumos.
Art.4. Directia Economică – Serviciul Administrativ va asigura predarea – primirea
minicăsuțelor din lemn prin proces verbal, Unității Administrativ Teritoriale Oraș Târgu Frumos.
Art.5: Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre și va înainta copii după
aceasta:
a) Direcţiei Economice - Serviciul Administrativ;
b) Direcției Tehnice și Investiții - Serviciul Tehnic, Investiții și Monitorizarea Lucrărilor
Publice;
c) Orașului Târgu Frumos;
d) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.291
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții
“Modernizarea DJ 249A pe sectorul cuprins între localitățile Mânzătești și Ungheni, KM
12+139 – km 18+359” din cadrul proiectului “Creșterea accesibilității transfrontaliere prin
modernizarea infrastructurii de interes local din județul Iași și Raionul Sângerei” realizat
de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de Lider de proiect în
parteneriat cu
Raionul Sângerei – Consiliul Raional Sângerei
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare nr. 27019/18.09.2019 la proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Modernizarea DJ 249A pe sectorul
cuprins între localitățile Mânzătești și Ungheni, KM 12+139 – km 18+359” din cadrul proiectului
“Creșterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de interes local din
județul Iasi și Raionul Sângerei” realizat de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în
calitate de Lider de proiect în parteneriat cu Raionul Sângerei – Consiliul Raional Sângerei;
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b) Raportul de specialitate nr. 27022/18.09.2019 emis de către Serviciul Programe și
Strategii - Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului Județean Iași;
c) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 19/31.01.2018 privind aprobarea realizării
proiectului “Creșterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de interes
local din județul Iasi și Raionul Sângerei” realizat de către Județul Iași – prin Consiliul Județean
Iași, în calitate de Lider de proiect în parteneriat cu Raionul Sângerei – Consiliul Raional
Sângerei;
d) Ghidul Solicitantului- Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităților regiunilorDezvoltarea transporturilor și a rețelelor și sistemelor comune de transport- Prioritatea 3.1 –
Dezvoltarea transportului transfrontalier și a infrastructurii TIC;
e) prevederile Programului Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020;
f) Avizul Consiliului Tehnico-Economic din cadru Consiliului Județean Iași
nr.
1/21.05.2019 prin care se aprobă favorabil indicatorii aferenți obiectivului de investitii
”Modernizarea DJ 249A pe sectorul cuprins între localitățile Mânzătești și Ungheni, KM 12+139
– km 18+359” din cadrul proiectului “Creșterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea
infrastructurii de interes local din județul Iași și Raionul Sângerei”;
g) Contractul de servicii de proiectare nr. 25128/24.08.2018 încheiat între Județul Iași prin
Consiliul Județean Iași și S.C. MEM PROJECT CONSTRUCT S.R.L. privind realizarea
documentațiilor tehnico – economice constând în studiu de fezabilitate, studii de teren, expertize
tehnice pentru drum și poduri, documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor
aferente proiectului “Creșterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de
interes local din județul Iași și Raionul Sângerei”;
h) Adresa nr. 330/19.08.2019 emisă de către Biroul Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră de admitere în etapa de precontractare;
i) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
j) Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
k) prevederile art. 173, alin. (1), lit. b) și alin. (3), lit. f) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
l) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 septembrie
2019;
m)votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din
Administrativ,

O.U.G nr. 57/2019 privind Codul

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
“Modernizarea DJ 249A pe sectorul cuprins între localitățile Mânzătești și Ungheni, KM 12+139
– km 18+359” din cadrul proiectului “Creșterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea
infrastructurii de interes local din județul Iași și Raionul Sângerei”, conform avizului CTE al
Consiliului Județean Iași nr. 1/21.05.2019, după cum urmează:
Indicatori maximali:
Valoare totală de investiție:

15.455.392,51 lei fără TVA
18.391.917,08 lei cu TVA

Din care C+M:

14.763.319,75 lei fără TVA
17.568.350,51 lei cu TVA
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Indicatori minimali- indicatori de performanță:
Viteză de proiectare = 50km/h;
Lungime proiectată = 6.400,00 ml;
Pantă transversală carosabil – 2,50% profil acoperiș;
Pantă transversală acostamente – 4,00% profil acoperiș;
Parte carosabilă = 2 x 3,00 ml;
Benzi de încadrare = 2 x 0,25 m;
Acostamente = 2 x 0,75 m;
Ridicare la cotă capace utilități = 80,00 buc;
Reparații pod peste Râul Jijia la poziția kilometrică 16+139,00;
Reparații pod peste Râul Jijia la poziția kilometrică 13+762,00;
Amenajare drumuri laterale pe 20,00 ml.
Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare:
Valoare totală:

15.455.392,51 lei fără TVA

Valoarea (C+M):

14.763.319,75 lei fără TVA

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni: 12 luni.
Art.2. Consiliul Județean Iași își asumă faptul că, la momentul recepției lucrărilor
implementate prin acest proiect, finanțat prin Programul Operaţional Comun RomâniaRepublica Moldova 2014-2020, investiția va fi funcțională, în stare bună, în integralitatea sa.
Art.3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției Proiecte și Dezvoltare
Durabilă și Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi.
Art.4.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copii după prezenta Hotărâre, către:
a) Direcţia Juridică - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ;
b) Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă;
c) Direcţia Economică;
d) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi
asigurată de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
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HOTĂRÂREA nr.292
privind aprobarea actualizării cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „Sistem de
management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare nr. 26815/17.09.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași
referitoar la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării cheltuielilor
neeligibile aferente proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”;
b) Raportul de specialitate nr. 26814/17.09.2019 emis de Compartimentul UIP Sistem
Integrat de Management al Deşeurilor - Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul
Consiliului Județean Iași;
c) Devizul general actualizat privind cheltuielile necesare realizării proiectului „Sistem de
management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” – inclusiv Faza II;
d) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 240/27.06.2018 prin care s-a aprobat
suplimentarea cheltuielilor neeligibile necesare finalizării proiectului SMID cu suma de
1.022.525 lei, inclusiv TVA, suma fiind necesară pentru: elaborare documentații tehnice în
vederea obținerii autorizațiilor de mediu, inclusiv taxe pentru obținere avize, acorduri și
autorizații, furnizarea energiei electrice la obiectivele de investiții din proiect și
mentenanță/revizie instalații stații de sortare (Ruginoasa, Țuțora), stații de transfer (Bălțați,
Ruginoasa) și stației de tratare mecano-biologică (Țuțora), precum și alocarea, din excedentul
Județului Iași - Consiliului Județean Iași, a sumei totale de 1.022,53 mii lei, în trim. II al anului
2018, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile solicitate, în vederea finalizării
activităţilor proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași;
e) Contractul nr. 357/30.10.2018 de delegare a serviciilor de colectare și transport deșeuri
în județul Iași, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași ADIS Iași, în calitate de delegatar și SC GIREXIM SA, în calitate de delegat;
f) Contractul nr. 371/22.05.2019 de delegare prin concesiune a operării stațiilor de
transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în Județul Iași, încheiat între Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași - ADIS Iași, în calitate de delegatar și
Asocierea SORAIN CECCHINI TECHNO ESPANA SLU- SC IASICON SA – SC EDIL
INDUSTRY SRL, în calitate de delegate;
g) Contractul nr. 3257/26.02.2014 de proiectare și execuție lucrări "Extindere și
Modernizare Centru de management al Deșeurilor în județul Iași" din cadrul proiectului "Sistem
de management integrat al deșeurilor în județul Iași" – CL1, încheiat între Județul Iași –
Consiliul Județean Iași și SC IASICON SA;
h) Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 10248/07.04.2015 ”Construcție stație de
transfer Bălțați, construcție stație transfer și sortare Ruginoasa” din cadrul Proiectului "Sistem
de management integrat al deșeurilor în județul Iași" – CL2, încheiat între Județul Iași –
Consiliul Județean Iași și SC GEPROCON SA;
i) Decizia Comisiei Europene nr. C(2007)3467/12.07.2007 prin care s-a aprobat
Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 2007-2013;
j) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 144/23.05.2012, prin care s-a aprobat Studiul de
fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru Proiectul „Sistem de management integrat al
deşeurilor în judeţul Iaşi”;
k) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 145/23.05.2012 privind aprobarea cofinanţării
proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi" (cheltuieli eligibile şi
neeligibile), atât pentru cota aferentă contribuţiei proprii a beneficiarului, cât şi pentru contribuţia
locală (1%), în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 2
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,,Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor
contaminate istoric”, suma aprobată pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile fiind în cuantum
de 999.500 euro (4.417.090 lei, la care se adaugă TVA);
l) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 200/02.08.2012 de modificare şi completare a
Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 144/23.05.2012, în care valoarea totală finală a
cheltuielilor eligibile a fost 163.419.347,90 lei (fără TVA), iar valoarea cheltuielilor declarate
neeligibile 3.554.399,00 lei (fără TVA), din care 2.371.013, 00 lei corecție financiară;
m) Decizia Comisiei Europene nr. C(2013)2068/11.04.2013 privind proiectul major "Sistem
de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi", care face parte din Programul Operaţional
“Mediu” pentru asistenţă structurală din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de
Coeziune în conformitate cu obiectivul Convergenţă în România CCI 2010RO161PR005;
n) Prevederile Ghidului Solicitantului și ale Programului Operațional Sectorial de Mediu
(POS Mediu), Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor
şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”;
o) Contractul de finanțare nr. 2259/16.05.2013 – Faza I, încheiat între Ministerul Mediului
și Schimbărilor Climatice și Consiliul Județean Iași, cu o valoare totală a proiectului, fără TVA,
de 247.899.718 lei, valoarea eligibilă, în conformitate cu POS Mediu și Decizia de Aprobare nr.
C(2013) 2068/11.04.2013 a Comisiei Europene, fiind de 223.517.053 lei;
p) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 382/15.12.2015 privind suplimentarea bugetului
propriu al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2015 cu sume necesare implementării
proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași” finanțat prin Programul
Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013 – cod. SMIS CSNR 32832, cu suma de 4.000.000,00
lei cu TVA inclus, pentru plata corecțiilor financiare;
q) Decizia Comisiei Europene nr. C(2015)4823/09.07.2015 privind aprobarea Programului
Operațional Infrastructura Mare 2014-2020;
r) Actul adițional nr.1/29.12.2015 la contractul de finanțare nr. 2259/16.05.2013 privind
modificarea perioadei de implementare a proiectului "Sistem de Management Integrat al
Deșeurilor în județul Iași" de la data de 16.05.2013 la data de 30.06.2016, prin prelungirea
acesteia până la data de 31.07.2016;
s) Decizia Ministerului Fondurilor Europene nr. 38858/OA/09.05.2016 privind fazarea
proiectelor majore finanțate prin intermediul POS Mediu, în sensul continuării finanțării după
data de 31.12.2015 prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare, în cadrul
perioadei de programare 2014-2020;
t) Actul adițional nr.3/29.07.2016 la contractul de finanțare nr. 2259/16.05.2013 privind
aprobarea fazării proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași’’ în
vederea finanțării Fazei 2 din Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020;
u) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 22/26.01.2017 privind aprobarea derulării
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”, respectiv până la data
de 31.07.2021, aprobarea etapei a II-a – ”Fazarea proiectului Sistem de management integrat al
deșeurilor în județul Iași” și a cheltuielilor aferente, valoarea totală a cheltuielilor eligibile
aferente etapei a II-a, fără TVA, fiind de 30.747.509 lei, pentru finanțarea contractelor fazate,
termenul de finalizare - octombrie 2018, care include și perioada de notificare a defectelor de 12
luni, bugetul proiectului neincluzând cheltuieli neeligibile;
v) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 117/07.03.2017 privind alocarea din cheltuielile
neeligibile aferente proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” a
sumei de 2.182.838 lei, la care se adaugă TVA în sumă de 408.089 lei, pentru finalizarea
obiectivului de investiții;
w) Contractul de finanțare nr. 69/30.05.2017 a proiectului “Fazarea proiectului Sistem de
management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” – cod SMIS 2014 + 107857 prin intermediul
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Programului Operațional pentru Infrastructura Mare (Faza a II-a a proiectului “Sistem de
management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” – cod SMIS CSNR 32832);
x) Actul Adiţional 1/16.11.2017 la contractul de finanțare nr. 69/2017 de modificare a
Cererii de finanţare pentru proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul
Iași’’, în sensul actualizării bugetului iniţial în ceea ce priveşte încadrarea pe categorii şi
subcategorii de cheltuieli eligibile, a valorilor din bugetul proiectului, includerea unor cheltuieli
noi în buget (taxe, salarii, servicii de publicitate, servicii suplimentare pentru asistența din partea
proiectantului și asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor), fără a fi afectată valoarea
totală a proiectului;
y) Prevederile art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutulcadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice, care a intrat în vigoare la data de 27.02.2017, referitoare la
revizuirea, ori de câte ori este necesar, a devizului general pe parcursul execuţiei obiectivului de
investiţii, prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între
capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componenţa lucrărilor de construcţii-montaj din
devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanţare;
z) H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
aa) O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
bb) Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
cc) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
dd) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
ee) Dispozițiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
ff) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
gg) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul competențelor stabilite prin art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G.
nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă actualizarea Devizului general de cheltuieli aferent proiectului „Sistem
de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”, prin relocarea sumei de 4.311.846 lei,
inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile necesare pentru revizia echipamentelor și
instalațiilor tehnologice și înlocuirea echipamentelor deteriorate de la Stația de Sortare și
Tratare Mecano - Biologică Țuțora.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Proiecte și
Dezvoltare Durabilă - Compartimentul UIP Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Iași și
Direcția Economică.
Art.3.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către: Instituţia Prefectului Judeţului
Iaşi, Direcția Juridică, Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă și Direcţia Economică.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
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Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.293
privind plata cotizației pe anul 2019 în cuantum de 5000 lei a Autorității Teritoriale de
Ordine Publică Iași ca membru al Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine
Publică “ANATOP”
Consiliul Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare privind aprobarea plății cotizației pe anul 2019 în cuantum de
5000 lei a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași ca membru al Asociației Naționale
a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică “ANATOP”, prezentat de către dl. consilier
județean Marius Ostaficiuc, președinte ATOP Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrat
sub nr. 26903/17.09.2019;
b) Raportul de specialitate privind aprobarea plății cotizației pe anul 2019 în cuantum de
5000 lei a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași ca membru al Asociației Naționale a
Autorităților Teritoriale de Ordine Publică “ANATOP”, elaborat de către Direcția Juridică - Biroul
Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP – înregistrat sub nr. 26904/17.09.2019;
c) prevederile art. 16, art. 34 și art. 35 din Statutul ANATOP;
d) adresa Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică nr. 193/
04.07.2019;
e) prevederile art. 173, alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
f) prevederile art. 22 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției
Române;
g) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
h) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 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 plata cotizației Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași pe anul 2019
ca membru în cadrul Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică
“ANATOP”, în cuantum de 5000 lei, din bugetul propriu al Consiliului Județean Iași.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul Financiar Contabil din
cadrul Direcției Economice.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituției Prefectului Județului Iași;
b) Direcției Economice;
c) Direcției Juridice- Biroul Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP;
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d) Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași.
Art.4 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.294
privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul
Județean Iași și Asociaţia Parintilor din cadrul Colegiului Național “Costache Negruzzi”
Iași pentru realizarea în parteneriat a activităților care se derulează în perioada 25
septembrie – 5 octombrie 2019 în cadrul Forumului Internațional World School 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Formularul cerere de cooperare al Asociaţiei Părinților din cadrul Colegiului Național
“Costache Negruzzi” Iași, înregistrat la Consiliul Județean Iași cu nr.15513/27.05.2019;
- Adresa Asociaţiei Părinților din cadrul Colegiului Național “Costache Negruzzi” Iași,
înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr.26794/17.09.2019;
- propunerea Comisiei pentru Învățământ, Cercetare Științifică, Cultură, Culte a
Consiliului Județean Iași “de a realiza în parteneriat cu Asociaţia Părinților din cadrul Colegiului
Național “Costache Negruzzi” Iași, activitățile care se derulează în perioada 25 septembrie – 5
octombrie 2019 în cadrul Forumului Internațional World School 2019 și alocarea sumei de
20.000 lei în acest sens, conform bugetului de venituri și cheltuieli prezentat în Anexele 1.2.a și
1.2.b la Formularul cerere de cooperare, și totodată, solicitarea ca Direcția Economică să
identifice sursa de finanțare”, propunere avizată favorabil, în unanimitate, de către membrii
Comisiei și consemnată în Procesul – verbal de ședință și în Raportul de avizare ale acesteia
din data de 18.09.2019;
- Referatul de aprobare prezentat de către Președintele al Consiliului Județean Iași, în
calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 27130 din 18.09.2019;
- Raportul de specialitate al Directiei Juridice, Biroul Relații Publice, Relații cu Consiliile
Locale, Consilierii Județeni și Presa, înregistrat sub nr. 27131 din 18.09.2019;
- Adresa Direcției Economice, Serviciul Financiar Contabil nr. 27120/18.09.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 86/27.03.2015 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 194 din 24.06.2014 privind adoptarea unui Formular
pentru persoane juridice interesate, ce solicită cooperarea şi susţinerea Consiliul Județean Iași,
în vederea realizării în comun a unor acţiuni/evenimente/ manifestări de interes public judeţean
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în beneficiul comunităţii locale precum și modificarea Acordului – Cadru de Cooperare prevăzut
în Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.310/26.10.2012;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 110 din 24.04.2019 privind aprobarea
bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
-

prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 septembrie
2019;
- votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie
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 încheierea Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul
Județean Iași și Asociaţia Părinților din cadrul Colegiului Național “Costache Negruzzi” Iași
pentru realizarea în parteneriat a activităților care se derulează în perioada 25 septembrie – 5
octombrie 2019 în cadrul Forumului Internațional World School 2019, conform anexei 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 19.000 lei din bugetul Județului Iași – Consiliul
Județean Iași, cap. 87.02.50 - „Alte acţiuni economice”, Asociaţiei Părinților din cadrul Colegiului
Național “Costache Negruzzi” Iași, pentru realizarea activităților prevăzute la art. 1, conform
bugetului prezentat în Anexele 1.2.a și 1.2.b la Formularul cerere de cooperare.
Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Iași – Dr. Ing. Maricel Popa să
semneze în numele și pentru Județul Iași – Consiliul Județean Iași acordul stipulat la art.1.
Art.4 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcției Economice Serviciul Financiar Contabil, Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Iași și Asociaţiei Părinților din cadrul Colegiului Național “Costache Negruzzi” Iași.
Art.5 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie hotărârea:
a) Instituției Prefectului Județului Iași;
b) Direcției Economice - Serviciul Financiar Contabil;
c) Direcției Juridice;
d) Asociaţiei Părinților din cadrul Colegiului Național “Costache Negruzzi” Iași.
Art.6 Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

47

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 8/2019

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.295
pentru modificarea H.C.J. nr. 259/2019 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
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare pentru modificarea H.C.J. nr. 259/2019 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,
Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.
26923/18.09.2019;
b) Raportul de specialitate pentru modificarea H.C.J. nr. 259/2019 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, elaborat de către Grupul de lucru de
aplicare a Programului pentru școli, înregistrat sub nr. 26928 din 18.09.2019;
c) art. 18, 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 școlar 2017-2018;
d) art. 3 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 școlar
2017 - 2018;
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 școlar 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 școlar 2017 - 2018;
g) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
h) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 29 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Hotărârea Consiliului Județean nr. 259/2019 privind aprobarea la nivelul județului
Iași a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României,
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precum și stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și
produselor lactate în anul școlar 2019 – 2020 se modifică urmând să aibă următorul cuprins:
“Art.1. În vederea implementării Programului pentru școli al României în perioada 2017 –
2023 produsele ce vor fi distribuite în anul școlar 2019 – 2020 sunt următoarele: mere, lapte și
produse lactate, corn și produse de panificație”.
Art.II. Celelalte prevederi ale H.C.J. nr. 259/2019 rămân neschimbate și se aplică în
consecință.
Art.III. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice;
c) Grupului de lucru pentru aplicarea Programului pentru școli;
d) Direcției Achiziții Publice;
e) Inspectoratului Școlar Județean Iași;
f) Agenției pentru Plăți și Intervenții în Agricultură Iași;
g) Direcției de Sănătate Publică Iași;
h) Direcției pentru Agricultură a Județului Iași.
Art.IV. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 296
privind rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, repartizate pe unitățile administrativteritoriale din județul Iași, destinate finanțării măsurilor educative pe anul 2019, în cadrul
Programului pentru școli al României
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare nr. 26899 din 17.09.2019 inițiat de Președintele Consiliului
Judeţean Iaşi – dl. Dr. Ing. Maricel POPA, având ca obiect Proiectul de hotărâre privind
rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţelor, repartizate pe unitățile administrativ-teritoriale din județul
Iași, destinate finanțării măsurilor educative pe anul 2019, în cadrul Programului pentru școli al
României;
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b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind rectificarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor,
repartizate pe unitățile administrativ-teritoriale din județul Iași, destinate finanțării măsurilor
educative pe anul 2019, în cadrul Programului pentru școli al României, întocmit de către
Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub
nr. 26900 din 17.09.2019;
c) 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;
d) 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;
e) 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;
f) 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;
g) Prevederile Legii nr. 55/2018 pentru
nr. 13/2017 privind aprobarea participării României
Europene,

aprobarea Ordonanţei Guvernului
la Programul pentru şcoli al Uniunii

h) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României
la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;
i) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2019;
j) Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
k) Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
l) Prevederile Hotărârii 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;
m) 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;
n) 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;
o) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
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p) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
q) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 29 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, repartizate pe unitățile administrativteritoriale din județul Iași, destinate finanțării măsurilor educative pe anul 2019, în cadrul
Programului pentru școli al României, potrivit anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Responsabilitatea pentru gestionarea eficientă şi în conformitate cu prevederile
legale a fondurilor repartizate potrivit art.1 revine unităților administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi
menționate în anexa la prezenta hotărâre.
Art.3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Grupul de lucru „Programul pentru Școli al României”;
b) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
c) Direcția Economică – Serviciul Financiar Contabil;
d) Unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Iași menționate în anexa la prezenta
hotărâre.
Art.4. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv anexa la prezenta:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași;
c) Grupului de lucru „Programul pentru Școli al României”;
d) Direcţiei Economice - Serviciul Buget;
e) Direcției Economice – Serviciul Financiar Contabil;
f) Unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Iași menționate în anexa la prezenta
hotărâre.
Art.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
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HOTĂRÂREA nr. 297
privind aprobarea repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația
de sprijin financiar, potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, precum
și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități
de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar, potrivit art. 3 alin. (3) din
Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume, inițiat de către Președintele
Consiliului Județean Iași Dr. Ing. Maricel Popa, înregistrat sub nr. 27030 din 18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități
de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar, potrivit art. 3 alin. (3) din
Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume, întocmit de către Direcția
Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 27031 din 18.09.2019;
c) Prevederile art. 1, alin. (12), lit. d) din Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi
nr.
110/24.04.2019 privind bugetul general al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2019,
prin care s-a aprobat acordarea sumei de 200 mii lei drept sprijin financiar pe anul 2019, pentru
parohiile din județul Iași, portivit art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, sumă ce urmează a fi repartizată pe
parcursul anului 2019 prin Hotărâri ale Consiliului Județean Iași;
d) Solicitările Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Episcopiei Romano-Catolice și Bisericii
Ortodoxe Ruse de Rit Vechi – Episcopia Moldovei, formulate pe baza cererilor primite de la
parohiile din județul Iași, privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019;
e) Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
f) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 29 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă repartizarea pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de
sprijin financiar, potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului
nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din
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suma de 200 mii lei prevăzută în bugetul pe anul 2019 al Județului Iași – Consiliul Județean Iași
cu această destinație.
Art.2. Aprobă criteriul pentru repartizarea sumei de 170 mii lei prevăzută al art. 1, astfel:
5 mii lei pentru fiecare unitate de cult solicitantă, care îndeplinește condițiile prevăzute la
capitolul III, art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia
Economică – Serviciul Buget.
Art.4. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c) Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
d) Episcopiei Romano-Catolice;
e) Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi – Episcopia Moldovei.
Art.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 298
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Adormirea Maicii
Domnului” Gâștești, municipiul Pașcani, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de
reparații curente și întreținere fațadă la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia “Adormirea Maicii Domnului” Gâștești, municipiul Pașcani, în vederea
realizării obiectivului: “Lucrări de reparații curente și întreținere fațadă la biserica parohială”,
inițiat de către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa, înregistrat sub nr.
27033 din 18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia “Adormirea Maicii Domnului” Gâștești, municipiul Pașcani, în
vederea realizării obiectivului: “Lucrări de reparații curente și întreținere fațadă la biserica
parohială”, întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 27035 din
18.09.2019;
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c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 1798/15.03.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 8202/19.03.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia “Adormirea Maicii Domnului” Gâștești, municipiul Pașcani, privind acordarea unui sprijin
financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului “Lucrări de reparații curente și întreținere
fațadă la biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit.a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 28 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia “Adormirea Maicii Domnului” Gâștești, municipiul Pașcani, în vederea
realizării obiectivului: “Lucrări de reparații curente și întreținere fațadă la biserica parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia “Adormirea Maicii Domnului” Gâștești, municipiul Pașcani.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c) Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
d) Parohiei “Adormirea Maicii Domnului” Gâștești, municipiul Pașcani.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 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. 299
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Ioan
Botezătorul” Ruși - Belcești, comuna Belcești, în vederea realizării obiectivului:
“Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia ,,Sf. Ioan Botezătorul” Ruși - Belcești, comuna Belcești, în vederea
realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”, inițiat de către
Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa, înregistrat sub nr. 27038 din
18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Ioan Botezătorul” Ruși - Belcești, comuna Belcești, în vederea
realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”, întocmit de
către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 27039 din 18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 9952/27.08.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 24751/28.08.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia “Sf. Ioan Botezătorul” Ruși - Belcești, comuna Belcești, privind acordarea unui sprijin
financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de construire la
biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
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i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 28 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia “Sf. Ioan Botezătorul” Ruși - Belcești, comuna Belcești, în vederea
realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia “Sf. Ioan Botezătorul” Ruși - Belcești, comuna Belcești.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c) Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
d) Parohiei “Sf. Ioan Botezătorul” Ruși - Belcești, comuna Belcești.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 300
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Împărați
Constantin și Elena” Văleni - Belcești, sat Belcești, comuna Belcești, în vederea realizării
obiectivului: „Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia “Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” Văleni - Belceşti, sat Belcești,
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comuna Belceşti, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la
biserica parohială”, inițiat de către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa,
înregistrat sub nr. 27041din 18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” Văleni - Belceşti, sat Belcești,
comuna Belceşti, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la
biserica parohială”, întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr.
27043 din 18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 3377/22.03.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 9473/29.03.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia “Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” Văleni - Belceşti, sat Belcești, comuna Belceşti,
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului
“Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art.173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 28 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia “Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” Văleni - Belceşti, sat Belcești, comuna
Belceşti, în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de construire la biserica
parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia “Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” Văleni - Belceşti, sat Belcești, comuna
Belceşti.
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Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c) Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
d) Parohiei “Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” Văleni - Belceşti, sat Belcești, comuna
Belceşti.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 301
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Bârnova cu hramul
“Sf. Ioan Botezătorul”, sat Bârnova, comuna Bârnova, în vederea realizării obiectivului:
“Continuarea lucrărilor de reparații curente, conservare și restaurare pictură la biserica
parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia Bârnova cu hramul “Sf. Ioan Botezătorul”, sat Bârnova, comuna
Bârnova, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de reparații curente,
conservare și restaurare pictură la biserica parohială”, inițiat de către Președintele Consiliului
Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa, înregistrat sub nr. 27045 din 18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia Bârnova cu hramul “Sf. Ioan Botezătorul”, sat Bârnova, comuna
Bârnova, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de reparații curente,
conservare și restaurare pictură la biserica parohială”, întocmit de către Direcția Economică –
Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 27046 din 18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 2587/07.03.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 7546/13.03.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia Bârnova cu hramul “Sf. Ioan Botezătorul”, sat Bârnova, comuna Bârnova, privind
acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului “Continuarea
lucrărilor de reparații curente, conservare și restaurare pictură la biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
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e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 28 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia Bârnova cu hramul “Sf. Ioan Botezătorul”, sat Bârnova, comuna Bârnova,
în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de reparații curente, conservare și
restaurare pictură la biserica parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia Bârnova cu hramul “Sf. Ioan Botezătorul”, sat Bârnova, comuna Bârnova.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c) Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
d) Parohiei Bârnova cu hramul “Sf. Ioan Botezătorul”, sat Bârnova, comuna Bârnova.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 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. 302
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Lunca Cetățuii cu
hramul “Nașterea Maicii Domnului”, sat Lunca Cetățuii, comuna Ciurea în vederea
realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia Lunca Cetățuii cu hramul “Nașterea Maicii Domnului”, sat Lunca
Cetățuii, comuna Ciurea, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire
la biserica parohială”, inițiat de către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel
Popa, înregistrat sub nr. 27048 din 18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia Lunca Cetățuii cu hramul “Nașterea Maicii Domnului”, sat Lunca
Cetățuii, comuna Ciurea, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire
la biserica parohială”, întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget - înregistrat sub nr.
27050 din 18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 7909/04.07.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 20024/05.07.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia Lunca Cetățuii cu hramul “Nașterea Maicii Domnului”, sat Lunca Cetățuii, comuna
Ciurea, privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului
“Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 28 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
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Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia Lunca Cetățuii cu hramul “Nașterea Maicii Domnului”, sat Lunca Cetățuii,
comuna Ciurea, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la
biserica parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia Lunca Cetățuii cu hramul “Nașterea Maicii Domnului”, sat Lunca Cetățuii,
comuna Ciurea.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c) Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
d) Parohiei Lunca Cetățuii cu hramul “Nașterea Maicii Domnului”, sat Lunca Cetățuii,
comuna Ciurea.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 303
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Pogorârea
Sfântului Duh” Lunca Cetățuii II, sat Lunca Cetățuii, comuna Ciurea în vederea realizării
obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia “Pogorârea Sfântului Duh” Lunca Cetățuii II, sat Lunca Cetățuii,
comuna Ciurea în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica
parohială”, inițiat de către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa,
înregistrat sub nr. 27051 din 18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia “Pogorârea Sfântului Duh” Lunca Cetățuii II, sat Lunca Cetățuii,
comuna Ciurea în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica
parohială”, întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 27053 din
18.09.2019;
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c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 6343/03.06.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 17284/11.06.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia “Pogorârea Sfântului Duh” Lunca Cetățuii II, sat Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, privind
acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului “Continuarea
lucrărilor de construire la biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 28 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia “Pogorârea Sfântului Duh” Lunca Cetățuii II, sat Lunca Cetățuii, comuna
Ciurea în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica
parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia “Pogorârea Sfântului Duh” Lunca Cetățuii II, sat Lunca Cetățuii, comuna
Ciurea.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c) Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
d) Parohiei “Pogorârea Sfântului Duh” Lunca Cetățuii II, sat Lunca Cetățuii, comuna
Ciurea.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
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Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 304
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Lunca Cetățuii III cu
hramul “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, sat Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, str.
Tineretului în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la
capela bisericii parohiale”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia Lunca Cetățuii III cu hramul “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”,
sat Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, str. Tineretului în vederea realizării obiectivului:
“Continuarea lucrărilor de construire la capela bisericii parohiale”, inițiat de către Președintele
Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa, înregistrat sub nr. 27056 din 18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia Lunca Cetățuii III cu hramul “Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului”, sat Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, str. Tineretului, în vederea realizării obiectivului:
“Continuarea lucrărilor de construire la capela bisericii parohiale”, întocmit de către Direcția
Economică – Serviciul Buget - înregistrat sub nr. 27058 din 18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 7338/25.06.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 19153/27.06.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia Lunca Cetățuii III cu hramul “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, sat Lunca Cetățuii,
comuna Ciurea, str. Tineretului, privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019 în vederea
realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de construire la capela bisericii parohiale”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
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h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 28 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia Lunca Cetățuii III cu hramul “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, sat
Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, str. Tineretului, în vederea realizării obiectivului “Continuarea
lucrărilor de construire la capela bisericii parohiale”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia Lunca Cetățuii III cu hramul “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, sat
Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, str. Tineretului.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c) Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
d) Parohiei Lunca Cetățuii III cu hramul “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, sat
Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, str. Tineretului.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 305
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Dumbrava cu
hramul “Sf. Împărați Constantin și Elena”, sat Dumbrava comuna Ciurea în vederea
realizării obiectivului: “Lucrări de reparații curente și întreținere la biserica parohială”
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Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia Dumbrava cu hramul “Sf. Împărați Constantin și Elena”, sat
Dumbrava comuna Ciurea, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de reparații curente și
întreținere la biserica parohială”, inițiat de către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing.
Maricel Popa, înregistrat sub nr. 27061 din 18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia Dumbrava cu hramul “Sf. Împărați Constantin şi Elena”, sat
Dumbrava comuna Ciurea, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de reparații curente și
întreținere la biserica parohială”, întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget înregistrat sub nr. 27062 din 18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 8365/16.07.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 21972/25.07.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia Dumbrava cu hramul “Sf. Împărați Constantin și Elena”, sat Dumbrava comuna Ciurea,
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului “Lucrări de
reparații curente și întreținere la biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 28 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia Dumbrava cu hramul “Sf. Împărați Constantin şi Elena”, sat Dumbrava
comuna Ciurea, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de reparații curente și întreținere la
biserica parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget,
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei,

65

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 8/2019

c) Parohia Dumbrava cu hramul “Sf. Împărați Constantin și Elena”, sat Dumbrava
comuna Ciurea.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c) Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
d) Parohiei Dumbrava cu hramul “Sf. Împărați Constantin și Elena”, sat Dumbrava
comuna Ciurea.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 306
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Cuvioasă
Parascheva” Cristești, sat Cristești, comuna Cristești, în vederea realizării obiectivului:
“Lucrări de reparații curente la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia “Sf. Cuvioasă Parascheva” Cristești, sat Cristești, comuna Cristești,
în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de reparații curente la biserica parohială”, inițiat de
către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa, înregistrat sub nr. 27065 din
18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Cuvioasă Parascheva” Cristești, sat Cristești, comuna
Cristești, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de reparații curente la biserica parohială”,
întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 27069 din
18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 3023/15.03.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 8203/19.03.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia “Sf. Cuvioasă Parascheva” Cristești, sat Cristești, comuna Cristești, privind acordarea
unui sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului “Lucrări de reparații curente
la biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
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e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 28 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia “Sf. Cuvioasă Parascheva” Cristești, sat Cristești, comuna Cristești, în
vederea realizării obiectivului: “Lucrări de reparații curente la biserica parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia “Sf. Cuvioasă Parascheva” Cristești, sat Cristești, comuna Cristești.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c) Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
d) Parohiei “Sf. Cuvioasă Parascheva” Cristești, sat Cristești, comuna Cristești.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 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. 307
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Mucenic Iustin
Martirul și Filosoful”, sat Valea Racului, comuna Cotnari în vederea realizării obiectivului:
“Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia “Sf. Mucenic Iustin Martirul și Filosoful”, sat Valea Racului, comuna
Cotnari, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de pictură la biserica
parohială”, inițiat de către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa,
înregistrat sub nr. 27075 din 18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Mucenic Iustin Martirul și Filosoful”, sat Valea Racului,
comuna Cotnari, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de pictură la biserica
parohială”, întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 27078 din
18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 2578/06.03.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 7547/13.03.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia “Sf. Mucenic Iustin Martirul și Filosoful”, sat Valea Racului, comuna Cotnari, privind
acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului “Continuarea
lucrărilor de pictură la biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 29 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
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Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia “Sf. Mucenic Iustin Martirul și Filosoful”, sat Valea Racului, comuna
Cotnari, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de pictură la biserica
parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia “Sf. Mucenic Iustin Martirul și Filosoful”, sat Valea Racului, comuna
Cotnari.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c) Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
d) Parohiei “Sf. Mucenic Iustin Martirul și Filosoful”, sat Valea Racului, comuna
Cotnari.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 308
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Slobozia cu hramul
“Sf. M. Mc. Gheorghe”, sat Slobozia, comuna Deleni, în vederea realizării obiectivului:
“Lucrări de reparații curente (reparații împrejmuiri) la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia Slobozia cu hramul “Sf. M. Mc. Gheorghe”, sat Slobozia, comuna
Deleni, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de reparații curente (reparații împrejmuiri) la
biserica parohială”, inițiat de către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa,
înregistrat sub nr. 27083 din 18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia Slobozia cu hramul “Sf. M. Mc. Gheorghe”, sat Slobozia, comuna
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Deleni, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de reparații curente (reparații împrejmuiri) la
biserica parohială”, întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr.
27085 din 18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 826/28.01.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 3090/01.02.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia Slobozia cu hramul “Sf. M. Mc. Gheorghe”, sat Slobozia, comuna Deleni, privind
acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului “Lucrări de
reparații curente (reparații împrejmuiri) la biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 29 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia Slobozia cu hramul “Sf. M. Mc. Gheorghe”, sat Slobozia, comuna Deleni,
în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de reparații curente (reparații împrejmuiri) la biserica
parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia Slobozia cu hramul “Sf. M. Mc. Gheorghe”, sat Slobozia, comuna Deleni.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c) Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
d) Parohiei Slobozia cu hramul “Sf. M. Mc. Gheorghe”, sat Slobozia, comuna Deleni.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
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Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 309
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Dolhești cu hramul
“Sfântul Nicolae”, sat Dolhești, comuna Dolhești, în vederea realizării obiectivului:
“Continuarea lucrărilor de reparații capitale la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia Dolhești cu hramul “Sfântul Nicolae”, sat Dolhești, comuna Dolhești, în
vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de reparații capitale la biserica parohială”,
inițiat de către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa, înregistrat sub nr.
27088 din 18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia Dolhești cu hramul “Sfântul Nicolae”, sat Dolhești, comuna
Dolhești, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de reparații capitale la biserica
parohială”, întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 27092 din
18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 7430/27.06.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 19727/03.07.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia Dolhești cu hramul “Sfântul Nicolae”, sat Dolhești, comuna Dolhești, privind acordarea
unui sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de
reparații capitale la biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
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h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 29 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia Dolhești cu hramul “Sfântul Nicolae”, sat Dolhești, comuna Dolhești, în
vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de reparații capitale la biserica parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia Dolhești cu hramul “Sfântul Nicolae”, sat Dolhești, comuna Dolhești.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c) Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
d) Parohiei Dolhești cu hramul “Sfântul Nicolae”, sat Dolhești, comuna Dolhești.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 310
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Adormirea Maicii
Domnului”, sat Pietriș, comuna Dolhești, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea
lucrărilor de construire la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
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Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia “Adormirea Maicii Domnului”, sat Pietriș, comuna Dolhești, în
vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”, inițiat
de către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa, înregistrat sub nr. 27101
din 18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia “Adormirea Maicii Domnului”, sat Pietriș, comuna Dolhești, în
vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”,
întocmit de către Direcția Economică, Serviciul Buget - înregistrat sub nr. 27102 din 18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 7566/01.07.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 19725/03.07.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia “Adormirea Maicii Domnului”, sat Pietriș, comuna Dolhești, în vederea realizării
obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 30 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia “Adormirea Maicii Domnului”, sat Pietriș, comuna Dolhești, în vederea
realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia “Adormirea Maicii Domnului”, sat Pietriș, comuna Dolhești.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
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c) Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
d) Parohiei “Adormirea Maicii Domnului”, sat Pietriș, comuna Dolhești.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 311
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Arhangheli”
Fântânele, sat Fântânele, comuna Fântânele, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări
de pictură la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia “Sf. Arhangheli” Fântânele, sat Fântânele, comuna Fântânele, în
vederea realizării obiectivului: “Lucrări de pictură la biserica parohială”, inițiat de către
Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa, înregistrat sub nr. 27104 din
18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Arhangheli” Fântânele, sat Fântânele, comuna Fântânele, în
vederea realizării obiectivului: “Lucrări de pictură la biserica parohială”, întocmit de către
Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 27106 din 18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 6627/11.06.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 17837/14.06.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia “Sf. Arhangheli” Fântânele, sat Fântânele, comuna Fântânele, privind acordarea unui
sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului “Lucrări de pictură la biserica
parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
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unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 30 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia “Sf. Arhangheli” Fântânele, sat Fântânele, comuna Fântânele, în vederea
realizării obiectivului: “Lucrări de pictură la biserica parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia “Sf. Arhangheli” Fântânele, sat Fântânele, comuna Fântânele.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c) Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
d) Parohiei “Sf. Arhangheli” Fântânele, sat Fântânele, comuna Fântânele.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

75

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 8/2019

HOTĂRÂREA nr. 312
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Voievozi”
Forăști - Gropnița, sat Forăști, comuna Gropnița, în vederea realizării obiectivului:
“Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia “Sf. Voievozi” Forăști - Gropnița, sat Forăști, comuna Gropnița, în
vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială”, inițiat de
către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa, înregistrat sub nr. 27067 din
18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Voievozi” Forăști - Gropnița, sat Forăști, comuna Gropnița, în
vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială”, întocmit
de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 27073 din 18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 7905/04.07.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 20162/08.07.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia “Sf. Voievozi” Forăști - Gropnița, sat Forăști, comuna Gropnița, privind acordarea unui
sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de pictură
la biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 30 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia “Sf. Voievozi” Forăști - Gropnița, sat Forăști, comuna Gropnița, în vederea
realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget,
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b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei,
c) Parohia “Sf. Voievozi” Forăști - Gropnița, sat Forăști, comuna Gropnița.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c) Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
d) Parohiei “Sf. Voievozi” Forăști - Gropnița, sat Forăști, comuna Gropnița.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 313
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia
“Adormirea Maicii Domnului”, sat Rusenii Vechi, comuna Holboca, în vederea realizării
obiectivului: “Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia “Adormirea Maicii Domnului”, sat Rusenii Vechi, comuna Holboca, în
vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială”, inițiat de
către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa, înregistrat sub nr. 27084 din
18.08.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia “Adormirea Maicii Domnului”, sat Rusenii Vechi, comuna Holboca,
în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială”,
întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 27090 din
18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 8322/16.07.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 21970/25.07.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia “Adormirea Maicii Domnului”, sat Rusenii Vechi, comuna Holboca, privind acordarea
unui sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de
pictură la biserica parohială”;
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d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 30 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia “Adormirea Maicii Domnului”, sat Rusenii Vechi, comuna Holboca, în
vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia “Adormirea Maicii Domnului”, sat Rusenii Vechi, comuna Holboca.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c) Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
d) Parohiei “Adormirea Maicii Domnului”, sat Rusenii Vechi, comuna Holboca.
Art.4. Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 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. 314
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Izvorul Tămăduirii
și Sf. Ioachim și Ana”, sat Dancu, comuna Holboca, în vederea realizării obiectivului:
“Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia “Izvorul Tămăduirii și Sf. Ioachim și Ana”, sat Dancu, comuna
Holboca, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica
parohială”, inițiat de către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa,
înregistrat sub nr. 27089 din 18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia “Izvorul Tămăduirii și Sf. Ioachim și Ana”, sat Dancu, comuna
Holboca, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica
parohială”, întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 27091 din
18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 5559/16.05.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 15284/24.05.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia “Izvorul Tămăduirii și Sf. Ioachim și Ana”, sat Dancu, comuna Holboca, privind
acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului “Continuarea
lucrărilor de construire la biserica parohială” în vederea realizării obiectivului “Continuarea
lucrărilor de pictură la biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
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j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 30 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia “Izvorul Tămăduirii și Sf. Ioachim și Ana”, sat Dancu, comuna Holboca, în
vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia “Izvorul Tămăduirii și Sf. Ioachim și Ana”, sat Dancu, comuna Holboca.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c) Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
d) Parohiei “Izvorul Tămăduirii și Sf. Ioachim și Ana”, sat Dancu, comuna Holboca.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

Dată astăzi: 24 septembrie 2019
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 315
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Holboca cu hramul
“Sfântul Nicolae”, sat Holboca, comuna Holboca, în vederea realizării obiectivului:
“Continuarea lucrărilor de restaurare și consolidare la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia Holboca cu hramul “Sfântul Nicolae”, sat Holboca, comuna Holboca,
în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de restaurare și consolidare la biserica
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parohială”, inițiat de către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa,
înregistrat sub nr. 27094 din 18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia Holboca cu hramul “Sfântul Nicolae”, sat Holboca, comuna
Holboca, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de restaurare și consolidare la
biserica parohială”, întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr.
27096 din 18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 1706/15.02.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 5240/19.02.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia Holboca cu hramul “Sfântul Nicolae”, sat Holboca, comuna Holboca, privind acordarea
unui sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de
restaurare și consolidare la biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia Holboca cu hramul “Sfântul Nicolae”, sat Holboca, comuna Holboca, în
vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de restaurare și consolidare la biserica
parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia Holboca cu hramul “Sfântul Nicolae”, sat Holboca, comuna Holboca.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
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b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c) Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
d) Parohiei Holboca cu hramul “Sfântul Nicolae”, sat Holboca, comuna Holboca.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

Dată astăzi: 24 septembrie 2019
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 316
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Holboca II cu hramul
“Sf. Dosoftei” și “Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, comuna Holboca, în vederea realizării
obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia Holboca II cu hramul “Sf. Dosoftei” și “Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”,
comuna Holboca în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la
biserica parohială”, inițiat de către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa,
înregistrat sub nr. 27064 din 18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia Holboca II cu hramul “Sf. Dosoftei” și “Nașterea Sf. Ioan
Botezătorul”, comuna Holboca în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de
construire la biserica parohială”, întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget,
înregistrat sub nr. 27070 din 18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 1648/14.02.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 5239/19.02.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia Holboca II cu hramul “Sf. Dosoftei” și “Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, comuna Holboca,
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului
“Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
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unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia Holboca II cu hramul “Sf. Dosoftei” și “Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”,
comuna Holboca, în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de construire la
biserica parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia Holboca II cu hramul “Sf. Dosoftei” și “Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”,
comuna Holboca.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c) Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
d) Parohiei Holboca II cu hramul “Sf. Dosoftei” și “Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”,
comuna Holboca.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

Dată astăzi: 24 septembrie 2019
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
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CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 317
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Orzeni cu hramul
“Duminica Tomei”, sat Orzeni, comuna Holboca, în vederea realizării obiectivului:
“Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”
Consiliul Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia Orzeni cu hramul “Duminica Tomei”, sat Orzeni, comuna Holboca, în
vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”, inițiat
de către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa, înregistrat sub nr. 27077
din 18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia Orzeni cu hramul “Duminica Tomei”, sat Orzeni, comuna Holboca,
în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”,
întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 27079 din
18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 10601/11.09.2019, înregistrată la
Județul Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 26168/11.09.2019, formulată pe baza cererii primite
de la Parohia Orzeni cu hramul “Duminica Tomei”, sat Orzeni, comuna Holboca, privind
acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului “Continuarea
lucrărilor de construire la biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 septembrie
2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
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Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia Orzeni cu hramul “Duminica Tomei”, sat Orzeni, comuna Holboca, în
vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a)

Direcţia Economică – Serviciul Buget;

b)

Mitropolia Moldovei și Bucovinei;

c)

Parohia Orzeni cu hramul “Duminica Tomei”, sat Orzeni, comuna Holboca.

Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a)

Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)

Direcției Economice – Serviciul Buget;

c)

Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;

d)

Parohiei Orzeni cu hramul “Duminica Tomei”, sat Orzeni, comuna Holboca.

Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni
și Presa.

PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

Dată astăzi: 24 septembrie 2019
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 318
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Uricani, sat Uricani,
comuna Miroslava, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de
construire la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia Uricani, sat Uricani, comuna Miroslava, în vederea realizării
obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”, inițiat de către
Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa, înregistrat sub nr. 27066 din
18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia Uricani, sat Uricani, comuna Miroslava, în vederea realizării
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obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”, întocmit de către
Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub
nr. 27074 din 18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 1763/18.02.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 5237/19.02.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia Uricani, sat Uricani, comuna Miroslava, privind acordarea unui sprijin financiar pe anul
2019 în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia Uricani, sat Uricani, comuna Miroslava, în vederea realizării obiectivului
“Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia Uricani, sat Uricani, comuna Miroslava.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c) Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
d) Parohiei Uricani, sat Uricani, comuna Miroslava.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
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Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 319
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Valea Adâncă cu
hramul “Sf. Nicolae și Sf. Ioan Rusul”, sat Valea Adâncă, comuna Miroslava, în vederea
realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia Valea Adâncă cu hramul “Sf. Nicolae și Sf. Ioan Rusul”, sat Valea
Adâncă, comuna Miroslava, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de
construire la biserica parohială”, inițiat de către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing.
Maricel Popa, înregistrat sub nr. 27081 din 18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia Valea Adâncă cu hramul “Sf. Nicolae și Sf. Ioan Rusul”, sat Valea
Adâncă, comuna Miroslava, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de
construire la biserica parohială”, întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget,
înregistrat sub nr. 27087 din 18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 468/18.01.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 2656/29.01.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia Valea Adâncă cu hramul “Sf. Nicolae și Sf. Ioan Rusul”, sat Valea Adâncă, comuna
Miroslava, privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului
“Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia Valea Adâncă cu hramul “Sf. Nicolae și Sf. Ioan Rusul”, sat Valea Adâncă,
comuna Miroslava, în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de construire la
biserica parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia Valea Adâncă cu hramul “Sf. Nicolae și Sf. Ioan Rusul”, sat Valea
Adâncă, comuna Miroslava.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c)

Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;

d) Parohiei Valea Adâncă cu hramul “Sf. Nicolae și Sf. Ioan Rusul”, sat Valea
Adâncă, comuna Miroslava.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 320
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privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Valea Ursului cu
hramul “Pogorârea Sf. Duh”, sat Valea Ursului, comuna Miroslava, în vederea realizării
obiectivului: “Lucrări de pictură la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:

a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia Valea Ursului cu hramul “Pogorârea Sf. Duh”, sat Valea Ursului,
comuna Miroslava, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de pictură la biserica parohială”,
inițiat de către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa, înregistrat sub nr.
27093 din 18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia Valea Ursului cu hramul “Pogorârea Sf. Duh”, sat Valea Ursului,
comuna Miroslava, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de pictură la biserica parohială”,
întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 27095 din
18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 4369/16.04.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 11675/18.04.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia Valea Ursului cu hramul “Pogorârea Sf. Duh”, sat Valea Ursului, comuna Miroslava,
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului “Lucrări de
pictură la biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia Valea Ursului cu hramul “Pogorârea Sf. Duh”, sat Valea Ursului, comuna
Miroslava, în vederea realizării obiectivului “Lucrări de pictură la biserica parohială”.
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Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia Valea Ursului cu hramul “Pogorârea Sf. Duh”, sat Valea Ursului, comuna
Miroslava.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c) Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
d) Parohiei Valea Ursului cu hramul “Pogorârea Sf. Duh”, sat Valea Ursului, comuna
Miroslava.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 321
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Gheorghe”
Căprița, șos. Iași - Tg. Frumos, nr.Km.10, comuna Miroslava, în vederea realizării
obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia “Sf. Gheorghe” Căprița, șos. Iași - Tg. Frumos, nr.Km.10, comuna
Miroslava, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica
parohială”, inițiat de către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa,
înregistrat sub nr. 27097 din 18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Gheorghe” Căprița, șos. Iași - Tg. Frumos, nr.Km.10, comuna
Miroslava, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica
parohială”, întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 27098 din
18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 2731/07.03.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 7544/13.03.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia “Sf. Gheorghe” Căprița, șos. Iași - Tg. Frumos, nr.Km.10, comuna Miroslava, privind
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acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului “Continuarea
lucrărilor de construire la biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia “Sf. Gheorghe” Căprița, șos. Iași - Tg. Frumos, nr.Km.10, comuna
Miroslava, în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de construire la biserica
parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia “Sf. Gheorghe” Căprița, șos. Iași - Tg. Frumos, nr.Km.10, comuna
Miroslava.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
e) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
f)

Direcției Economice – Serviciul Buget;

g) Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
h) Parohiei “Sf. Gheorghe” Căprița, șos. Iași - Tg. Frumos, nr.Km.10, comuna
Miroslava.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 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. 322
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Treime”
Miroslovești, sat Miroslovești, comuna Miroslovești, în vederea realizării obiectivului:
“Continuarea lucrărilor de reparații la biserica parohială (reparații acoperiș)”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia “Sf. Treime” Miroslovești, sat Miroslovești, comuna Miroslovești, în
vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de reparații la biserica parohială (reparații
acoperiș)” inițiat de către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa,
înregistrat sub nr. 27099 din 18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Treime” Miroslovești, sat Miroslovești, comuna Miroslovești, în
vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de reparații la biserica parohială (reparații
acoperiș)”, întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 27100 din
18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 10574/10.09.2019, înregistrată la
Județul Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 26019/10.09.2019, formulată pe baza cererii primite
de la Parohia “Sf. Treime” Miroslovești, sat Miroslovești, comuna Miroslovești, privind acordarea
unui sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de
reparații la biserica parohială (reparații acoperiș)”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
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i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia “Sf. Treime” Miroslovești, sat Miroslovești, comuna Miroslovești, în
vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de reparații la biserica parohială (reparații
acoperiș)”,
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia “Sf. Treime” Miroslovești, sat Miroslovești, comuna Miroslovești.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c)

Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;

d) Parohiei “Sf. Treime” Miroslovești, sat Miroslovești, comuna Miroslovești.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 323
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia
“Sfânta Varvara” Mogoșești, sat Mogoșești, comuna Mogoșești, în vederea realizării
obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
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a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia “Sfânta Varvara” Mogoșești, sat Mogoșești, comuna Mogoșești, în
vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”, inițiat
de către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa, înregistrat sub nr. 27032
din 18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia “Sfânta Varvara” Mogoșești, sat Mogoșești, comuna Mogoșești, în
vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”,
întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 27034 din
18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 4643/22.04.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 13096/07.05.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia “Sfânta Varvara” Mogoșești, sat Mogoșești, comuna Mogoșești, privind acordarea unui
sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de
construire la biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia “Sfânta Varvara” Mogoșești, sat Mogoșești, comuna Mogoșești, în
vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia “Sfânta Varvara” Mogoșești, sat Mogoșești, comuna Mogoșești.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
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a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c)

Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;

d) Parohiei “Sfânta Varvara” Mogoșești, sat Mogoșești, comuna Mogoșești.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 324
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Rediu cu hramul
“Adormirea Maicii Domnului”, comuna Rediu, în vederea realizării obiectivului:
“Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia Rediu cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, comuna Rediu, în
vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială”, inițiat de
către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa, înregistrat sub nr. 27037 din
18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia Rediu cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, comuna Rediu, în
vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială”, întocmit
de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 27040 din 18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 5681/23.05.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 15590/28.05.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia Rediu cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, comuna Rediu, privind acordarea unui
sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de pictură
la biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia Rediu cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, comuna Rediu, în vederea
realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia Rediu cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, comuna Rediu.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c)

Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;

d) Parohiei Rediu cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, comuna Rediu.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 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. 325
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Bazga cu hramul
“Duminica Tuturor Sfinților”, sat Răducăneni, comuna Răducăneni, în vederea realizării
obiectivului: “Continuare lucrări de reparații curente la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia Bazga cu hramul “Duminica Tuturor Sfinților”, sat Răducăneni,
comuna Răducăneni, în vederea realizării obiectivului: “Continuare lucrări de reparații curente la
biserica parohială”, inițiat de către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa,
înregistrat sub nr. 27042 din 18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia Bazga cu hramul “Duminica Tuturor Sfinților”, sat Răducăneni,
comuna Răducăneni, în vederea realizării obiectivului: “Continuare lucrări de reparații curente la
biserica parohială”, întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr.
27044 din 18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 3503/27.03.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 9472/29.03.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia Bazga cu hramul “Duminica Tuturor Sfinților”, sat Răducăneni, comuna Răducăneni,
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului
“Continuare lucrări de reparații curente la biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia Bazga cu hramul “Duminica Tuturor Sfinților”, sat Răducăneni, comuna
Răducăneni, în vederea realizării obiectivului “Continuare lucrări de reparații curente la biserica
parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia Bazga cu hramul “Duminica Tuturor Sfinților”, sat Răducăneni, comuna
Răducăneni.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c)

Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;

d) Parohiei Bazga cu hramul “Duminica Tuturor Sfinților”, sat Răducăneni, comuna
Răducăneni.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 326
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Poieni cu hramul
“Sfântul Nicolae”, sat Poieni, comuna Schitu Duca, în vederea realizării obiectivului:
“Continuarea lucrărilor de construire a centrului socio-cultural”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia Poieni cu hramul “Sfântul Nicolae”, sat Poieni, comuna Schitu Duca,
în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire a centrului socio-cultural”,
inițiat de către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa, înregistrat sub nr.
27047 din 18.09.2019;
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b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia Poieni cu hramul “Sfântul Nicolae”, sat Poieni, comuna Schitu
Duca, în vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire a centrului sociocultural”, întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 27049 din
18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 1647/14.02.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 5168/19.02.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia Poieni cu hramul “Sfântul Nicolae”, sat Poieni, comuna Schitu Duca, privind acordarea
unui sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de
construire a centrului socio-cultural”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia Poieni cu hramul “Sfântul Nicolae”, sat Poieni, comuna Schitu Duca, în
vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de construire a centrului socio-cultural”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia Poieni cu hramul “Sfântul Nicolae”, sat Poieni, comuna Schitu Duca.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c)

Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
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d) Parohiei Poieni cu hramul “Sfântul Nicolae”, sat Poieni, comuna Schitu Duca.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 327
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Nicolae”
Tătăruși, sat Tătăruși, comuna Tătăruși, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de
construire clopotniță la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia “Sf. Nicolae” Tătăruși, sat Tătăruși, comuna Tătăruși, în vederea
realizării obiectivului: “Lucrări de construire clopotniță la biserica parohială”, inițiat de către
Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa, înregistrat sub nr. 27052 din
18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia “Sf. Nicolae” Tătăruși, sat Tătăruși, comuna Tătăruși, în vederea
realizării obiectivului: “Lucrări de construire clopotniță la biserica parohială”, întocmit de către
Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub
nr. 27054 din 18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 3071/15.03.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 8201/19.03.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia “Sf. Nicolae” Tătăruși, sat Tătăruși, comuna Tătăruși, privind acordarea unui sprijin
financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului “Lucrări de construire clopotniță la
biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia “Sf. Nicolae” Tătăruși, sat Tătăruși, comuna Tătăruși, în vederea realizării
obiectivului “Lucrări de construire clopotniță la biserica parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia “Sf. Nicolae” Tătăruși, sat Tătăruși, comuna Tătăruși.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c)

Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;

d) Parohiei “Sf. Nicolae” Tătăruși, sat Tătăruși, comuna Tătăruși.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
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HOTĂRÂREA nr. 328
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Tomești I cu hramul
“Nașterea Maicii Domnului”, sat Tomești, comuna Tomești, în vederea realizării
obiectivului: “Lucrări de reparații curente la turla bisericii parohiale”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia Tomești I cu hramul “Nașterea Maicii Domnului”, sat Tomești,
comuna Tomești, în vederea realizării obiectivului “Lucrări de reparații curente la turla bisericii
parohiale”, inițiat de către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa,
înregistrat sub nr. 27057 din 18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia Tomești I cu hramul “Nașterea Maicii Domnului”, sat Tomești,
comuna Tomești, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de reparații curente la turla bisericii
parohiale”, întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 27059 din
18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 9963/27.08.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 24752/28.08.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia Tomești I cu hramul “Nașterea Maicii Domnului”, sat Tomești, comuna Tomești, privind
acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului “Lucrări de
reparații curente la turla bisericii parohiale”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:

102
.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 8/2019

Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia Tomești I cu hramul “Nașterea Maicii Domnului”, sat Tomești, comuna
Tomești, în vederea realizării obiectivului “Lucrări de reparații curente la turla bisericii parohiale”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia Tomești I cu hramul “Nașterea Maicii Domnului”, sat Tomești, comuna
Tomești.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c)

Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;

d) Parohiei Tomești I cu hramul “Nașterea Maicii Domnului”, sat Tomești, comuna
Tomești.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 329
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Recea cu hramul
“Sf. M. Mc. Gheorghe”, comuna Țibănești, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de
pictură la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia Recea cu hramul “Sf. M. Mc. Gheorghe”, comuna Țibănești, în
vederea realizării obiectivului: “Lucrări de pictură la biserica parohială”, inițiat de către
Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa, înregistrat sub nr. 27063 din
18.09.2019;
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b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia Recea cu hramul “Sf. M. Mc. Gheorghe”, comuna Țibănești, în
vederea realizării obiectivului “Lucrări de pictură la biserica parohială”, întocmit de către Direcția
Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 27068 din 18.09.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 5149/08.05.2019, înregistrată la Județul
Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 14372/16.05.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia Recea cu hramul “Sf. M. Mc. Gheorghe”, comuna Țibănești, privind acordarea unui
sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului “Lucrări de pictură la biserica
parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, în condițiile art. 1, cu destinația de
sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Recea cu hramul “Sf. M. Mc. Gheorghe”, comuna
Țibănești, în vederea realizării obiectivului “Lucrări de pictură la biserica parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
c) Parohia Recea cu hramul “Sf. M. Mc. Gheorghe”, comuna Țibănești.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c)

Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;

d) Parohiei Recea cu hramul “Sf. M. Mc. Gheorghe”, comuna Țibănești.
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Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 330
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia Romano-Catolică
Bălțați cu hramul “Coborârea Sfântului Duh”, sat Bălțați, comuna Bălțați, în vederea
realizării obiectivului: “Lucrări de amenajare exterioară și reparații curente la
sistematizarea bisericii parohiale”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia Romano-Catolică Bălțați cu hramul “Coborârea Sfântului Duh”, sat
Bălțați, comuna Bălțați, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de amenajare exterioară și
reparații curente la sistematizarea bisericii parohiale”, inițiat de către Președintele Consiliului
Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa, înregistrat sub
nr. 27072 din 18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia Romano-Catolică Bălțați cu hramul “Coborârea Sfântului Duh”, sat
Bălțați, comuna Bălțați, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de amenajare exterioară și
reparații curente la sistematizarea bisericii parohiale”, întocmit de către Direcția Economică –
Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 27076 din 18.09.2019;
c) Solicitarea Episcopiei Romano-Catolice nr. 1059/06.05.2019, înregistrată la Județul Iași
– Consiliul Județean Iași cu nr. 12880/06.05.2019, formulată pe baza cererii primite de la
Parohia Romano-Catolică Bălțați cu hramul “Coborârea Sfântului Duh”, sat Bălțați, comuna
Bălțați, privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului
“Lucrări de amenajare exterioară și reparații curente la sistematizarea bisericii parohiale”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
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unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia Romano-Catolică Bălțați cu hramul “Coborârea Sfântului Duh”, sat Bălțați,
comuna Bălțați, în vederea realizării obiectivului “Lucrări de amenajare exterioară și reparații
curente la sistematizarea bisericii parohiale”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Episcopia Romano-Catolice;
c) Parohia Romano-Catolică Bălțați cu hramul “Coborârea Sfântului Duh”, sat Bălțați,
comuna Bălțați.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c)

Episcopiei Romano-Catolice;

d) Parohiei Romano-Catolice Bălțați cu hramul “Coborârea Sfântului Duh”, sat
Bălțați, comuna Bălțați.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
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CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 331
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia de Rit Vechi cu
hramul “Înălțarea Domnului” Târgu Frumos, în vederea realizării obiectivului:
“Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia de Rit Vechi cu hramul “Înălțarea Domnului” Târgu Frumos, în
vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”, inițiat
de către Președintele Consiliului Județean Iași, Dr. Ing. Maricel Popa, înregistrat sub nr. 27082
din 18.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia de Rit Vechi cu hramul “Înălțarea Domnului” Târgu Frumos, în
vederea realizării obiectivului: “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”,
întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 27086 din
18.09.2019;
c) Solicitarea Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi – Episcopia Moldovei
nr.
33/27.02.2019, înregistrată la Județul Iași – Consiliul Județean Iași cu
nr.
9993/03.04.2019, formulată pe baza cererii primite de la Parohia de Rit Vechi cu hramul
“Înălțarea Domnului” Târgu Frumos, privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019 în
vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea
repartizării pe unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar,
potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea acestei sume;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 5 mii lei, cu destinația de sprijin financiar pe anul
2019, pentru Parohia de Rit Vechi cu hramul “Înălțarea Domnului” Târgu Frumos, în vederea
realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor de construire la biserica parohială”.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
b) Biserica Ortodoxă Rusă de Rit Vechi – Episcopia Moldovei;
c) Parohia de Rit Vechi cu hramul “Înălțarea Domnului” Târgu Frumos.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcției Economice – Serviciul Buget;
c)

Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi – Episcopia Moldovei;

d) Parohiei de Rit Vechi cu hramul “Înălțarea Domnului” Târgu Frumos.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 332
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul
2019
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare nr. 27111/18.09.2019 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. 27483 din 23.09.2019 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. 27112/18.09.2019;
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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. 27485 din 23.09.2019;
e) Adresa nr. 4201/26.08.2019 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași;
f) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 296/24.09.2019 privind rectificarea sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judeţelor, repartizate pe unitățile administrativ-teritoriale din județul Iași, destinate finanțării
măsurilor educative pe anul 2019, în cadrul Programului pentru școli al României;
g) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 297/24.09.2019 privind aprobarea repartizării pe
unități de cult a sumei totale de 170 mii lei cu destinația de sprijin financiar, potrivit art. 3 alin (3)
din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, precum și aprobarea criteriului pentru repartizarea
acestei sume,
h) Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306,
307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325,
326, 327, 328, 329, 330, 331 din data de 24.09.2019 privind acordarea unui sprijin financiar pe
anul 2019, pentru parohiile din județul Iași, care îndeplinesc condițiile prevăzute la capitolul III,
art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
i) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 266/21.08.2019 privind aprobarea repartizării
finanţărilor nerambursabile în cadrul Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile
în anul 2019 din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pentru activităţi nonprofit de
interes judeţean, respectiv pentru proiecte sociale conform prevederilor Legii nr.350/2005;
j) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 283/24.09.2019 pentru rectificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 266/21.08.2019 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;
k) Nota de fundamentare nr. 26947/18.09.2019 a Direcției Economice – Serviciul Buget;
l) Nota de fundamentare nr. 26935/18.09.2019 a Direcției Proiecte şi Dezvoltare Durabilă;
m) Nota de fundamentare nr. 26937/18.09.2019 a Direcției Proiecte şi Dezvoltare Durabilă;
n) Nota de fundamentare nr. 26205/11.09.2019 a Direcției Tehnice și Investiții;
o) Nota de fundamentare nr. 26224/11.09.2019 a Direcției Tehnice și Investiții;
p) Nota de fundamentare nr. 25954/11.09.2019 a Direcției Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Iaşi;
q) Nota de fundamentare nr. 22242/12.09.2019 a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii
„Sf. Maria” Iași;
r) Nota de fundamentare nr. 22347/12.09.2019 a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii
„Sf. Maria” Iași;
s) Nota de fundamentare nr. 14582/10.09.2019 a Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. N.
Oblu" Iași;
t) Nota de fundamentare nr. 15679/12.09.2019 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie
Iași;
u) Nota de fundamentare nr. 11507/22.08.2019 a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.
Parascheva" Iași;
v) Nota de fundamentare nr. 1470/29.08.2019 a Unității Medico-Sociale Răducăneni;
w) Prevederile Hotărârii Guvernului Guvernului nr. 698/2019 privind alocarea unei sume
din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019,
pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale;
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x) Nota de fundamentare nr. 6203/20.09.2019 a Direcției Județene de Administrare a
Drumurilor și Podurilor Iaşi;
y) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
z) Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
aa) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2019;
bb) Hotărârile Consiliului Judeţean Iaşi de aprobare a bugetului iniţial pe anul 2019 şi a
rectificărilor ulterioare;
cc) Analiza execuției bugetare și a necesarului de credite bugetare până la sfârșitul anului
2019;
dd) Virările de credite efectuate între titluri, articole și alineate de cheltuieli și aprobate
conform legislației în vigoare de ordonatorul principal de credite;
ee) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi d), alin. (3) lit. a), alin. (5) şi alin. (6) lit. a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
ff) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
gg) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor 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, I.42, I.43, I.57, I.58, I.59, I.61, I.64, I.66,
I.67, I.72, I.78, I.79, I.80 și I.81, 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.18, II.19, II.21, II.22, II.23, II.24, II.25, II.30, II.31, II.49 și II.50, părți integrante din prezenta
hotărâre.
Art.1.(3) Aprobă rectificarea sumelor repartizate din excedentul bugetului local al
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2019 cu suma de – 2.372,66 mii lei (cu semnul
minus), pentru finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare, potrivit anexei nr. VIII.1,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.1.(4) Aprobă rectificarea programului centralizat de investiţii pe anul 2019 pentru
bugetul general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, potrivit anexelor nr. VI.1, VI.2, VI.3,
VI.3.1, VI.4, VI.6, VI.7, VI.7.1, VI.8 și VI.8.1, precum şi sinteza finanțării programelor pe anul
2019, potrivit anexei nr. VII.1, părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.1.(5) Aprobă rectificarea creditelor de angajament aprobate pentru anii 2019 – 2020,
aferente secțiunii de dezvoltare a bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi,
potrivit anexelor nr. VI.1, VII.1 și VII.2, părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.1.(6) Aprobă suplimentarea cu suma de 200,00 mii lei a fondurilor repartizate cu
destinația de sprijin financiar pentru anul 2019, potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului
nr. 82/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România, sumă ce urmează a fi repartizată pe parcursul anului 2019 prin Hotărâri ale
Consiliului Județean Iași, parohiilor din Județul Iași.
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, VII și VIII, părți integrante din prezenta
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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 şi Dezvoltare Durabilă;
b) Direcția Tehnică și Investiții;
c) Direcţia Economică – Serviciul Buget;
d) Direcția Economică – Serviciul Financiar – Contabil;
e) Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi;
f) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași;
g) Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. N. Oblu" Iași;
h) Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași;
i) Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași;
j) Unitatea Medico-Socială Răducăneni;
k) Mitropolia Moldovei și Bucovinei;
l) Episcopia Romano-Catolică;
m) Biserica Ortodoxă Rusă de Rit Vechi – Episcopia Moldovei;
n) Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iaşi.
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 Proiecte şi Dezvoltare Durabilă;
b) Direcției Economice – Serviciul Financiar – Contabil;
c) Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi;
d) Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași;
e) Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. N. Oblu" Iași;
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f) Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași;
g) Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași;
h) Unității Medico-Sociale Răducăneni;
i) Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
j) Episcopiei Romano-Catolice;
k) Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi – Episcopia Moldovei;
l) Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iaşi.
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;
b) Direcției Achiziții Publice.
Art.7. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 333
privind acordarea în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. a unui drept de uz și servitute
pentru suprafață de 40 mp din terenul proprietate publică a Județului Iași, situat în Iași,
strada Aeroportului, nr.46, număr cadastral 158454 pentru amplasarea în subteran a unei
conducte de gaze naturale
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași, în
calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 27256/20.09.2019;
b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 27257/20.09.2019, emis de Direcția Tehnică
și Investiții din cadrul Consiliului Județean Iași;
c) Solicitarea Aerostar S.A. înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 26770/
17.09.2019;
d) Prevederile art. 12, alin. (2), lit. a) și c), art. 109, lit. c), art. 111, alin. (1) și
art. 130, alin. (2), lit. h) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu
modificările și completările ulterioare;
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e) Prevederile articolelor 173, alin. (4), lit. a), art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a)
din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
f) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
g) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, aliniat (1), litera a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă dreptul de uz și servitute legală în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A.,
asupra suprafeței de 40 mp teren din proprietatea publică a Județului Iași, număr cadastral
158454, situat în Municipiul Iași, Str. Aeroportului, nr. 46, pentru realizarea lucrării de amplasare
în subteran a unei conducte de gaze naturale de la limita de proprietate, poarta de acces nr. 2 a
fostei Aviații Utilitare până la Stația de Reglare-Măsurare gaze naturale din incinta suprafeței
concesionate de S.C. Aerostar S.A..
Schita terenului afectat de uz și servitute este anexă la prezenta hotărâre.
Art.2 Drepturile prevăzute la art.1 se acordă pe durata existenței instalației de gaze
naturale.
Art.3 Titularul dreptului de uz și servitute legală și executantul lucrărilor vor aduce
amplasamentul la forma inițială după finalizarea lucrărilor.
Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcţia Economică –
Compartimentul Gestionarea Patrimoniului.
Art.5.(1). Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre și va înainta copii după
aceasta către:
a) Direcția Juridică
Patrimoniului;

și

Direcţia

Economică

-

Compartimentul

Gestionarea

b) S.C. Delgaz Grid S.A. ;
c) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi;
d) S.C. Aerostar S.A..
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
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CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 334
privind aprobarea repartizării pe unitățile administrativ – teritoriale din județul Iași a
procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
pentru echilibrarea bugetelor locale, conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare – propuneri pe
anul 2020 și estimări pentru anii 2021 - 2023
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unitățile
administrativ – teritoriale din județul Iași a procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform prevederilor art.
33 alin (3) lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare – propuneri pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021 - 2023, inițiat de
către Președintele Consiliului Județean Iași Dr. Ing. Maricel Popa, înregistrat sub nr. 27348 din
20.09.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării pe
unitățile administrativ – teritoriale din județul Iași a procentului de 20% din cotele și sumele
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform
prevederilor art. 33 alin (3) lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare – propuneri pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021 2023, întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 27350 din
20.09.2019;
c) Scrisoarea Cadru nr. 465118/16.09.2019 privind contextul macroeconomic,
metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 20212023, precum și limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale transmisă în vederea întocmirii proiectului de buget pe anul 2020 și a
estimărilor pentru anii 2021-2023;
d) Adresa nr. 4609/19.09.2019 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași,
înregistrată la Județul Iași-Consiliul Județean Iași sub nr. 27217/19.09.2019, prin care se
comunică cuantumul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale și a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale, în vederea elaborării proiectelor de buget ale unităților
administrativ – teritoriale pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021 – 2023,
e) Adresa nr. 1914/19.09.2019 a Institutului Național de Statistică – Direcția Județeană de
Statistică Iași, înregistrată la Județul Iași-Consiliul Județean Iași sub nr. 27233/19.09.2019;
f) Adresa nr. 20065/19.09.2019 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași,
înregistrată la Județul Iași-Consiliul Județean Iași sub nr. 27221/19.09.2019;
g) Prevederile art. 33 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă criteriile și propunerile de repartizare pe unitățile administrativ-teritoriale
din județul Iași a procentului de 20% din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare
şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor
de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare
locală – propuneri pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021 - 2023, conform anexelor 1, 1.a,
1.b, 2, 2.a, 2.b, 3, 3.a, 3.b, 4, 4.a, 4.b, parți integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. Responsabilitatea pentru gestionarea eficientă şi în conformitate cu prevederile
legale a fondurilor repartizate potrivit art.1 revine fiecărei unităţi administrativ-teritoriale din
judeţul Iaşi.
Art.3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică - Serviciul Buget;
b) Unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi.
Art.4. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași;
c) Direcției Economice – Serviciul Buget;
d) Unităţilor administrativ-teritoriale din județul Iași.
Art.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 24 septembrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 335
privind 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 - propuneri pe
anul 2020 și estimări pentru anii 2021 – 2023, conform prevederilor Scrisorii cadru nr.
465118/16.09.2019 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a
proiectelor de buget pe anul 2020 şi a estimărilor pentru anii 2021-2023, precum şi limita
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 27171 din 19.09.2019 inițiat de Președintele
Consiliului Județean Iași – Dl. Dr. Ing. Maricel POPA, având ca obiect proiectul de hotărâre
privind repartizarea pe unitățile administrativ – teritoriale din judeţul Iaşi a sumelor defalcate din
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taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor
destinate finanțării Programului pentru școli al României – propuneri pe anul 2020 și estimări
pentru anii 2021 – 2023, conform prevederilor Scrisorii cadru nr. 465118/16.09.2019 privind
contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2021 şi a
estimărilor pentru anii 2021 - 2023, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind 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 – propuneri pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021 – 2023, conform
prevederilor Scrisorii cadru nr. 465118/16.09.2019 privind contextul macroeconomic,
metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2021 şi a estimărilor pentru anii 2021 2023, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale, întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr.
27197 din 19.09.2019;
c) Prevederile Scrisorii cadru nr. 465118/16.09.2019 transmisă de Ministerul Finanţelor
Publice, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe
anul 2020 şi a estimărilor pentru anii 2021 - 2023, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
d) Prevederile Hotărârii 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 numar de 92 U.A.T.-uri din județul Iași,
în anul școlar 2019-2020;
e) Adresa nr. 7132/14.08.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Iași;
f) 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;
g) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 52/2019 privind modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în
perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar
2017-2018;
h) Prevederile 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;
i) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru
şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia în anul şcolar 2017-2018;
j) Prevederile Legii nr. 55/2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii
Europene;
k) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României
la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene;
l) Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
m) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
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n) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23
septembrie 2019;
o) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 35 voturi “Pentru”;
În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență 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 - propuneri pe anul 2020 și
estimări pentru anii 2021 – 2023, conform prevederilor Scrisorii cadru nr. 465118/16.09.2019
privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2020
şi a estimărilor pentru anii 2021 - 2023, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit anexelor nr. 1, 2, 3 și 4, părți integrante
din prezenta hotărâre.
Art.2. Responsabilitatea pentru gestionarea eficientă şi în conformitate cu prevederile
legale a fondurilor repartizate potrivit art.1, revine unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul
Iaşi menționate în anexele la prezenta hotărâre.
Art.3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Grupul de lucru “Programul pentru Școli al României”,
b) Direcţia Economică - Serviciul Buget,
c) Direcția Economică – Serviciul Financiar Contabil,
d) Unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi menționate în anexele la prezenta
hotărâre.
Art.4. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv anexele la prezenta:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
b) Direcţiei Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași,
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 Iaşi menționate în anexele la prezenta
hotărâre.
Art.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.

PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

Dată astăzi: 24 septembrie 2019
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
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HOTĂRÂREA nr. 336
privind aprobarea modificării componenței Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi
Consiliului Județean Iași;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare privind aprobarea modificării componenței Autorităţii Teritoriale
de Ordine Publică Iaşi, prezentat de către dl. consilier judeţean Ostaficiuc Marius, preşedintele
ATOP Iaşi, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr. 26901/ 17.09.2019;
b) Raportul de specialitate privind aprobarea modificării componenței Autorităţii Teritoriale
de Ordine Publică Iaşi, elaborat de către Direcţia Juridică- Biroul Ghişeu Unic, Arhivă și
Secretariat ATOP - înregistrat sub nr. 26902/17.09.2019;
c) H.G. nr. 636/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în
condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Iași de către doamna Iosub Valentina;
d) H.G. nr. 659/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile
legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către domnul Blănaru ConstantinAdrian;
e) prevederile art. 9, alin. (2) din HG nr. 787/2002, privind aprobarea regulamentului de
organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;
f) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 septembrie
2019;
g) Amendamentul formulat în cadrul ședinței comisiilor de specialitate, reunite, ale
Consiliului județean Iași, din data de 23 septembrie 2019, reiterat în cadrul ședinței ordinare de
plen a Consiliului Județean Iași din data de 24.09.2019 și consemnat în procesele verbale ale
acestora, respectiv: “desemnarea d-nei consilier Ciornia Camelia în locul d-lui Aivănoaei ca
membru ATOP din partea PMP”;
h) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 272/24.09.2019 privind constatarea încetării de
drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean a domnului Constantin Alin Aivănoaei și
declararea vacant a locului deținut de acesta în cadrul Consiliului Județean Iași;
i) prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 155/24.06.2016 privind alegerea
Comisiei de Validare a Consiliului Judetean Iași, cu modificările și completările ulterioare aduse
de Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 7/26.01.2017, nr. 290/ 31.08.2017 și nr.
273/24.09.2019;
j) prevederile art. 12 alin. (5) din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași
nr. 164/26.05.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului
Județean Iași;
k) rezultatul votului secret exprimat în ședința ordinară de plen a Consiliului Județean Iași
din data de 24 septembrie 2019 consemnat în procesul verbal al Comisiei de validare, precum
și în procesul verbal de sedință, respectiv 34 voturi "Pentru" alegerea doamnei consilier
județean Ciornia Camelia, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași;
l) votul pe proiect exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 24 septembrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
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Art.1. Se aprobă modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iaşi, în
sensul înlocuirii d-nei Iosub Valentina cu dl. Blănaru Constantin – Adrian și a domnului
Constantin Alin Aivănoaei cu doamna consilier județean Camelia Ciornia.
Art.2. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Juridice - Biroul Ghişeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP;
c) Domnului Constantin Alin Aivănoaei;
d) Doamnei Camelia Ciornia;
e) Membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi.
Art.3. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurata de
catre Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.

PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

Dată astăzi: 24 septembrie 2019
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
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