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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 338
privind validarea mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a domnului
Adrian Acostoaiei
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 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;
Având în vedere adresa Partidului Mișcarea Populară – Filiala Iași, înregistrată la
Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 29748/16.10.2019 prin care se aduce la cunoştinţă faptul că
următorul supleant pe lista acestuia este domnul Adrian Acostoaiei;
Având în vedere referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Iași,
înregistrat sub nr.29956/17.10.2019;
Având în vedere raportul de specialitate al Biroului Relaţii Publice, Monitorul Oficial,
Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa nr.29957/17.10.2019;
Având în vedere prevederile art. 597 alin. (1) lit. e) și alin. (2) lit. e) O.U.G
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali;
Având în vedere prevederile art. 33 şi 90 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 14, alin. (l), (2), (3) din Hotărârea Consiliului Judeţean
Iaşi nr. 164/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului
Judeţean Iaşi;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data
de 23 octombrie 2019;
Având în vedere procesul verbal încheiat la data de 23 octombrie 2019 de către Comisia
de validare a Consiliului Județean Iași constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Iași
nr.155/24.06.2016, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie
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 validează mandatul de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a domnului
Adrian Acostoaiei.
Art.2. Biroul Relaţii 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) Domnului Adrian Acostoaiei;
c) Partidului Mișcarea Populară – Filiala Iași;
d) Serviciului Resurse Umane din cadrul Consiliului Județean Iași;
e) Direcției Achiziții Publice din cadrul Consiliului Județean Iași;
f) Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Iași.
Art.3. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

_______________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 339
pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi
prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.163/22.07.2016
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere Raportul de aprobare prezentat de către Președintele Consiliului
Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.29958 din 17.10.2019;
Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică – Biroul Relații
Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa înregistrat
sub nr. 29961 din 17.10.2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 160/24.06.2016 privind stabilirea
numărului și denumirii Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași pentru mandatul
2016 – 2020 precum și numărul de membri pe fiecare comisie;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași
nr.163/22.07.2016 privind
aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi
pentru mandatul 2016 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere ultima modificare a componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Iaşi aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi
nr.
254/21.08.2019;
Având în vedere prevederile O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data
de 23 octombrie 2019;
Având în vedere amendamentele formulate în cadrul ședinței comisiilor de specialitate
ale Consiliului Județean Iași, reiterate în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean
Iași din data de 23 octombrie 2019 și consemnate în procesele verbale ale acestora;
Având în vedere propunerile formulate în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului
Județean Iași din data de 23 octombrie 2019 și consemnate în procesul verbale al acesteia;
Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică înregistrat sub nr.
30632 din 23.10.2019;
Având în vedere votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie
2019 și consemnat în procesul - verbal al acesteia;
În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Iaşi din Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.163/22.07.2016, conform Anexei la
prezenta.
Art.2. Începând cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Iași
nr. 254/21.08.2019 își încetează aplicabilitatea.
Art.3. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Consilieri județeni prevăzuți în Anexa la prezenta Hotărâre;
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: 23 octombrie 2019

PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

6
.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 9/2019

(1) Comisia de studii, prognoze economico-sociale, industrie, buget, finanţe:
Preşedinte: consilier județean Liviu Gabriel VORNICU
Secretar:

consilier județean Ioan STOIAN

Membri:

consilier județean Camelia CIORNIA
consilier județean Mircea MANOLACHE
consilier județean Petra CARP
consilier județean Mircea ANICULĂESI
consilier județean Gheorghe Romeo VATRĂ
consilier județean Vasile COTIUGĂ
consilier județean Sorin – Georgel FLUTUR

(2) Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
conservarea monumentelor istorice, protecţia mediului, ecologie şi patrimoniu:
Preşedinte: consilier județean Cristian STANCIU
Secretar:

consilier județean Ioan STOIAN

Membri:

consilier județean Mircea MANOLACHE
consilier județean Marius Eugen OSTAFICIUC
consilier județean Radu – Ionel URSANU
consilier județean Dorel LEBĂDĂ
consilier județean Marius – Dănuț MINEA
consilier județean Silviu APOSTOL
consilier județean - vacant

(3) Comisia pentru învăţământ, cercetare ştiinţifică, cultură, culte:
Preşedinte: consilier județean Mihaela IVANCIA
Secretar:

consilier județean Constantin ȘERBAN

Membri:

consilier județean Florin MIHAI
consilier județean Radu – Ionel URSANU
consilier județean Cristian STANCIU
consilier județean Mircea ANICULĂESEI
consilier județean Liviu – Gabriel BULGARU
consilier județean Silviu APOSTOL
consilier județean - vacant

(4) Comisia pentru sănătate, munca, protecţie socială şi combaterea sărăciei:
Preşedinte: consilier județean Iulian TĂRĂBOANȚĂ
Secretar:

consilier județean Constantin – Cătălin CĂTUR

Membri:

consilier județean Constantin – Marian USCATU
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consilier județean Petronela CÎTEA
consilier județean Petra CARP
consilier județean Ștefan CĂLIN
consilier județean Raluca VARTIC
consilier județean Sorin – Alexandru AFLOAREI
consilier județean Cătălin TIMOFCIUC
(5) Comisia de administraţie publică şi achiziţii:
Preşedinte: consilier județean Dumitru PARASCHIV
Secretar:

consilier județean Camelia CIORNIA

Membri:

consilier județean Ion Lorin URCACIU
consilier județean Petronela CÎTEA
consilier județean Constantin ȘERBAN
consilier județean Iulian TĂRĂBOANȚĂ
consilier județean Ștefan CĂLIN
consilier județean Raluca VARTIC
consilier județean Cătălin TIMOFCIUC

(6) Comisia juridică, ordine publică, drepturile omului şi libertăţi cetăţeneşti:
Preşedinte: consilier județean Marius Eugen OSTAFICIUC
Secretar:

consilier județean Liviu Gabriel VORNICU

Membri:

consilier județean Ștefan DOLEANU
consilier județean Gheorghe Romeo VATRĂ
consilier județean Constantin – Cătălin CĂTUR
consilier județean Mircea MANOLACHE
consilier județean Ioan STOIAN
consilier județean Petru AVRAM
consilier județean Silviu APOSTOL

(7)

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară, prestări servicii şi

comerţ:
Preşedinte: consilier județean Dorel LEBĂDĂ
Secretar:

consilier județean Radu – Ionel URSANU

Membri:

consilier județean Florin MIHAI
consilier județean Mihaela IVANCIA
consilier județean Ion – Vasile SANDU
consilier județean Ștefan CĂLIN
consilier județean Marius – Dănuț MINEA
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consilier județean Petru AVRAM
consilier județean Liviu – Gabriel BULGARU

(8) Comisia pentru tineret, sport şi turism:
Preşedinte: consilier județean Mircea ANICULĂESI
Secretar:

consilier județean Dumitru PARASCHIV

Membri:

consilier județean Ștefan DOLEANU
consilier județean Ion Lorin URCACIU
consilier județean Vasile COTIUGĂ
consilier județean Constantin – Cătălin CĂTUR
consilier județean Cătălin MOROȘAN
consilier județean Petru AVRAM
consilier județean Sorin – Alexandru AFLOAREI

(9) Comisia pentru dezvoltare și relaţii externe:
Preşedinte: consilier județean Ion Lorin URCACIU
Secretar:

consilier județean Ion – Vasile SANDU

Membri:

consilier județean Sorin – Georgel FLUTUR
consilier județean Constantin – Marian USCATU
consilier județean Liviu Gabriel VORNICU
consilier județean Ștefan DOLEANU
consilier județean Florin MIHAI
consilier județean Cătălin MOROȘAN
consilier județean Raluca VARTIC

_____________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 340
privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de membru
fondator al Asociației “Euroregiunea Siret - Prut – Nistru” pentru anul 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 29948/17.10.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași,
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației Județului Iași – Consiliul Județean Iași în
calitate de membru al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, pe anul 2019;
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- Raportul de specialitate nr. 29952/17.10.2019 emis de către Compartimentul
Dezvoltare Durabilă și Promovare- Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, din cadrul
Consiliului Județean Iași;
- Adresa nr. 173/02.07.2019 înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi sub
nr. 19791/03.07.2019, prin care Asociaţia “Euroregiunea Siret – Prut - Nistru” solicită plata
cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de membru fondator al Euroregiunii
Siret – Prut - Nistru pentru anul 2019, în cuantum de 38.617 Euro;
- Hotărârea nr. 1/15.04.2019 privind aprobarea cuantumului cotizației Euroregiunii SiretPrut-Nistru pentru anul 2019 și transferul/alocarea acesteia Asociației Euroregiunea Siret-PrutNistru pentru constituirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, prin care s-a stabilit
cuantumul cotizației Județului Iași-Consiliul Județean Iași, în sumă de 38.617 Euro;
- Calitatea Județului Iași de membru fondator cu drepturi depline al Asociației
“Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările
ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie
2019;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 22 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă cotizația Județului Iași - Consiliul Județean Iași, în calitate de membru
al Asociației “Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” pentru anul 2019, în cuantum de 38.617 Euro.
Art.2.(1) Suma prevăzută la art. 1 se va suporta din bugetul Județului Iași – Consiliul
Județean Iași, pentru anul 2019.
(2) Președintele Consiliului Județean Iași în calitate de ordonator principal de
credite este autorizat să introducă suma prevăzută la art. 1 în structura bugetului propriu al
Consiliului Județean Iași pe anul 2019.
Art.3. Se aprobă plata cotizației prevăzută la art. 1, în conformitate cu prevederile legale,
viramentul fiind efectuat în contul Asociației “Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”.
Art.4. Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția
Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Iași.
Art.5. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copii după prezenta Hotărâre, către:
a) Direcţia Juridică - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ;
b) Asociația “Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”;
c) Direcţia Economică;
d) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi.
Art.6. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presă din cadrul Direcţiei Juridice.
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Dată astăzi: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

___________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 341
privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul anual de combustibil
auto pentru derularea activitaților specifice Structurii Teritoriale pentru Probleme
Speciale Iași
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de
cheltuieli pentru consumul anual de combustibil auto pentru derularea activitaților specifice
Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Iași, prezentat de către Preṣedintele Consiliului
Judeṭean Iaṣi în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub numărul 30090 din 17.10.2019;
- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii
de cheltuieli pentru consumul anual de combustibil auto pentru derularea activitaților specifice
Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Iași, elaborat de către Direcṭia Economică –
Serviciul Administrativ și Protocol, înregistrat sub nr. 30092 din 17.10.2019;
- Nota de fundamentare a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Iași numărul
538/05.08.2019, înaintată prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Iași cu numărul
22929/05.08.2019;
- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, actualizată;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
- Prevederile H.G. nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare;
- Prevederile Legii nr. 410/2004 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public;
- Prevederile H.G nr. 219/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public;
- Prevederile H.G nr. 1174/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind întocmirea și
actualizarea monografiei economico-militare a județului, respectiv a municipiului București;
- Prevederile H.G. nr. 1204/2007 privind asigurarea forței de muncă necesare pe timpul
stării de asediu, la mobilizare și pe timpul stării de război;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie
2019;
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- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 22 voturi “Pentru” și 3 voturi de “Abținere”;
În temeiul dispozițiilor art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență
nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă normativele proprii de cheltuieli pentru consumul anual de combustibil
auto pentru derularea activitaților specifice Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Iași,
consum în cantitate de 1.500 litri/an.
Art.2. Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii va fi asigurată de
către Structura Teritorială pentru Probleme Speciale 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 - Judeţul Iaşi;
b) Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Iași;
c) Direcṭiei Economice.
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: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

___________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 342
privind aprobarea realizării obiectivului de investiții reprezentând dotări independente "Pian", la Filarmonica "Moldova” Iași și alocarea sumei necesare de 875,00 mii lei din
excedentul bugetului local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pe anul 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare nr. 30025 din 17.10.2019 inițiat de Președintele Consiliului
Judeţean Iaşi – dl. Dr. Ing. Maricel POPA, având ca obiect Proiectul de hotărâre privind
aprobarea realizării obiectivului de investiții reprezentând dotări independente - "Pian", la
Filarmonica "Moldova” Iași și alocarea sumei necesare de 875,00 mii lei din excedentul
bugetului local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pe anul 2019;
b) Raportul de specialitate privind aprobarea realizării obiectivului de investiții
reprezentând dotări independente - "Pian", la Filarmonica "Moldova” Iași și alocarea sumei
necesare de 875,00 mii lei din excedentul bugetului local al Județului Iași – Consiliul Județean
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Iași, pe anul 2019, elaborat de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr.
30026 din 17.10.2019;
c) Nota de fundamentare nr. 1952/11.10.2019 a Filarmonicii "Moldova” Iași;
d) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
e) Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
f) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
g) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie
2019;
h) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 25 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 realizarea obiectivului de investiții reprezentând dotări independente "Pian", la Filarmonica "Moldova” Iași.
Art.2. Aprobă alocarea sumei de 875,00 mii lei Filarmonicii "Moldova” Iași pentru anul
2019, din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în vederea
realizării obiectivului de investiții reprezentând dotări independente - "Pian".
Art.3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică - Serviciul Buget,
b) Filarmonica "Moldova” Iași.
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 Economice - Serviciul Buget,
c) Filarmonicii "Moldova” Iași.
Art.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor hotărârii va fi asigurată de către
Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.
Dată astăzi: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 343
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privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru
preșcolarii și elevii Liceului Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași, pentru anul bugetar
2020
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind stabilirea cuantumului
cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru preșcolarii și elevii Liceului
Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași, pentru anul bugetar 2020, prezentat de către
Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub
nr. 29960/17.10.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului
cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru preșcolarii și elevii Liceului
Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași, pentru anul bugetar 2020, elaborat de către Serviciul
Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe – Direcția Economică, înregistrat sub nr.
29976/17.10.2019;
c) Nota de fundamentare pentru stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering pentru
preșcolarii și elevii Liceului Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iaşi pentru anul 2020 nr.
5042/24.09.2019, înregistrată sub nr. 27720/24.09.2019, elaborată de către Liceul Tehnologic
Special “Vasile Pavelcu” Iași;
d) Hotărârea Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic Special “Vasile Pavelcu”
Iaşi nr. 68/20.09.2019 cu privire la aprobarea cuantumului cheltuielilor de catering pentru anul
2020;
e) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de
cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind
protecția și promovarea drepturilor copilului;
f) Prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a
drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățămînt
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
h) Prevederile art. 173 alin. (1), litera d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019, privind Codul Administrativ;
2019;

i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie

j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 28 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă cuantumul cheltuielilor de catering în sumă de 2,40 lei/zi/persoană, în
vederea asigurării hranei pentru preșcolarii și elevii Liceului Tehnologic Special “Vasile Pavelcu”
Iași, pentru anul bugetar 2020.
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2020.
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Art.3. Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iași, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Liceului Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iași;
c) Direcției Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe și
Serviciului Buget din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi.
Art.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 344
privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru
elevii Școlii Profesionale Speciale “Trinitas” Târgu Frumos, pentru anul bugetar 2020
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind stabilirea cuantumului
cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru elevii Școlii Profesionale Speciale
“Trinitas” Târgu Frumos, pentru anul bugetar 2020, prezentat de către Președintele Consiliului
Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 29971/17.10.2019 ;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului
cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru elevii Școlii Profesionale Speciale
“Trinitas” Târgu Frumos, pentru anul bugetar 2020, elaborat de către Serviciul Fonduri Speciale,
Sinteză și Recuperări Creanțe – Direcția Economică, înregistrat sub nr. 29977/17.10.2019;
c) Nota de fundamentare pentru aprobarea cuantumului cheltuielilor de catering în
vederea asigurării hranei pentru elevii Școlii Profesionale Speciale “Trinitas” Târgu Frumos
pentru anul 2020 nr. 2546/24.09.2019, înregistrată sub nr. 27695/24.09.2019, elaborată de
către Școala Profesională Specială “Trinitas” Târgu Frumos;
d) Hotărârea nr. 10/09.09.2019 a Consiliului de Administrație al Școlii Profesionale
Speciale “Trinitas” Târgu Frumos, cu privire la stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering
pentru anul bugetar 2020;
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e) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de
cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind
protecția și promovarea drepturilor copilului;
f) Prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a
drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățămînt
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
h) Prevederile art. 173 alin. (1), litera d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019, privind Codul Administrativ;
2019;

i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie

j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 28 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă cuantumul cheltuielilor de catering în sumă de 2,40 lei/zi/persoană, în
vederea asigurării hranei pentru elevii Școlii Profesionale Speciale “Trinitas” Târgu Frumos,
pentru anul bugetar 2020.
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2020.
Art.3. Școala Profesională Specială “Trinitas” Târgu Frumos va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Școlii Profesionale Speciale “Trinitas” Târgu Frumos;
c) Direcției Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe și
Serviciului Buget din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi.
Art.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
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HOTĂRÂREA nr. 345
privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru
preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale Speciale “Constantin Păunescu” Iaşi, pentru anul
bugetar 2020
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:

a) Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind stabilirea cuantumului
cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale
Speciale “Constantin Păunescu” Iaşi, pentru anul bugetar 2020, prezentat de către Președintele
Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 29974/17.10.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului
cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale
Speciale “Constantin Păunescu” Iaşi, pentru anul bugetar 2020, elaborat de către Serviciul
Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe – Direcția Economică, înregistrat sub nr.
29999/17.10.2019;
c) Nota de fundamentare privind cuantumul cheltuielilor cu serviciul de catering în
vederea asigurării hranei pentru preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale Speciale “Constantin
Păunescu” Iaşi, pentru anul fiscal 2020 nr. 3288/27.09.2019, înregistrată sub nr.
28100/27.09.2019, elaborată de către Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu” Iaşi;
d) Hotărârea nr.74 a Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale
“Constantin Păunescu” Iași din 25.09.2019, cu privire la stabilirea cuantumului cheltuielilor de
catering pentru anul 2020;
e) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de
cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind
protecția și promovarea drepturilor copilului;
f) Prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a
drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățămînt
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
h) Prevederile art. 173 alin. (1), litera d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019, privind Codul Administrativ;
2019;

i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie

j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 29 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă cuantumul cheltuielilor de catering în sumă de 2,40 lei/zi/persoană, în
vederea asigurării hranei pentru preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale Speciale “Constantin
Păunescu” Iaşi, pentru anul bugetar 2020.
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2020.
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Art.3. Școala Gimnazială Specială “Constantin Păunescu” Iaşi va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Școlii Gimnaziale Speciale “Constantin Păunescu” Iaşi;
c) Direcției Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe și
Serviciului Buget din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi.
Art.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 346
privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru
elevii Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani, pentru anul bugetar 2020
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind stabilirea cuantumului
cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru elevii Școlii Gimnaziale Speciale
Pașcani, pentru anul bugetar 2020, prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași, în
calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 29975/17.10.2019 ;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului
cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru elevii Școlii Gimnaziale Speciale
Pașcani, pentru anul bugetar 2020, elaborat de către Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și
Recuperări Creanțe – Direcția Economică, înregistrat sub nr. 30001/17.10.2019;
c) Nota de fundamentare pentru aprobarea cuantumului cheltuielilor de catering în
vederea
asigurării
hranei
pentru
elevii
Școlii
Gimnaziale
Speciale
Paşcani
nr. 1509/26.09.2019, elaborată de către Școala Gimnazială Specială Pașcani;
d) Hotărârea Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani, nr. 44
din data de 26.09.2019 cu privire la stabilirea prețului la caserole, tacâmuri și transport catering,
elaborată de Școala Gimnazială Specială Pașcani;
e) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de
cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind
protecția și promovarea drepturilor copilului;
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f) Prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
g) Prevederile Hotărârii Guvernului nr.564/2017 privind modalitatea de acordare a
drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățămînt
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
h) Prevederile art. 173 alin. (1), litera d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019, privind Codul Administrativ;
2019;

i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie

j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 30 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă cuantumul cheltuielilor de catering în sumă de 2,40 lei/zi/persoană, în
vederea asigurării hranei pentru elevii Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani, pentru anul bugetar
2020.
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2020.
Art.3. Școala Gimnazială Specială Pașcani va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani;
c) Direcției Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe și
Serviciului Buget din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi.
Art.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 347
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privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și
funcționare pentru Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi, ca
urmare a reorganizării
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a organigramei, statului de funcţii și a Regulamentului de
organizare și funcționare pentru Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi, ca urmare a reorganizării, prezentat de Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea
sa de inițiator, înregistrat sub nr. 29937/17.10.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a
Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcţia Judeţeană de Administrare a
Drumurilor şi Podurilor Iaşi, ca urmare a reorganizării, elaborat de către Serviciul Resurse
Umane şi Salarizare și înregistrat sub nr. 29938/17.10.2019;
- Adresa Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
nr.6722/09.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 29324/09.10.2019;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 25/20.02.2019 privind aprobarea
organigramei şi statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi
Podurilor Iaşi, ca urmare a reorganizării;
- Prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții;
- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Prevederile Legii nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, 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) şi alin. (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie
2019;
- Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 2019
și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă organigrama – anexa nr.1, statul de funcţii - anexa nr. 2 și
Regulamentul de organizare și funcționare – anexa nr. 3 ale Direcţiei Judeţene de Administrare
a Drumurilor şi Podurilor Iaşi. Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 25/20.02.2019 privind
aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Administrare a
Drumurilor şi Podurilor Iaşi, ca urmare a reorganizării, se abrogă.
Art. 3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Serviciul
Resurse Umane şi Salarizare prin grija șefului de serviciu și de Direcţia Judeţeană de
Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi prin grija directorului executiv.
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Art. 4 – Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Serviciului Resurse Umane și Salarizare și Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi
Podurilor Iaşi.
Art. 5 – Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa.
Dată astăzi: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.348
privind aprobarea organizării de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Iaşi a unor programe de formare în anul 2020
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a organizării de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Iaşi a unor programe de formare în anul 2020, prezentat de Președintele
Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 29939 din 17.10.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea organizării de către Centrul Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi a unor programe de formare în anul 2020, elaborat de
către Serviciul Resurse Umane şi Salarizare și înregistrat sub nr. 29941/17.10.2019;
- Adresa Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi
nr. 1714/23.09.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr. 27546/23.09.2019, prin care
se înaintează Nota de fundamentare privind organizarea programelor de formare
„Managementul situaţiilor de criză educaţională” şi “Managementul procesului de incluziune
şcolară a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale”, 89 ore, 22 credite, furnizor CJRAE Iaşi,
pentru anul 2020;
- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3343/16.03.2018 privind acreditarea
programului de formare continuă “Managementul situaţiilor de criză educaţională”, categoria 2,
Managementul clasei de elevi, 89 ore, 22 credite, furnizor CJRAE Iaşi;
- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3861/04.04.2019 privind acreditarea
programului de formare continuă “Managementul procesului de incluziune şcolară a elevilor cu
cerinţe educaţionale speciale”, categoria 3, Educaţia copiilor cu CES, 89 ore, 22 credite, furnizor
CJRAE Iaşi;
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- Prevederile art. 244, alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările
și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5564/2011 privind
aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi
a programelor de formare oferite de aceştia, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 12 din Anexa I, lit. B la Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.184 din 23.05.2018 privind organizarea
Programului de formare continuă “Managementul situaţiilor de criză educaţională” de către
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, pentru anul 2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.91 din 24.04.2018 privind organizarea
Programului de formare continuă “Managementul procesului de incluziune a copiilor cu CES” de
către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, pentru anul 2019;
- Hotărârea Consiliului de Administraţie al CJRAE nr. 19 din 23 septembrie 2019 privind
aprobarea organizării programelor de formare continuă “Managementul situaţiilor de criză
educaţională” şi “Managementul procesului de incluziune şcolară a elevilor cu cerinţe
educaţionale speciale”, 89 ore, 22 credite, furnizor CJRAE Iaşi, aprobarea taxei de participare în
cuntum de 350 lei per participant la fiecare dintre programele furnizate de CJRAE Iaşi şi
aprobarea facilităţilor acordate angajaţilor CJRAE Iaşi prin participarea cu titlu de gratuitate, a
maximum 3 participanţi per grupă de formare;
- prevederile art. 173, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
2019;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie

- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă organizarea de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Iaşi, în anul 2020, a Programului de formare „Managementul situațiilor de criză
educațională”, acreditat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale
nr.
3343/16.03.2018.
Art.2. Se aprobă organizarea de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Iaşi, în anul 2020, a Programului de formare „Managementul procesului de
incluziune şcolară a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale”, acreditat prin Ordinul Ministrului
Educaţiei Naţionale nr. 3861/04.04.2019.
Art.3. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, prin grija conducerii,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copii de pe prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
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Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, Direcției Economice și Serviciului
Resurse Umane și Salarizare.
Art.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.349
privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de
organizare și funcționare pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași, prezentat
de către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.
29989/17.10.2019;
- Raportul de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a
Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Județeană de Evidență a
Persoanelor Iași, elaborat de către Serviciul Resurse Umane și Salarizare, înregistrat sub nr.
29991/17.10.2019;
- Adresa Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Iași nr. 7556/03.10.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr.28774/04.10.2019;
- Adresa Instituției Prefectului Județului Iași nr. 7017/11.04.2019, prin care se comunică
numărul maxim al posturilor pentru serviciul public comunitar județean de evidență a
persoanelor, respectiv 63 de posturi, stabilit potrivit OUG nr. 63/2010, cu modificările și
completările ulterioare;
- Avizul nr. 3520355/02.10.2019 acordat de Direcția pentru Evidența Persoanelor și
Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru organigrama,
statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Județene de Evidență
a Persoanelor Iași;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 139/2018 privind aprobarea organigramei,
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Județeană de
Evidență a Persoanelor Iași, ca urmare a reorganizării, cu aplicare de la data de 01.06.2018;
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- Prevederile O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice comunitare de evidenţă a persoanelor;
- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Prevederile Legii nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, 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) şi alin.(2), lit.c) din Ordonanţă de Urgenţă nr.57/2019
privind Codul administrativ;
2019;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie

- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 30 voturi “Pentru” și 2 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 – Anexa 1, statul de funcții – Anexa 2 și Regulamentul de
organizare și funcționare – Anexa 3, pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași.
Anexele 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.139/2018 privind aprobarea
organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția
Județeană de Evidență a Persoanelor Iași, ca urmare a reorganizării, se abrogă.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Serviciul Resurse
Umane şi Salarizare, prin grija șefului de serviciu și de Direcția Județeană de Evidență a
Persoanelor Iași, prin grija directorului executiv.
Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Serviciului Resurse Umane și Salarizare și Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Iași.
Art.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 350
privind acceptarea ofertei de donații a Fundației Hope and Homes for Children România
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Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași, în
calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 29933/18.10.2019;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 29934/17.10.2019 emis de Direcția Tehnică
și Investiții din cadrul Consiliului Județean Iași;
- Adresa nr. 28805/10.10.2019 privind nota de fundamentare înregistrată la Consiliul
Județean Iași sub nr.29428/10.10.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Iași;
- Prevederile Codului Civil art.863;
- Prevederile articolelor 173, alin. (4), lit. a), art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a),
art. 291, alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
2019;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie

- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, aliniat (1), litera a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Se acceptă donațiile Fundației Hope and Homes for Children România
constând în dreptul de proprietate asupra investițiilor în valoare de 998.682,01 lei și
1.043.484,54 lei, reprezentând cheltuielile în urma cărora s-au edificat construcțiile Case de tip
Familial, împrejmuire și racord utilități, situate în Orașul Tg. Frumos, județul Iași, strada
Tineretului, nr. 2 lotul 1 și strada Tineretului, nr. 1 lotul 21.
(2) Imobilele ce fac obiectul ofertei de donație menționate la alin.(1) vor avea
destinația de locuințe tip familial și se însușesc în domeniul public al județului Iași și
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, după
încheierea actului de donație în formă autentică.
Art.2. Se aprobă înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al județului Iași și
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
Art.3. Se mandatează domnul Florin ION, Director General al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Iaşi, pentru semnarea actului de donație în formă
autentică.
Art.4. Cheltuielile aferente autentificării actului de donație și înscriere în cartea funciară
vor fi suportate de titularul dreptului de admnistrare.
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

b) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
c) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi;

Gestionarea
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d) Fundația Hope and Homes for Children România.
(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: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.351
pentru acordarea unui stimulent financiar elevului Măricean Ioachim Grațian, câștigător
al premiului I la Olimpiada Internațională a Elenismului, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 112/29.05.2019 pentru aprobarea Regulamentului
privind acordarea de stimulente financiare elevilor din învățământul preuniversitar din
județul Iași, care au obținut premii/distincții/medalii la competiții școlare județene,
naționale și internaționale, acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, precum
și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora modificată prin Hotărârea
Consiliului Județean Iași nr. 284/24.09.2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 29963/17.10.2019 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. 29966 din data de
17.10.2019;
- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
nr. 26130/12.09.2019, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 26373/12.09.2019;
- prevederile 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;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 284/24.09.2019 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;
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- Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3.016/09.01.2019 privind aprobarea
Calendarului competițiilor școlare internaționale, naționale și regionale în 2019, unde în Anexa
1. – Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare internaţionale desfășurate în România și în
străinătate la care participă elevi români – 2019, este înscrisă OLIMPIADA ELENISMULUI
(LIMBA NEOGREACĂ), ca loc de desfășurare în perioada 5-8 septembrie 2019;
- 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 ulterioare;
- 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;
- 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;
- Adresa Direcției Economice nr. 30058/17.10.2019;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2019;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie

- Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 2019
și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul art. 196, alin. (l) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 400 lei din bugetul propriu al Județului Iași - Consiliul
Județean Iaşi, capitolul bugetar 65.02. articolul bugetar 57.02.01, pentru acordarea unui
stimulent financiar elevului Măricean Ioachim Grațian, câștigător al premiului I la Olimpiada
Internațională a Elenismului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași
nr. 112/29.05.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de stimulente financiare
elevilor din învățământul preuniversitar din județul Iași, care au obținut premii/distincții/medalii la
competiții școlare județene, naționale și internaționale, acțiunile sportive internaționale și
naționale oficiale, precum și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 284/24.09.2019.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia
Economică - Serviciul Financiar Contabil.
Art.3. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Direcţiei Economice - Serviciul Financiar Contabil, Direcției Juridice și DGASPC Iași – elevului
Măricean Ioachim Grațian.
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Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 352
privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului în județul Iași, 2019-2023
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.29900/16.10.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași
referitor la aprobarea Planului de menținere a calității aerului în județul Iași, 2019-2023;
- Raportul de specialitate nr.29901/16.10.2019 emis de către Compartimentul
Dezvoltare Durabilă și Promovare - Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, din cadrul
Consiliului Județean Iași, privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului în județul
Iași, 2019-2023;
- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Iaşi nr. 110/25.01.2016 prin care s-a
aprobat componența Comisiei Tehnice pentru elaborarea Planului de Menținere a calității
aerului în județul Iași;
- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Iaşi nr. 353/02.06.2016 prin care s-a
aprobat modificarea componenței Comisiei Tehnice pentru elaborarea Planului de Menținere a
calității aerului în județul Iași;
- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Iaşi nr. 397/24.06.2016 prin care s-a
aprobat modificarea componenței Comisiei Tehnice pentru elaborarea Planului de Menținere a
calității aerului în județul Iași;
- Contractul nr. 11541/13.04.2016 de servicii de elaborare a Studiului de calitate a
aerului și Asistență tehnică pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului în județul
Iași, încheiat între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și SC MULTIDIMENSION SRL;
- Adresa nr.8359/15.10.2019 emisă de Ministerul Mediului - Agenția Națională pentru
Protecția Mediului – Agenția pentru Protecția Mediului Iași, înregistrată la Registratura
Consiliului Județean Iași sub nr.29699/15.10.2019, prin care s-a înaintat Avizul favorabil nr.
1/3542/VT/04.10.2019 privind Planul de Menținere a calității aerului în județul Iași;
- Prevederile H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a
planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de
menţinere a calităţii aerului;
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- Prevederile art.28 din H.G. nr. 257/2015 referitoare la atribuțiile Comisiei Tehnice
privind realizarea măsurilor din cuprinsul Planului de Menținere a calității aerului în județul Iași;
- Legea 104/2011 modificată prin HG nr. 806/2016 pentru modificarea anexelor nr. 4,
5, 6 și 7 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 cu
privire la calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa;
- Directiva 2004/107/CE privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile
aromatice policiclice în aerul înconjurător;
- Directiva 2015/1480 a Comisiei din 28 august 2015 de modificare a mai multor anexe
la Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și ale Comisiei prin care
se stabilesc normele privind metodele de referință, validarea datelor și amplasarea punctelor de
prelevare pentru evaluarea calității aerului înconjurător;
- Prevederile art. 13 alin. 4) din H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative
- Ordinul nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale
întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările
prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
2019;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie

- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 2019 și consemnat
în procesul - verbal al acesteia, respectiv 25 voturi “Pentru” și 8 voturi de “Abținere”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin 1 lit. a) din
Administrativ,

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

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Se aprobă Planul de menținere a calității aerului în județul Iași pentru perioada
2019-2023, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Instituțiile, autoritățile și organismele care au fost identificate pentru realizarea
măsurilor din planul de calitate a aerului sunt responsabile de punerea în aplicare și
implementarea acestora.
Art.2. Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Comisia Tehnică
numită prin Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Iaşi nr. 110/ 25.01.2016, modificată de
Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Iaşi nr.353/02.06.2016 și de Dispoziţia
Președintelui Consiliului Judeţean Iaşi nr. 397/ 24.06.2016.
Art.3. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copii după prezenta Hotărâre, către:
a) Direcţia Juridică - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ;
b) Direcția Arhitect Șef;
c) Compartimentul Promovare şi Dezvoltare Durabilă, Direcţia Proiecte şi Dezvoltare
Durabilă, Consiliul Judeţean laşi;
d) Compartimentul U.I.P. Sistem Integrat de Management al Deşeurilor, Direcţia
Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, Consiliul Judeţean Iaşi;
e) Biroul Ghişeu Unic, Arhivă şi Secretariat ATOP, Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică, Consiliul Judeţean Iaşi;
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f) Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport Public, Direcţia Tehnică şi
Investiţii, Consiliul Judeţean Iaşi;
g) Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi;
h) Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
i) Ocolul Silvic Iaşi, Regia Naţională a Pădurilor Romsilva;
j) Direcţia de Sănătate Publică Iaşi;
k) Serviciul Statistică Economică, Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi;
l) Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi;
m) Direcţia pentru Agricultură Iaşi;
n) Camera Agricolă Judeţeană Iaşi:
o) Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, Sendciul Rutier;
p) Biroul Servicii Funcţionale, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona
Metropolitană Iaşi”;
q) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică – prin afișare la sediul propriu și pe propria pagină
de internet - a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relaţii Publice,
Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presă din cadrul Direcţiei
Juridice.
Dată astăzi: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 353
privind aprobarea unui credit de angajament pentru anul 2020 în vederea realizării
serviciilor de proiectare constând în PT, DE, DTAC, DTOE, verificare, avize pentru
proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere transfrontaliere din județul Iasi și Raionul
Leova”, depus spre finanțare în parteneriat de către Județul Iași – prin Consiliul Județean
Iași, în calitate de partener, și Raionul Leova – Consiliul Raional Leova – lider de proiect
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 29757/16.10.2019 la proiectul de hotărâre privind aprobarea
unui credit de angajament pentru anul 2020 în vederea realizării serviciilor de proiectare
constând în PT, DE, DTAC, DTOE, verificare, avize pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii
rutiere transfrontaliere din județul Iași și Raionul Leova”, depus spre finanțare în parteneriat de
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către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de partener, și Raionul Leova –
Consiliul Raional Leova – lider de proiect;
- Raportul de specialitate nr. 29758/16.10.2019 emis de către Serviciul Programe și
Strategii- Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului Județean Iași;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 151/25.04.2018 prin care a fost aprobată
realizarea proiectului “Reabilitarea infrastructurii rutiere transfrontaliere din Județul Iași și
Raionul Leova” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de partener, în
parteneriat cu Raionul Leova – Consiliul Raional Leova - Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea
accesibilității regiunilor, Dezvoltarea transporturilor și a rețelelor și sistemelor comune de
transport, Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea transportului transfrontalier și a infrastructurii TIC. În
aceeași Hotărâre s-a aprobat alocarea fondurilor în cuantum de 179.370,18 lei, din bugetul
Consiliului Judetean Iași, necesare realizării documentaţiei tehnico-economice în vederea
obţinerii finanțării în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova
2014-2020;
- 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;
- Prevederile Programului Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020;
- Decizia nr. 9155/17.12.2015 de aprobare a Programului Operațional Comun RomâniaRepublica Moldova, emisă de către Comisia Europeană;
- Adresa nr. 330/19.08.2019 emisă de către Biroul Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră de admitere în etapa de precontractare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 9 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
- Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadrul al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
2019;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie

- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 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 creditul de angajament în valoare de 142,00 mii lei pentru anul 2020
privind serviciile de proiectare (constând în Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, DTAC și DTOE,
inclusiv verificarea tehnică a proiectului tehnic conform prevederilor în vigoare și avizele
necesare), pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere transfrontaliere din Județul Iași și
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Raionul Leova”, obiectiv ”Modernizarea DJ 249A, pe sectorul cuprins între localitățile Holboca și
Bosia, km 3+100 - km 12+139”.
Art.2. Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Direcţia Economică din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi și de către Direcția Județeană de Administrare a
Drumurilor și Podurilor Iași.
Art.3. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile 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) Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași;
e) Raionul Leova, Republica Moldova;
f) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi.
Art.4. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de
Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.
Dată astăzi: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 354
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iași nr. 364/15.12.2015 privind
aprobarea realizării proiectului “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 2
BOTOȘANI-IAȘI”, în parteneriat între Județul Botoșani- Consiliul Județean Botoșani și
Județul Iași - Consiliul Județean Iași, cu modificările și completările ulterioare
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 30057/17.10.2019 a Președintelui Consiliului Județean Iași
referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Iași nr. 364/15.12.2015 privind aprobarea realizării proiectului “REGIUNEA NORD-EST-AXA
RUTIERĂ STRATEGICĂ 2 BOTOȘANI-IAȘI”, în parteneriat, între Unitatea Administrativ
Teritorială Județul Botoșani - Consiliul Județean Botoșani și Unitatea Administrativ Teritorială
Județul Iași - Consiliul Județean Iași precum și aprobarea cheltuielilor aferente realizării
proiectului, pentru drumul strategic propus în lungime totală de 106,265.50 km de drum
județean din care: lungime totală sector de drum aparținând U.A.T. Județul Iași – 5,9719 km pe
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raza Comunei Șipote, lungimea sectorului de drum aparținând U.A.T. Județul Botoșani fiind
de 100,293.60 km;
- Raportul de specialitate nr.30054/17.10.2019 emis de Serviciul de Proiecte și
Parteneriate - Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iaşi;
- Adresa nr. 14237/23.09.2019, emisă de Consiliul Judeţean Botoşani și înregistrată la
Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 27569/23.09.2019, prin care se comunică devizul general
actualizat de majorarea valorii totale a proiectului datorită actualizării Devizului General de către
proiectant, incluzând aplicarea prevederilor art. 71 din OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare (creşterea salariului
minim brut pe economie pentru activităţile specifice construcţiilor), modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene;
- Contractul de finanțare nr. 760/24.11.2017, încheiat între Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și Parteneriatul dintre UAT Județul Botoşani și
UAT Județul Iaşi, pentru acordarea finanţării nerambursabile de către AM
pentru
implementarea Proiectului nr. 112979 intitulat "Regiunea NordEst - Axa rutieră strategică 2:
Botoşani - Iaşi", cu durata de implementare a proiectului de 57 luni, de la 28.03.2017 și până la
30.11.2021;
- Devizul general inițial al proiectului "Regiunea NordEst - Axa rutieră strategică 2:
Botoşani - Iaşi", anexă la Contractul de finanțare nr. 760/24.11.2017;
- Actul Adițional nr. 1/30.10.2018 la contractul de finanțare nr. 760/24.11.2017, prin care
s-a stabilit durata de implementare a proiectului de 60 luni, de la 28.03.2017 și până la
28.02.2022;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iași nr. 364/15.12.2015 privind aprobarea realizarii
proiectului “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 2: BOTOȘANI-IAȘI, în
parteneriat între Județul Botoșani – Consiliul Județean Botoșani și Județul Iași-Consiliul
Județean Iași, modificată și completată de Hotărârea Consiliului Judeţean Iași nr.
116/07.03.2017 și Hotărârea Consiliului Judeţean Iași nr. 240/ 06.07.2017;
- Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională nr. 3/25.02.2015 prin care
aprobat Planul de Dezvoltare Regională Nord - Est 2014 – 2020;

s-a

- Hotărârea Consiliului Judeţean Botoșani nr. 163/21.12.2015 privind aprobarea
acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Botoșani, prin Consiliul Județean Botoșani și U.A.T.
Județul Iași, prin Consiliul Județean Iași, în vederea elaborării și implementării proiectului
“REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 2: BOTOȘANI-IAȘI”;
- Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 33/28/02/2017 de modificare și
completare a Hotărârii Consiliului Judeţean Botoșani nr. 163/21.12.2015 privind aprobarea
acordului de parteneriat între U.A.T. Judeșul Botoșani, prin Consiliul Județean Botoșani și
U.A.T. Județul Iași, prin Consiliul Județean Iași, în vederea elaborării și implementării proiectului
“REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 2: BOTOȘANI-IAȘI;
- Acordul de parteneriat nr. 4667/23.03.2017 dintre Județul Iași - Consiliul Județean Iași
și Județul Botoșani - Consiliul Județean Botoșani, încheiat în vederea realizării proiectului
strategic pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere care asigură conectivitatea cu rețeaua TEN-T
și includerea acestuia în Planul de Dezvoltare Regională Nord - Est 2014-2020;
- Programul Operațional Regional 2014-2020, gestionat de Autoritatea de Management
pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, adoptat prin
decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015, de accesare a fondurilor europene
structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR),
Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de
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investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la
infrastructura TEN-T(rețeaua trans-europeană de transport), inclusiv a nodurilor multimodale,
apel de proiecte POR/6/6.1/2.;
- Ghidul solicitantului - Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR
2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, emis de Autoritatea de Management
pentru POR 2014-2020;
- Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului nr.
POR 2016/6/6.1/2, Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță
regională, Prioritatea de Investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale;
- Prevederile art. 71 din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, de stabilire a unor dispoziții comune privind
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime,
precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și
afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, referitoare
la durabilitatea investiției;
- Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1021/2015 prin
care a fost aprobat Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020, modificat prin Ordinele nr. 755/25.05.2016, nr.
2735/13.10.2016, nr. 3170/07.12.2016, nr. 286/ 15.02.2017 și nr. 2656/05.04.2017;
- Ordinul nr. 2717/13.04.2017 pentru modificarea Anexei 1 la Ordinul viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1021/2015, pentru
aprobarea Ghidului solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020 - Modelul A "Opisul cererii de finanţare” din cadrul
Anexei 10.6 - “Formularul cererii de finanţare şi anexele (inclusiv versiunea de cerere de
finanţare pentru MYSMIS)” ;
- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (*actualizată*) pentru stabilirea cadrului
instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi
pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor
structurale 2007-2013;
- Hotărârea Guvernului nr 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
- Prevederile art. 39 (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, privind conturile de
venituri bugetare și conturile de disponibilități care se deschid la unităţile Trezoreriei Statului pe
numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, în calitate de instituţii publice, în
vederea aplicării mecanismului decontării cererilor de plată aferente derulării fondurilor
europene şi a contribuţiei publice naţionale totale;
- 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;
- Prevederile art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice prevede actualizarea indicatorilor tehnico economici în funcție de evoluția indicilor de prețuri, conform Legii 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificări și completări ulterioare;

34
.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 9/2019

- Prevederile art. 291 (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal referitoare la
nivelul cotei standard care se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile
care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, în cuantum de 19%
începând cu data de 1 ianuarie 2017;
- Prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 (*actualizată*) privind finanţele publice
locale referitoare la colaborare, cooperare asociere, înfrăţire, aderare între unitățile
administrative teritoriale;

2019;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie

- Amendamentul formulat în cadrul ședinței comisiei de specialitate a Consiliului
Județean Iași și reiterat în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data
de 23 octombrie 2019 și consemnată în procesele verbale ale acestora, respectiv “să se
corecteze art. 3 – suprafața, din proiectul de hotărâre”;
- Adresa Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă nr. 30728/23.10.2019;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul competențelor stabilite prin art. 196(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iași nr. 364/ 15.12.2015
privind aprobarea realizării proiectului “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ
2 BOTOȘANI-IAȘI”, în parteneriat, între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Botoșani Consiliul Județean Botoșani și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Iași - Consiliul Județean
Iași, modificată și completată de Hotărârea Consiliului Judeţean Iași nr. 116/07.03.2017 și
Hotărârea Consiliului Judeţean Iași nr. 240/06.07.2017, după cum urmează:
Art. 3. va avea următorul cuprins:
„Se aprobă valoarea totală aferentă sectorului de drum aparținând U.A.T. Județul Iași –
5,9719 km pe raza Comunei Șipote în cadrul proiectului “REGIUNEA NORD-EST - AXA
RUTIERĂ STRATEGICĂ 2: BOTOȘANI - IAȘI”, în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale, în cuantum de 20.971.023,11 lei (inclusiv TVA).”
Art. 4. va avea următorul cuprins:
„Se aprobă contribuția proprie în proiect în cuantum de 3.895.378,90 lei (inclusiv TVA),
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 348.482,60 lei (inclusiv TVA), reprezentând
cofinanțarea proiectului ”REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 2 :
BOTOȘANI - IAȘI”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional
2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională,
Prioritatea de investiție 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.”
Art.II. Celelalte prevederi din cuprinsul Hotărârii Consiliului Judeţean Iași
nr.
364/15.12.2015 privind aprobarea realizării
proiectului “ REGIUNEA NORD-EST-AXA
RUTIERĂ STRATEGICĂ 2 BOTOȘANI-IAȘI”, în parteneriat, între Unitatea Administrativ
Teritorială Județul Botoșani - Consiliul Județean Botoșani și Unitatea Administrativ Teritorială
Județul Iași - Consiliul Județean Iași, modificată și completată de Hotărârea Consiliului
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Judeţean Iași nr. 116/07.03.2017 și Hotărârea Consiliului Judeţean Iași nr. 240/06.07.2017,
rămân valabile.
Art.III.(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, Direcţia Economică, Directia
Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași și UAT Județul Botoșani prin Consiliul
Județean Botoșani.
(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: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 355
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 143/29.05.2019 privind
aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi
Opera Naţională Română Iaşi pentru organizarea în parteneriat a Galei Operelor
Naționale, ediția a VI-a, în perioada 9 – 10 noiembrie 2019, la Sala Mare a Teatrului
Naţional Iaşi și alocarea sumei de 40.000 lei în acest sens
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Adresa Operei Naţionale Române Iaşi, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr.
29729/15.10.2019;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 143/29.05.2019 privind aprobarea încheierii
Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Opera Naţională Română
Iaşi pentru organizarea în parteneriat a Galei Operelor Naționale, ediția a VI-a, în perioada 9 –
10 noiembrie 2019, la Sala Mare a Teatrului Naţional Iaşi și alocarea sumei de 40.000 lei în
acest sens;
- Avizul favorabil al Comisiei pentru Învățământ, Cercetare Științifică, Cultură, Culte a
Consiliului Județean Iași consemnat în Procesul - verbal de şedinţă şi în Raportul de avizare ale
acesteia din data de 16.10.2019;
- Referatul de aprobare nr. 29970/17.10.2019 prezentat de către Președintele
Consiliului Județean Iași în calitatea de inițiator;
- Raportul de specialitate nr.29972/17.10.2019 întocmit de Direcția Juridică, Biroul
Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa;
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- 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;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 110 din 24.04.2019 privind
aprobarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 86/27.03.2015 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 194 din 24.06.2014 privind adoptarea unui Formular
pentru persoane juridice interesate, ce solicită cooperarea şi sustinerea Consiliul Judeţean Iaşi,
în vederea realizării în comun a unor acţiuni/evenimente/ manifestări de interes public judetean
în beneficiul comunităţii locale precum şi modificarea Acordului - Cadru de Cooperare prevăzut
în Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 310/26.10.2012;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
2019;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie

- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 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.I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.143/29.05.2019
privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi
Opera Naţională Română Iaşi pentru organizarea în parteneriat a Galei Operelor Naționale,
ediția a VI-a, în perioada 9 – 10 noiembrie 2019, la Sala Mare a Teatrului Naţional Iaşi și
alocarea sumei de 40.000 lei în acest sens, după cum urmează:
a) Gala Operelor Naționale, ediția a VI-a, se va desfășura la data de 21.12.2019 în loc de
perioada 9 – 10 noiembrie 2019.
b) Anexele 1.2.a și 1.2.b - Bugetul de venituri și cheltuieli se înlocuiesc cu Anexele la
prezenta.
Art.II. Celelate prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 143/ 29.05.2019
rămân valabile și se aplică în consecință.
Art.III. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcţiei Economice -Serviciul
Financiar Contabil din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi şi Operei Naţionale Române Iaşi.
Art.IV. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa, va comunica în copie hotărârea:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Economice - Serviciul Financiar Contabil din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
c) Operei Naţionale Române Iaşi.
Art.V. 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: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

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

HOTĂRÂREA nr. 356
privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Iași
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, prezentat de către Preşedintele
Consiliului Judeţean Iaşi, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 29995 din 17.10.2019;
- Raportul de specialitate privind modificarea componenței Colegiului Director al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, elaborat de către Serviciul
Resurse Umane și Salarizare și înregistrat sub nr. 29998 din 17.10.2019;
- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
nr.28388/07.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr.29036/08.10.2019;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr.417/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului
nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si funcționare ale serviciilor
publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.507/2017 privind stabilirea
componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Iași, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 291/2018;
- Prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 484/17.07.2019
privind încetarea mandatului doamnului șef lucrări dr. Radu Terinte, manager al Spitalului Clinic
de Urgență pentru Copii ” Sfânta Maria” Iași, la expirarea perioadei pentru care a fost numit;
- Prevederile art. 173, alin. (l), lit. d) și alin. (5), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
2019;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie

- Propunerea formulată în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași
din data de 23 octombrie 2019 și consemnată în procesul verbal al acesteia, respectiv “domnul
Martinescu Gabriel - Directorul Spitalului Elena Doamna”;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 24 voturi “Pentru” și 9 voturi de “Abținere”;
În temeiul art. 196 alin. (l) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
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Art.1. Cu data prezentei, componența Colegiului Director al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Iași se modifică prin înlocuirea domnului Radu Terinte,
fost manager al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași, cu domnul
Martinescu Gabriel - Directorul Spitalului Elena Doamna.
Art.2. Componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Iași urmare punerii în aplicare a art.1 este prezentată în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul
Resurse Umane și Salarizare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
și persoanele nominalizate în anexa la prezenta hotărâre.
Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va comunica prezenta hotărâre, în copie, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Serviciului Resurse Umane și Salarizare, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Iași și persoanelor nominalizate în anexa la prezenta hotărâre.
Art.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor hotărârii va fi asigurată de către
Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 357
pentru moficarea art. 4 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.236/24.07.2019
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a
managementului Școlii Populare de Arte “Titel Popovici” Iași
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare pentru moficarea art. 4 din Anexa la Hotărârea Consiliului
Județean Iași nr. 236/24.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a evaluării finale a managementului Școlii Populare de Arte “Titel Popovici” Iași,
prezentat de Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator și înregistrat sub
nr. 30000 din 17.10.2019;
- Raportul de specialitate privind moficarea art. 4 din Anexa la Hotărârea Consiliului
Județean Iași nr.236/24.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a evaluării finale a managementului Școlii Populare de Arte ”Titel Popovici” Iași,
elaborat de către Serviciul Resurse Umane şi Salarizare și înregistrat sub nr. 30004/17.10.2019;
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- Procesul-Verbal nr. 28695/03.10.2019 al comisiei
managementului Școlii Populare de Arte “Titel Popovici” Iași;

de

evaluare

finală

a

- Certificatul de concediu medical seria CCMAM nr. 0869276 al domnului Mocanu
Traian pentru perioada 01 – 04.10.2019;
- Certificatul de concediu medical seria CCMAL nr.1499089 al domnului Mocanu Traian
pentru perioada 07 – 20.10.2019;
- Prevederile art. 36-45 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor
publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;
- Anexa nr. 2 din Ordinul Ministerului Culturii nr.2.799/2015 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management,
a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modeluluicadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a
modelului-cadru al contractului de management;
- Prevederile art. 173, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. d) din Ordonanţă de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
2019;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie

- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru” și 1 vot de “Abținere”;
În temeiul art. 196 alin. (l) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul
Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Art.4 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 236/24.07.2019 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului
Școlii Populare de Arte “Titel Popovici” Iași se modifică după cum urmează:
(1) Perioada prevăzută la lit. e) pentru susţinerea raportului de activitate de către
manager în cadrul unui interviu se prelungește până la încetarea incapacității temporare de
muncă a domnului Traian Mocanu, dar nu mai târziu de 31.12.2019, data la care expiră
contractul de management.
(2) Perioadele prevăzute la lit. f) – j) se vor prelungi în mod corespunzător, cu
respectarea termenelor prevăzute de lege.
Art.2 - Serviciul Resurse Umane şi Salarizare, prin grija şefului de serviciu, managerul
Școlii Populare de Arte “Titel Popovici” Iași, comisia de evaluare și comisia de soluționare a
contestațiilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3 - Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copii de pe prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
Serviciului Resurse Umane şi Salarizare, managerului Școlii Populare de Arte ”Titel Popovici”
Iași, membrilor comisiei de evaluare finală şi de soluționare a contestațiilor.
Art.4 – Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
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SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 358
privind constituirea Comisiei de evaluare a indicatorilor de performanță financiari și
nefinanciari aferenți anului 2018 cuprinși în anexele la contractele de mandat ale
Consiliului de administrație al RA Aeroportul Iași
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare privind constituirea Comisiei de evaluare a indicatorilor de
performanță financiari și nefinanciari aferenți anului 2018 cuprinși în anexele la contractele de
mandat ale Consiliului de administrație al RA Aeroportul Iași, înregistrat sub nr.
30006/17.10.2019, prezentat de Președintele Consiliului Județean Iași, în calitate de inițiator;
- Raportul de specialitate privind constituirea Comisiei de evaluare a indicatorilor de
performanță financiari și nefinanciari aferenți anului 2018 cuprinși în anexele la contractele de
mandat ale Consiliului de administrație al RA Aeroportul Iași, elaborat de Serviciul Resurse
Umane și Salarizare și înregistrat sub nr. 30008 din 17.10.2019;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 331/19.09.2018 privind aprobarea
Planului de administrare al Regiei Autonome Aeroportul Iași și a indicatorilor de performanță
financiari și nefinanciari rezultați din acesta;
- Prevederile art. 3, pct. 1, lit. e) și f) și art. 17, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile Contractelor de management ale administratorilor RA Aeroportul Iași și ale
actelor adiționale la acestea;
- Raportul de activitate al Consiliului de administrație al RA Aeroportul Iași pentru anul
2018, nr. 4502/06.06.2019;
- Raportul de activitate privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai
Consiliului de administrație pentru anul 2018, nr. 4405/04.06.2019;
- Raportul auditorului independent SC EXPERT AUDIT SA Iași,
3908/17.05.2019 și anexele acestuia;

nr.

- Prevederile art. 173, alin. (1), lit. a) și alin. (2), lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
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2019;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie

- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 22 voturi “Pentru” și 10 voturi de
“Abținere”;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se constituie Comisia de evaluare a indicatorilor de performanță financiari și
nefinanciari aferenți anului 2018 cuprinși în anexele la contractele de mandat ale Consiliului de
administrație al RA Aeroportul Iași, în următoarea componență:
Președinte :

Iogen Gînju

Director Executiv, Direcția Tehnică și Investiții

Membri:

Elena Arvinte

Director Executiv, Direcția Economică

Elena
Mărgărint

Secretar:

Adriana Șef serviciu, Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză,
Recuperare Creanțe

Maria Poraico

Șef serviciu,
Administrativ

Radu Gabriel Apetrei

consilier cu atribuții delegate de șef serviciu,
Serviciul Resurse Umane și Salarizare

Gabriela Botezatu

consilier, Serviciul Resurse Umane și Salarizare

Serviciul

Juridic,

Contencios

Art. 2.(1) Comisia își va desfășura activitatea în ședințe organizate la sediul Consiliului
Județean Iași, în cadrul cărora va analiza documentația înaintată cu adresa
nr.
4667/11.06.2019, Planul de administrare și contractele de management ale administratorilor,
inlcusiv actele adiționale la acestea.
(2) Lucrările comisiei vor fi consemnate în procese-verbale care se vor arhiva în
condițiile legii.
(3) Comisia își va finaliza activitatea prin întocmirea unui raport care va cuprinde
rezultatele evaluării, ce va fi înaintat autorității publice tutelare și Președintelui Consiliului de
Administrație al RA Aeroportul Iași.
Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de persoanele
desemnate potrivit art. 1.
Art.4 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa va înainta copii de pe prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
consiliului de administrație al RA Aeroportul Iași și persoanelor menționate la art. 1.
Art.5 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi
Presa.
Dată astăzi: 23 octombrie 2019
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PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 360
privind darea în administrarea Inspectoratului General de Aviație – Unitatea Militară 0972
Iași a suprafeței de 400 mp teren din proprietatea publică a Județului Iași situată în Iași,
str. Moara de Vânt nr. 34, incinta Aeroportului Internațional 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. 29928/17.10.2019,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 29930/17.10.2019 emis de Direcția Tehnică
și Investiții din cadrul Consiliului Județean Iași;
- Adresa Ministerului Afacerilor de Interne-Inspectoratul General de Aviație-Unitatea
Militară 0972 Iași înregistrată la Consiliul Județean Iași sub
nr.
26628/17.09.2019;
- 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;
2019;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie

- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 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 Inspectoratului General de Aviație – Unitatea
Militară 0972 Iași pentru un an a suprafeței de 400 mp teren din proprietatea publică a Județului
Iași situată în Iași, str. Moara de Vânt nr. 34, incinta Aeroportului Internațional Iaşi, teren utilizat
din anul 2008 de Unitatea Specială de Aviație Iași.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcţia Economică –
Compartiment Gestionarea Patrimoniului.
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Art.3.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va aduce la cunoștință publică prezenta hotărârea și va înainta copii după
aceasta către:
a) Direcția Juridică
Patrimoniului;

și

Direcţia

Economică

-

Compartimentul

Gestionarea

b) Ministerul Afacerilor de Interne-Inspectoratul General de Aviație-Unitatea Militară
0972 Iași;
c) 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: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 361
privind demararea procedurii în vederea concesionării, prin licitație publică, a suprafeței
de 7.800 mp din imobilul proprietate publică a Județului Iași, situat în Iași str. Moara de
Vânt nr. 34, parte din numărul cadastral 158462
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași, în
calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.30034/17.10.2019;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.30035/17.10.2019 emis de Direcția Tehnică
și Investiții Iași;
- Nota de fundamentare a R.A. Aeroportul înaintată cu adresa 6557/09.08.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 21541/22.07.2019;
- Prevederile articolelor 173, alin. (4), lit. a), art. 182 și art. 308 din Ordonanța de
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
2019;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie

- Amendamentele formulate în cadrul ședinței comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Iași, reiterate în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data
de 23 octombrie 2019 și consemnate în procesele verbale ale acestora, respectiv “Unu, să se
clarifice situaţia concesiunii după expirarea celor 25 de ani în sensul precizării, dacă se emite
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autorizaţie, ce tip de autorizaţie, autorizaţie provizorie de construcţie sau materialele din care
vor fi realizate construcţiile să fie cu caracter demontabil ş.a.m.d , ....şi doi, în situaţia dezvoltării
unor proiecte de anvergură care vizează modernizarea, extinderea, dezvoltarea Aeroportului
Internaţional Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi să-şi rezerve dreptul de a rezilia acest contract de
concesiune, sigur, cu justă despăgubire şi de asemenea, tot în gama acestor proiecte, dacă
există un proiect de utilitate publică în acest sens atunci avem o prevedere strictă nu ştiu, lărgim
drumul, facem alt drum, orice altceva”;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 22 voturi “Pentru” și 10 voturi de
“Abținere”;
În temeiul art.196, aliniat 1, litera a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Se aprobă demararea procedurii în vederea concesionării, prin licitație publică,
a suprafeței de 7.800 mp din imobilul proprietate publică a Județului Iași, situat în Iași str. Moara
de Vânt nr. 34, parte din numărul cadastral 158462. Durata concesiunii va fi de 25 ani.
(2) Clarificarea situației concesiunii după expirarea celor 25 de ani, tipul de
autorizație, autorizație provizorie de construcție sau materialele din care vor fi realizate
construcțiile să fie cu caracter demontabil.
(3) În situaţia dezvoltării unor proiecte de anvergură care vizează modernizarea,
extinderea, dezvoltarea Aeroportului Internaţional Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi își rezervă dreptul
de a rezilia contractul de concesiune cu o justă despăgubire. În situația existenței unui proiect
de utilitate publică se va avea în vedere o prevedere de lărgire sau de înființare a unui drum.
Art.2. Nivelul minim al revedenței va fi determinat prin întocmirea unui raport de evaluare
de către o persoană fizică sau juridică autorizată, aprobat de plenul Consiliului Județean Iași la
proxima ședință.
Art.3. Concesionarea urmează a fi aprobată de plenul Consiliului Județean Iași pe baza
unui studiu de oportunitate și a caietului de sarcini care va fi întocmit de aparatul de specialitate
din cadrul instituției.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția EconomicăCompartimentul Gestionarea Patrimoniului.
Art.5.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre Direcției Juridice, Direcţiei
Economice-Compartiment Gestionarea Patrimoniului şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
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JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 362
privind darea în administrarea Inspectoratului General Pentru Situații de Urgență “Mihail
Grigore Sturdza” al Județului Iași a unui spațiu din imobilul proprietatea publică a
Județului Iași situat în Oraș Podu Iloaiei, Județul Iași
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași, în
calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 29931/17.10.2019;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 29932/17.10.2019 emis de Direcția Tehnică
și Investiții din Consiliul Județean Iași;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 489/20.12.2017 privind preluarea în
responsabilitatea administrativă și financiară a Județului Iași-Consiliul Județean Iași a Unității de
Asistență Medico Socială Podu Iloaiei;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 238/27.06.2018 privind trecerea din
administrarea Consiliului Județean Iași în administrarea Unității Medico-Sociale Podu Iloaiei a
imobilului proprietatea publică a Județului Iași, situat în Oraș Podu Iloaiei, Județul Iași;
- Adresa nr. 3804789/13.06.2019 a Ministerului Afacerilor Interne-Departamentul Pentru
Situații de Urgență-Inspectoratului General Pentru Situații de Urgență “Mihail Grigore Sturdza”
al Județului Iași, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 19957/04.07.2019, prin care se
solicită atribuirea spațiului din incinta Unității Medico-Sociale Podu Iloaiei situat în Oraș Podu
Iloaiei, Județul Iași;
- Adresa nr.25021/02.09.2019 a Unității Medico Sociale Podu Iloaiei;
- 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;
2019;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie

- Amendamentul formulat în cadrul ședinței comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Iași, reiterat în cadrul ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de
23 octombrie 2019 și consemnat în procesele verbale ale acestora, respectiv “se încheie
ulterior, dar să specificăm lucru în proiectul de hotărâre, un protocol între ISU, Consiliul
Judeţean şi oraşul Podu Iloaiei pentru reglementarea acestei situaţii privind plata utilităţilor cu
intenţia clară să încercăm să suportăm noi dacă vom putea în aşa fel încât să avem şi entitatea
ISU funcţională, dar şi Centrul Medico Social de asemenea”;
- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 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:
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Art.1.(1) Se aprobă darea în administrarea Inspectoratului General Pentru Situații de
Urgență “Mihail Grigore Sturdza” al Județului Iași a suprafeței de 81 mp din imobilul C3/1,
proprietatea publică a Județului Iași-incinta Unității Medico-Sociale Podu Iloaiei, situată în Oraș
Podu Iloaiei, Județului Iași în vederea funcționării Substației SMURD până la finalizarea
lucrărilor de investiții realizate de Primăria Orașului Podu Iloaiei sau până la relocarea acesteia
într-un alt imobil propus de Primăria Orașului Podu Iloaiei.

Art.1.(2) Se aprobă încheierea unui protocol între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
“Mihail Grigore Sturdza” al Județului Iași, Consiliul Judeţean Iaşi şi oraşul Podu Iloaiei pentru
reglementarea plăţii utilităţilor de către Consiliul Judeţean Iaşi, în condițiile în care se va
permite, în aşa fel încât şi entitatea ISU, dar şi Centrul Medico Social să fie funcţionale.
Art.2. Predarea primirea spațiului menționat la art.1 se va face pe bază de proces verbal
și se va încheia contract de comodat între părțile interesate.
Art.3. Inspectoratul General Pentru Situații de Urgență “Mihail Grigore Sturdza” al
Județului Iași-Substația SMURD Podu Iloaiei va încheia un protocol de împărțire a facturilor
pentru utilități publice cu titularul contractului de furnizare și va suporta contravaloarea acestora
pe baza facturilor emise de UAMS Podu Iloaiei.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Economică Compartimentul Gestionarea Patrimoniului și UAMS Podu Iloaiei.
Art.5.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre Direcției Juridice, Direcţiei
Economice-Compartiment Gestionarea Patrimoniului, Inspectoratului General Pentru Situații de
Urgență “Mihail Grigore Sturdza” al Județului Iași şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 363
privind aprobarea executiei bugetului general al Județului Iași - Consiliul Județean Iași la
data de 30.09.2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului
general al Județului Iași - Consiliul Județean Iași la data de 30.09.2019, inițiat de către
Președintele Consiliului Județean Iași - dl. Dr. Ing. Maricel POPA, înregistrat sub nr. 30012 din
17.10.2019;
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- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului
general al Județului Iași - Consiliul Județean Iași la data de 30.09.2019 elaborat de către
Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr. 30015/17.10.2019;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2019;
- Hotărârile Consiliului Județean Iași de aprobare a bugetului inițial pe anul 2019 și a
rectificărilor ulterioare;
- Prevederile art. 173, alin. (1), lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
2019;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie

- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 25 voturi “Pentru” și 6 voturi de “Abținere”;
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 execuția bugetului local al Județului Iași - Consiliul Județean Iași la data
de 30.09.2019 (secțiunea de funcționare și dezvoltare), potrivit anexelor nr. I, părți integrante
din prezenta hotărâre.
Art.1.(2) Aprobă execuția bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților
finanțate integral sau parțial din venituri proprii de sub autoritatea Județului Iași - Consiliul
Județean Iași la data de 30.09.2019 (secțiunea de funcționare și dezvoltare), potrivit anexelor
nr. II, părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.1.(3) Aprobă execuția bugetului centralizat al fondurilor externe nerambursabile al
Județului Iași - Consiliul Județean Iași la data de 30.09.2019 (secțiunea de dezvoltare), potrivit
anexelor nr. III, părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.2.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre, raportul de specialitate, inclusiv
anexele la prezenta Direcției Economice – Serviciul Buget.
Art.2.(2) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, 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.3. 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: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
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Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 364
privind modificarea anexelor nr. 1 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.
205/26.06.2019, potrivit comunicării Ministerului Sănătății nr. SP/12527/02.10.2019 cu
privire la redistribuirea creditelor bugetare și creditelor de angajament aprobate pentru
unele obiective de investiții constând în aparatură și echipamente medicale, la Spitalul
Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Elena Doamna” Iași
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare nr. 30017 din 17.10.2019 inițiat de Președintele Consiliului
Judeţean Iaşi – dl. Dr. Ing. Maricel POPA, având ca obiect Proiectul de hotărâre privind
modificarea anexelor nr. 1 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 205/26.06.2019, potrivit
comunicării Ministerului Sănătății nr. SP/12527/02.10.2019 cu privire la redistribuirea creditelor
bugetare și creditelor de angajament aprobate pentru unele obiective de investiții constând în
aparatură și echipamente medicale, la Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Elena
Doamna” Iași;
b) Raportul de specialitate nr. 30018 din 17.10.2019 la proiectul de hotărâre privind
modificarea anexelor nr. 1 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 205/26.06.2019, potrivit
comunicării Ministerului Sănătății nr. SP/12527/02.10.2019 cu privire la redistribuirea creditelor
bugetare și creditelor de angajament aprobate pentru unele obiective de investiții constând în
aparatură și echipamente medicale, la Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Elena
Doamna” Iași;
c) Nota de fundamentare nr. 8572/15.10.2019 a Spitalului Clinic de Obstetrică și
Ginecologie “Elena Doamna” Iaşi;
d) Adresa nr. SP/12527/02.10.2019 a Ministerului Sănătății prin care se aprobă
redistribuirea creditelor bugetare și creditelor de angajament aprobate pe anul 2019 pentru
unele obiective de investiții constând în aparatură și echipamente medicale la Spitalul Clinic de
Obstetrică și Ginecologie “Elena Doamna” Iași;
e) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 205/26.06.2019 cu privire la aprobarea
realizării unor obiective de investiții constând în aparatură și echipamente medicale, la spitalele
din subordinea Județului Iași – Consiliul Județean Iași pentru care s-au alocat fonduri de la
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, precum și aprobarea participării Județului Iași
– Consiliul Județean Iași la achiziționarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 10% din
valoarea acestora, conform prevederilor art. 198 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
g) Prevederile art. 198 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) 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 octombrie
2019;
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j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 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. Aprobă valoarea actualizată a obiectivelor de investiții constând în aparatură și
echipamente medicale, la Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Elena Doamna” Iași,
precum și modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean
Iași nr. 205/26.06.2019.
Art.2. Aprobă redistribuirea creditelor bugetare și creditelor de angajament pe anul 2019
pentru unele obiective de investiții constând în aparatură și echipamente medicale, la Spitalul
Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Elena Doamna” Iași, precum și modificarea în mod
corespunzător a anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 205/26.06.2019.
Art.3. Anexele nr. 1 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 205/26.06.2019 se
înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 3, părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.4. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 205/26.06.2019,
rămân neschimbate.
Art.5. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică - Serviciul Buget,
b) Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi.
Art.6. 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 Economice - Serviciul Buget,
c) Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi.
Art.7. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor hotărârii va fi asigurată de către
Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.
Dată astăzi: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 365
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019, pentru Parohia ortodoxă “Sfântu
Dumitru” Răducăneni, sat Răducăneni, comuna Răducăneni, în vederea realizării
obiectivului: “Lucrări de construire a capelei în incinta Unității Medico Sociale
Răducăneni”
Consiliul Judeţean Iaşi;
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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 ortodoxă “Sfântu Dumitru” Răducăneni, sat Răducăneni, comuna
Răducăneni, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de construire a capelei în incinta Unității
Medico Sociale Răducăneni”, inițiat de către Președintele Consiliului Județean Iași Dr. Ing.
Maricel Popa, înregistrat sub nr. 30027 din 17.10.2019;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
pe anul 2019, pentru Parohia ortodoxă “Sfântu Dumitru” Răducăneni, sat Răducăneni, comuna
Răducăneni, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de construire a capelei în incinta Unității
Medico Sociale Răducăneni”, întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat
sub nr. 30028 din 17.10.2019;
c) Solicitarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nr. 12089/11.10.2019, înregistrată la
Județul Iași – Consiliul Județean Iași cu nr. 29513/11.10.2019, formulată pe baza cererii primite
de la Parohia ortodoxă “Sfântu Dumitru” Răducăneni, sat Răducăneni, comuna Răducăneni,
privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2019 în vederea realizării obiectivului “Lucrări de
construire a capelei în incinta Unității Medico Sociale Răducăneni”;
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, cu precădere ale dispozițiilor art.3 alin.(3),
potrivit cărora: ,,De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii
necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse,
pentru construirea ori repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor
aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, pentru amenajarea şi
întreţinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea şi repararea sediilor administrative
ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a
cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de
aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult, precum şi pentru activităţile de
asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea”;
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 Judeţean Iaşi nr. 200/26.06.2019 privind atribuirea în
folosință gratuită a Parohiei Ortodoxe “Sfântul Dumitru” Răducăneni a terenului cu suprafața de
400 mp situat în incinta Unității Medico Sociale Răducăneni în vederea construirii unei capele
ortodoxe;
h) Prevederile art.173 alin.(1) lit.d) și alin (6) lit.a) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
2019;

i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie

j) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
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Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 300 mii lei cu destinația de sprijin financiar pe
anul 2019, pentru Parohia “Sfântu Dumitru” Răducăneni, sat Răducăneni, comuna Răducăneni,
în vederea realizării obiectivului “Lucrări de construire a capelei în incinta Unității Medico
Sociale Răducăneni”.
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 Ortodoxă “Sfântu Dumitru” Răducăneni, sat Răducăneni, comuna
Răducăneni.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile 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 Ortodoxe “Sfântu Dumitru” Răducăneni, sat Răducăneni, comuna
Răducăneni.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor hotărârii va fi asigurată de către
Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 366
privind aprobarea cheltuielilor ce se vor efectua cu ocazia
Sărbătorilor de Iarnă 2019
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ce se vor
efectua cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă 2019, prezentat de către Președintele Consiliului
Județean Iași în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 30125/17.10.2019;
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- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ce se
vor efectua cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă 2019, elaborat de către Direcția Economică Serviciul Administrativ și Protocol, înregistrat cu nr. 30127/17.10.2019 ;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 110/24.04.2019 privind aprobarea
bugetului general al Judeţului Iaşi – Consiliul Județean Iași pe anul 2019;

2019;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie

- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru” și 1 vot de “Abținere”;
În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/3 iulie 2019 privind
Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă suma de 99.950,00 lei, din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean
Iași, pentru cheltuielile care se vor efectua cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă 2019, conform
Anexei parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Economică Serviciul Financiar Contabil și Serviciul Administrativ și Protocol și de Direcția Achiziții Publice.
Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județului Iași,
Direcției Economice - Serviciul Financiar Contabil și Serviciului Administrativ și Protocol și
Direcției Achiziții Publice.
Art.4. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și
Presa.
Dată astăzi: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 367
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi
pe anul 2019
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Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare nr. 30030 din 17.10.2019 inițiat de Președintele Consiliului
Judeţean Iaşi – dl. Dr. Ing. Maricel POPA, având ca obiect Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019;
b) Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului general al Județului Iași –
Consiliul Județean Iași pe anul 2019, elaborat de către Direcția Economică – Serviciul Buget,
înregistrat sub nr. 30031 din 17.10.2019;
c) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 364/23.10.2019 privind modificarea anexelor
nr. 1 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 205/26.06.2019, potrivit comunicării
Ministerului Sănătății nr. SP/12527/02.10.2019 cu privire la redistribuirea creditelor bugetare și
creditelor de angajament aprobate pentru unele obiective de investiții constând în aparatură și
echipamente medicale, la Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna” Iași;
d) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 342/23.10.2019 privind aprobarea realizării
obiectivului de investiții reprezentând dotări independente - "Pian", la Filarmonica "Moldova” Iași
și alocarea sumei necesare de 875,00 mii lei din excedentul bugetului local al Județului Iași –
Consiliul Județean Iași, pe anul 2019;
e) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 365/23.10.2019 privind acordarea unui sprijin
financiar pe anul 2019, pentru Parohia ortodoxă “Sfântu Dumitru” Răducăneni, sat Răducăneni,
comuna Răducăneni, în vederea realizării obiectivului: “Lucrări de construire a capelei în incinta
Unității Medico Sociale Răducăneni”;
f) Nota de fundamentare nr. 7721/08.10.2019 a Direcției Județene de Evidență a
Persoanelor Iași;
g) Nota de fundamentare nr. 29162/15.10.2019 a Direcției Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Iaşi;
h) Nota de fundamentare nr. 6856/17.10.2019 a Direcţiei Judeţene de Administrare a
Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
i) Nota de fundamentare nr. 6857/17.10.2019 a Direcţiei Judeţene de Administrare a
Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
j) Nota de fundamentare nr. 6858/17.10.2019 a Direcţiei Judeţene de Administrare a
Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
k) Nota de fundamentare nr. 7654/16.09.2019 a Spitalului Clinic de Obstetrică și
Ginecologie „Elena Doamna” Iași;
l) Nota de fundamentare nr. 25920/10.10.2019 a Spitalului Clinic de Urgență pentru
Copii „Sf. Maria” Iași;
m)Nota de fundamentare nr. 25978/11.10.2019 a Spitalului Clinic de Urgență pentru
Copii „Sf. Maria” Iași;
Iași;
Iași;
Iași;

n) Nota de fundamentare nr. 17294/07.10.2019 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie
o) Nota de fundamentare nr. 17382/08.10.2019 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie
p) Nota de fundamentare nr. 17606/11.10.2019 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie

q) Nota de fundamentare nr. 13990/09.10.2019 a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.
Parascheva" Iași;
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r) Nota de fundamentare nr. 2075/11.10.2019 a Ansamblului Artistic Profesionist
"Constantin Arvinte" al Consiliului Județean Iași;
s) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
t) Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
u) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2019;
v) Hotărârile Consiliului Judeţean Iaşi de aprobare a bugetului iniţial pe anul 2019 şi a
rectificărilor ulterioare;
2019;

w) Analiza execuției bugetare și a necesarului de credite bugetare până la sfârșitul anului

x) Virările de credite efectuate între titluri, articole și alineate de cheltuieli și aprobate
conform legislației în vigoare de ordonatorul principal de credite;
y) 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 administrative;
2019;

z) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie

aa) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 2019 și
consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;
În temeiul 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.5, I.40, I.50, I.52, I.57, I.58, I.64, I.67, și I.78, 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.2, II.3, II.16, II.17, II.20, II.21, II.22, II.23, II.24, II.25, II.37, II.38, II.41, II.42, 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 + 11.333,15 mii lei, pentru
finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare, potrivit anexei nr. VIII.1, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.1.(4) Aprobă rectificarea programului centralizat de investiţii pe anul 2019 pentru
bugetul general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, potrivit anexelor nr. VI.1, VI.2, VI.3,
VI.3.1, VI.4, VI.7, VI.7.1, VI.8 și VI.8.1, părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.1.(5) Aprobă rectificarea creditelor de angajament aprobate pentru anii 2019 – 2021,
aferente secțiunii de dezvoltare a bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi,
potrivit anexei nr. VI.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.1.(6) Aprobă suplimentarea cu suma de 70,00 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, în vederea asigurării sumei repartizate Parohiei ortodoxe “Sfântu Dumitru”
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Răducăneni, sat Răducăneni, comuna Răducăneni, pentru realizarea obiectivului “Lucrări de
construire a capelei în incinta Unității Medico Sociale Răducăneni”.
Art.2. Ordonatorii de credite vor dispune măsuri începând cu data aprobării prezentei
pentru încadrarea în bugetele aprobate pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate de
cheltuieli pentru anul 2019, conform anexelor nr. I, II, VI și VIII, părți integrante din prezenta
hotărâre. Creditele bugetare reprezintă limita maximă, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi
plata acestora efectuându-se în conformitate cu prevederile legale.
Art.3.(1) Responsabilitatea pentru gestionarea eficientă şi în conformitate cu prevederile
legale a creditelor bugetare aprobate aparţine conducătorilor instituţiilor de sub autoritatea
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de ordonatori de credite.
Art.3.(2) Conducătorii unităţilor de sub autoritatea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi,
în calitate de ordonatori terţiari de credite şi conducătorii compartimentelor financiar - contabile
sunt cei care poartă răspunderea pentru modalitatea de gestionare a fondurilor aprobate în
bugetele de venituri şi cheltuieli pe surse de venituri, părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi
alineate de cheltuieli (încasarea veniturilor, respectarea prevederilor legale cu privire la
angajarea, lichidarea, ordonanţarea, plata, încheierea angajamentelor legale, stabilirea
prioritizării în efectuarea plăţilor, efectuarea plăţilor şi cheltuielilor, stabilirea şi solicitarea valorii
totale a necesarului de fonduri pentru efectuarea plăţilor în cadrul bugetului aprobat –
deschideri/retrageri de credite, pe surse, organizarea evidenţei – contabile ş.a.).
Art.4. Ordonatorii de credite de sub autoritatea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi,
care la data de 31.12.2018 au raportat plăţi restante, au obligaţia ca în execuţia bugetelor
aprobate pe anul 2019 să asigure achitarea plăţilor restante. Ordonatorii de credite pot face noi
angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plăţilor
restante înregistrate la finele anului anterior.
Art.5. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
a) Direcţia Economică – Serviciul Buget,
b) Direcția Economică – Serviciul Financiar – Contabil,
c) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași,
d) Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi,
e) Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi,
f) Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna” Iași,
g) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași,
h) Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași,
i) Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași,
j) Filarmonica "Moldova” Iași,
k) Ansamblul Artistic Profesionist "Constantin Arvinte" al Consiliului Județean Iași,
l) Mitropolia Moldovei și Bucovinei.
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.
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Art.6.(3) Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, exclusiv anexele la prezenta:
a) Direcției Economice – Serviciul Financiar – Contabil,
b) Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Iași,
c) Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi,
d) Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi,
e) Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna” Iași,
f) Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași,
g) Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași,
h) Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași,
i) Filarmonicii "Moldova” Iași,
j) Ansamblului Artistic Profesionist "Constantin Arvinte" al Consiliului Județean Iași,
k) Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.
Art.6.(4) Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii
Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv Anexa nr. VI.1 la prezenta
Direcţiei Tehnice şi Investiţii.
Art.7. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor hotărârii va fi asigurată de către
Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.
Dată astăzi: 23 octombrie 2019

PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 368
privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași - Consiliul
Județean Iași și Asociația Culturală “SEMPER ARTES” pentru realizarea în parteneriat a
proiectului “Tinerii, vectori ai dezvoltării județului Iași”, ediția I, 2019, în perioada 29
noiembrie – 3 decembrie 2019, în localitățile Grajduri, Bosia Ungheni, Pașcani – Moțca și
Iași și alocarea sumei de 6500 lei în acest sens

Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
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- Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi înregistrat sub nr.
30522 din 22.10.2019;
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice – Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial,
Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, înregistrat sub nr. 30071 din
21.10.2019;
- Formularul cerere de cooperare al Asociației Culturale “Semper Artes”, înregistrat la
CJ Iași sub nr. 29281/09.10.2019 prin care solicită realizarea în parteneriat a proiectului “Tinerii,
vectori ai dezvoltării județului Iași” ediția I, 2019, în perioada 29 noiembrie – 3 decembrie 2019,
în localitățile Grajduri, Bosia Ungheni, Pașcani – Moțca și Iași și alocarea sumei de 6500 lei;
- solicitarea Comisiei pentru Învățământ, Cercetare Științifică, Cultură, Culte a
Consiliului Județean Iași “ca materialul Asociației Culturale “SEMPER ARTES” nr.
29281/09.10.2019 să fie transmis Comisiei pentru Tineret, Sport și Turism a CJ Iași, având în
vedere faptul că proiectul se adresează tinerilor”, avizată favorabil de membrii Comisiei și
consemnată în Procesul – verbal de ședință și în Raportul de avizare ale acesteia din data de
16.10.2019;
- propunerea Comisiei pentru Tineret, Sport și Turism a Consiliului Județean Iași
“alocarea sumei de 6500 lei pentru realizarea în parteneriat a proiectului “Tinerii, vectori ai
dezvoltării județului Iași” ediția I, 2019, în perioada 29 noiembrie – 3 decembrie 2019, în
localități din județul Iași și municipiul Iași”, avizată favorabil de membrii Comisiei și consemnată
în Procesul – verbal de ședință și în Raportul de avizare ale acesteia din data de 17.10.2019;
- Adresa Direcției Economice, Serviciul Financiar Contabil nr. 30101/17.10.2019;
- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 110 din 24.04.2019 privind
aprobarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2019, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 86/27.03.2015 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 194 din 24.06.2014 privind adoptarea unui Formular
pentru persoane juridice interesate, ce solicită cooperarea şi sustinerea Consiliul Judeţean Iaşi,
în vederea realizării în comun a unor acţiuni/evenimente/manifestări de interes public judetean
în beneficiul comunităţii locale precum şi modificarea Acordului - Cadru de Cooperare prevăzut
în Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 310/26.10.2012;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 98/29.04.2015 privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Socială şi Economică a Judeţului Iaşi pentru perioada 2014 – 2020;
2019;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 23 octombrie

- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 23 octombrie 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 Asociația Culturală “SEMPER ARTES” pentru realizarea în parteneriat a
proiectului “Tinerii, vectori ai dezvoltării județului Iași”, ediția I, 2019, în perioada 29 noiembrie –
3 decembrie 2019, în localitățile Grajduri, Bosia Ungheni, Pașcani – Moțca și Iași, conform
Anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 6.500 lei din bugetul propriu al Județului Iași –
Consiliul Județean Iași pentru realizarea în parteneriat a proiectului menţionat la art.1.
Art.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Iași – dl. Dr. Ing. Maricel
Popa, să semneze în numele și pentru Județul Iași – Consiliul Județean Iași acordul stipulat la
art.1.
Art.4. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției Economice - Serviciul
Financiar Contabil, Direcției Juridice din cadrul Consiliului Județean Iași și Asociației Culturale
“SEMPER ARTES”.
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 din cadrul Consiliului Județean Iași;
c) Direcției Juridice din cadrul Consiliului Județean Iași;
d) Asociației Culturale “SEMPER ARTES”.
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: 23 octombrie 2019
PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

____________________________________________________________________________________________

EDITOR: Consiliul Județean Iași - Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial,
Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa,
Bvd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69, Iași, Tel. 0232-235100 int. 333, Fax 0232-261360
Monitorul Oficial al județului Iași nr. 9/2019 conține 58 pagini

