ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul Stefan cel Mare xi Stant, nr.69, cod. 700075, Iasi
www.icc.ro
TeL: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;

'AC

HOTARAREA nr. 405
pentru aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 259 din
14.09.2021 privind aprobarea proiectului "Dezvoltarea Aeroportului International
Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul
International Iasi" — Extras din SF — Modulul 1", a valorii totale a proiectului, din
care valoarea totals eligibila, valoarea totals neeligibila, contributia proprie a regiei,
precum si defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectului

Consiliul Judetean Iasi;
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 44874/15.12.2021 la proiectul de hotardre privind
aprobarea modificarii Hotardrii Consiliului Judetean Iasi nr. 259/14.09.2021 privind
aprobarea proiectului „Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea
terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi" —
Extras din SF — Modulul 1", a valorii totale a proiectului, din care valoarea totals
eligibila, valoarea totald neeligibila, contributia proprie a regiei, precum si defalcarea pe
surse de finantare a valorii proiectului;
- Raportul de specialitate nr. 44876/15.12.2021 emis de catre Serviciul Programe
si Strategii - Directia Proiecte si Dezvoltare Durabild, din cadrul Consiliului Judetean
Iasi;
- Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 259/14.09.2021 privind aprobarea
proiectului „Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de
pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi" — Extras din SF —
Modulul 1", a valorii totale a proiectului, din care valoarea totald eligibila, valoarea
totald neeligibila, contributia proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de finantare a
valorii proiectului;
- Adresa nr. 9678/14.12.2021 emisd de R.A Aeroportul Iasi si inregistrata la
Consiliul Judetean Iasi sub nr. 44583/14.12.2021, prin care se transmite Nota de
fundamentare nr. 9555/10.12.2021 privind necesitatea aprobarii modificdrii Hotardrii
Consiliului Judetean Iasi nr. 259/14.09.2021 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea
Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitAtilor de
parcare la Aeroportul International Iasi" — Extras din SF — Modulul 1", a valorii totale a
proiectului, din care valoarea totald eligibila, valoarea totald neeligibild, contributia
proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectului;
- Holarfirea nr. 56/27.08.2021 a Consiliului de Administratie a R.A. Aeroportul
Iasi privind aprobarea realizarii proiectului de investitii, cu titlul "Dezvoltarea
Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de
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parcare la Aeroportul International Iasi" — Extras din SF - Modulul 1" *i implicit valoarea
acestuia;
- Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 47/ 24.02.2021 privind aprobarea
Scenariului 2 din Master Planul Integrat pentru realizarea obiectivului de investitii de
interes public "Dezvoltarea Aeroportului Iasi - Construirea de facilitati suplimentare si
cre*terea capacitatii de procesare a pasagerilor in terminalele existente in partea de Vest a
amplasamentului actual al Aeroportului Iasi;
- Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 239/25.08.2021 privind modificarea si
completarea HotArarii Consiliului Judetean Iasi nr. 47/04.02.2021 privind aprobarea
Scenariului 2 din Master Planul Integrat pentru realizarea obiectivului de investitii
"Dezvoltarea Aeroportului Iasi - Construirea de facilitati suplimentare si cre*terea
capacitatii de procesare a pasagerilor in terminalele existente in partea de Vest a
amplasamentului actual al Aeroportului Iasi;
- HotArArea Consiliului de Administratie al R.A. Aeroportul Iasi nr. 7/15.02.2021
privind propunerea de Dezvoltare a Aeroportului Iasi pe baza Scenariului 2 revizuit Construirea de facilitati suplimentare si cre*terea capacitatii de procesare a pasagerilor in
terminalele existente in partea de Vest a amplasamentului actual al Aeroportului Iasi, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- HotArarea Consiliului Judetean Iasi nr. 96/24.04.2019 privind aprobarea
obiectivului de investitii „Dezvoltarea Aeroportului International Iasi;
- Avizele favorabile CTE nr. 7 *i 8/19.08.2021 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici;
- Programul Operational Infrastructure Mare, Axa Prioritard 2 (A.P.) Dezvoltarea
unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil *i eficient, Prioritatea de
investitii 7c - Dezvoltarea si imbunatatirea sistemelor de transport care respects mediul,
inclusiv a celor cu zgomot redus *i care au emisii reduse de carbon, inclusiv a cailor
navigabile interioare *i a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legaturilor
multimodale si infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea
durabila la nivel regional *i local, Obiectivul Specific 2.3 (OS) Cre*terea gradului de
utilizare sustenabila a aeroporturilor;
- Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European *i al Consiliului
privind drepturile persoanelor cu handicap *i ale persoanelor cu mobilitate redusa care
calatoresc pe calea aerului;
- PIAC-AD-PMR din 20/12/2011- Proceduri *i Instructiuni de Aeronautics Civila:
Monitorizarea asistentei realizata pe aeroport pentru persoanele cu handicap *i persoanele
cu mobilitate redusA, in cadrul Procedurii de supraveghere a aplicarii prevederilor art. 8
din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European *i al Consiliului
privind drepturile persoanelor cu handicap *i ale persoanelor cu mobilitate redusa care
calatoresc pe calea aerului;
- IATA Airport Handling Manual AHM;
- Regulamentul (UE) nr. 139/2014 de stabilire a cerintelor tehnice *i a
procedurilor administrative referitoare la aerodromuri in temeiul Regulamentului (CE) nr.
216/2008 al Parlamentului European *i al Consiliului;
- EASA - Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM)
to Authority, Organisation and Operations Requirements for Aerodromes - Feb. 2014;
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- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completdrile
ulterioare;
- Ordinul nr. 1493/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru
realizarea de investitii in infrastructura aeroportuard, aferenta Programului operational
Infrastructurd mare (POIM 2014-2020), axa prioritara 2 - Dezvoltarea unui sistem de
transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, obiectivul specific 2.3 - Cresterea
gradului de utilizare sustenabild a aeroporturilor;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finantele publice, cu modificarile si
completdrile ulterioare;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completdrile ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi din data de
21 decembrie 2021;
- Votul exprimat de cdtre consilierii judeteni si Presedintele Consiliului Judetean
Iasi in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Judetean Iasi din data de 22 decembrie 2021
si consemnat in procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi "Pentru";
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. I. Hotdrarea Consiliului Judetean Iasi nr. 259/14.09.2021 privind aprobarea
proiectului „Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de
pasageri si a facilitdtilor de parcare la Aeroportul International Iasi" — Extras din SF —
Modulul 1", a valorii totale a proiectului, din care valoarea totald eligibild, valoarea totald
contributia proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de finantare a
valorii proiectului, se modified dupe cum urmeazd:
1. Art. 2 se modified si va avea urmdtorul cuprins:
Art. 2. Se aprobei valoarea total() a proiectului in sumo de 447.270.880,56 lei,
inclusiv TVA.
2. Art. 3. se modified si va avea urmdtorul cuprins:
Art. 3. Se aprobei valoarea totals eligibilei a proiectului de investitii „Dezvoltarea
Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a faciliteitilor de
parcare la Aeroportul International Iasi — Extras din SF - Modulul 1" in sumo totals de
369. 176.335,34 lei, din care:
a) 258.676.871,21 lei — Intervenfie public() asiguratel de FEDR reprezentand 85%
din valoare cheltuieli eligibile;
b) 39.562.345,01 lei — Interventie publics asigurata din bugetul public de stat
reprezentand 13% din valoarea eligibilei ;
c) 6.086.514,62 lei — Interventie publics reprezentand 2% din valoarea eligibila ce
va fi asigurater din bugetul R.A. Aeroportul Iasi;
d) 64.850.604,50- Contributia RA Aeroportul Iasi la cheltuielile eligibile,
reprezentand 25% din valoarea eligibilei a cheltuileililor economice.
3. Art. 4 se modified si va avea urmatorul cuprins:
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Art.4. Se aprobei valoarea totala neeligibila a proiectului in sumo de 78.094.545,22
lei, din care:
a) 7.252.931,73 lei, reprezentand cheltuielile neeligibile;
b) 70.841.613,49 lei, reprezentand valoarea TVA.
4. Art. 5. se modified §i va avea urmatorul cuprins:
Art. 5. Se aprobei contributia proprie a R.A. Aeroportul la0 la finanfarea
proiectului "Creqterea gradului de sigurant a Sri securitate pe Aeroportul la0" in
cuantum de 149.031.664,34 lei, din care:
a) 70.841.613,49 lei, reprezentand valoarea TVA;
b) 7.252.931,73 lei, reprezenteind cheltuielile neeligibile;
c) 6.086.514,62 lei, reprezentand contributia de 2% la eligibilul economic 0 non
economic;
d) 64.850.604,50 lei, reprezentand 25% din valoarea eligibila a cheltuileililor
economice.
5. Art. 6. se modified §i va avea urmdtorul cuprins:
Art. 6 Se aproba defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectului, dupa cum
urrneaza:
Valoare
totalA

447.381.080,57

Valoare totala
eligibilA

Valoare
eligibila
nerambursabila
din FEDR
(85%)

Valoarea
Valoare
cofinanfArii
eligibilA
. e igibile
1
a
nerambursablla
Beneficiarului
din bugetul de
din Bugetul
stat (13%)
propriu (2%)

287.625.110,31

244.481.343,76

37.391.264,34

5.752.502,21

Valoare totala
neeligibila

TVA

Valoare
cheltuieli
neeligibile
Para TVA

17.694.740,00

70.951.813,49

71.109.416,77

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotararii Consihului Judetean Iasi nr. 259 din
14.09.2021 privind aprobarea proiectului "Dezvoltarea Aeroportului International Ia§i Extinderea terminalelor de pasageri §i a facilitatilor de parcare la Aeroportul International
Ia§i" - Extras din SF - Modulul 1", a valorii totale a proiectului, din care valoarea totald
eligibilk valoarea totala neeligibila, contributia proprie a regiei, precum §i defalcarea pe
surse de finantare a valorii proiectului ramdn neschimbate.
Art. III. Punerea in aplicare/ducerea la indeplinire a prezentei Hotardri va fi
asigurata de ate R.A. AEROPORTUL IASI S.A.
Art. IV. Prezenta hofardre se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Ia§i Si
R.A. Aeroportul Iasi.
Art. V. Aducerea la cuno§tints publicd a prevederilor prezentei Hotardri va fi
asigurata de catre partimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Ia§i cu
atributii Ii aeest s
Data astazi: 22 decembrie 2021
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR NERAL AL JUDETULUI,
Lacrami ara Vernica-Dascalescu

1

,(...)

HCJI nr. 405/22.12.2021

Paging 4

