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PROIECT DE HOTAR);RE
privind aprobarea creditelor de angajament si creditelor bugetare pentru obiectivul de investifii
„PARC INDUSTRIAL HOLBOCA proiectare, faza PUZ , care se va realiza ca actiune
multianual'd
-

AvAnd in vedere:
Referatul de aprobare privind aprobarea creditelor de angajament si creditelor bugetare
pentru obiectivul de investitii „PARC INDUSTRIAL HOLBOCA -proiectare, faza PUZ , care se
va realiza ca actiune multianualš,prezentat de care Presedintele Consiliului Judetean Iasi in
calitatea sa de initiator, inregistratš sub nr.314232 I iš 09.2021;
Raportul de specialitate, aprobarea creditelor de angajament si creditelor bugetare pentru
obiectivul de investitii „PARC INDUSTRIAL HOLBOCA -proiectare, faza PUZ , care se va realiza
ca actiune multianualš elaborat de Directia Tehnicš si Investitii — Serviciul Tehnic, Investitii §i
Monitorizarea LucrArilor Publice, inregistrat sub nr. 3//21/f.09 .2021;
HotArdrea Consiliului Judetean lasi nr. nr. 116/21.04.20 I privind aprobarea bugetului Judetului
Iasi Consiliul Judetean Iasi pentru anul 2021;
completdrile
Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificšrile
ulterioare;
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutfilor publice,
precum si organizarea, evidenta §i raportarea angajamentelor bugetare §i legale;
Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completdrile
ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art. 182 alin (1) si ale art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanta nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul Administrativ;
HOTARASTE:
Art.I Se aprobš includerea in bugetul general al Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi a creditului de
angajament in suma de 190,00 mii lei (inclusiv TVA) pentru anul 2021.
Art.II Se aproba includerea in bugetul general al Judetului
— Consiliul Judetean Iasi a creditului
bugetar in sumš de 190,00 mii lei (inclusiv TVA) pentru anul 2022, concomitent cu diminuarea
creditului bugetar pe anul 2021, cu aceeasi sumš„

Art. III. Punerea in aplicare/ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului proiect de hotArdre va fi
asiguratš de Directia Economicš §i Directia Tehnicš §i Investitii.
Art. IV. Prezenta HotArdre va fi comunicatš in copie:
Institutiei Prefectului Judetului Ia§i;
- Directiei Tehnice §i Investitii;
Directiei Economice — Serviciul Buget.
- Directiei Achizitii Publice.
Art. V. Aducerea la cuno§tinta publicš a prevederilor prezentei hotArdri va fi asiguratš de cdtre
compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Ia§i cu atributii in acest sens.
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hottiretre privind aprobarea creditelor de angajament si creditelor bugetare
pentru obiectivul de investitii „PARC INDUSTRIAL HOLBOCA -proiectare, faza PUZ , care se
va realiza ca actiune multianualii

Avand in vedere:
Raportul de specialitate, aprobarea creditelor de angajament si creditelor bugetare pentru
obiectivul de investitii „PARC INDUSTRIAL HOLBOCA -proiectare, faza PUZ , care se va realiza
ca actiune multianuala elaborat de Directia Tehnica si Investitii — Serviciul Tehnic, Investitii
.09 .2021;
Monitorizarea Lucearilor Publice, inregistrat sub nr.34)21

e

Hotardrea Consiliului Judetean Iasi nr. nr. 116/21.04.2021 privind aprobarea bugetului Judetului
Iasi Consiliul Judetean Iasi pentru anul 2021;
Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completdrile
ulterioare;
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si
organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile
ulterioare;
in temeiul dispozitiilor art. 182 alin (1)
iulie 2019 privind Codul Administrativ;

completarile

ale art. 196, alin (I), lit a) din Ordonanta nr. 57 din 3

Supun spre aprobare proiectul de hotardre privind aprobarea aprobarea creditelor de angajament si
creditelor bugetare pentru obiectivul de investitii „PARC INDUSTRIAL HOLBOCA -proiectare,
faza PUZ , care se va realiza ca actiune mu uala
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea creditelor de angajament si creditelor bugetare pentru obiectivul de investitii
„PARC INDUSTRIAL HOLBOCA -protectare, faza PUZ , care se va realiza ca actiune
multianuald
nr. 335/27.09.2018, s-a aprobat initierea demersurilor in
Prin HotArdrea Consiliului Judetean
vederea infiintarii unor parcuri industriale in zona de N-V si Zona Metropolitana a judetului Ia§i.
in acest sens, in anul 2019, prin HotArdrea Consiliului Judetean Iasi nr. 263/21.08.2019 s-a aprobat
preluarea din administrarea Consiliului Local al Comunei Holboca in administrarea Consiliului
Judetean Iasi a suprafetei de 300000 mp teren situat in Tarla 101-UAT Holboca, pentru o perioadš de
49 ani, in vederea realizšrii unui parc industrial. Prin HotArdrea Consiliului Judetean Iasi nr.
264/21.08.2019 s-a aprobat Acordul de parteneriat incheiat intre Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi
si Comuna Holboca — Consiliul Local Holboca, in vederea realizšrii proiectului "Parc Industrial
Holboca".
Prin infiintarea acestei zone industriale, instrument cheie pentru impulsionarea mediului de afaceri
judetean si local, se urmšreste cresterea atractivitani locatiei pentru investitii in activitan economice,
crearea de noi locuri de muncA, cresterea gradului de competitivitate economicd, atragerea investitiilor
autohtone strAine si atragerea de noi resurse.
Avand in vedere cele prezentate mai sus si tinand cont de necesitatea realizArii obiectivului de
investitii PARC INDUSTRIAL HOLBOCA— proiectare, faza PUZ, prin Hotararea Consiliului Judetean
Iasi nr.116/21.04.2021 privind aprobarea bugetului general al Judetului — Consiliul Judetean Ia§i
pe anul 2021, au fost aprobate credite bugetare pentru anul 2021 in suma de 190,00 mii lei inclusiv
T.V.A.
Deoarece procedura de achizitie publica a fost demarata in cursul lunii iulie 2021, iar data
estimatd pentru atribuirea contractului este prima jumatate a lunii octombrie, durata realizarii
contractului fiind de 6 luni, acesta se va finaliza in anul 2022.
Potrivit prevederilor art. 4 alin. (5) si (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modifcšrile si completšrile ulterioare:
„(5) Pentru actiunile multianuale se inscriu in buget, distinct, creditele de angajament
creditele bugetare.
(6) in vederea realizarii actiunilor multianuale ordonatorii de credite incheie angajamente
legale, in limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv."
Potrivit prevederilor pct.1 din Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.
1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si
plata cheltuielilor institanilor publice, precum si organizarea, evidenta $i raportarea angajamentelor
bugetare legale:
„Creditele bugetare aferente actiunilor multianuale reprezinta limita superioarš a
cheltuielilor care urmeazd a fi ordonantate $i plAtite in cursul exercitiului bugetar. PlAtile

respective sunt aferente angajamentelor legale efectuate in limita creditelor de angajament
aprobate in exercitiul bugetar curent sau in exercitiile bugetare anterioare."
Prin urmare, pentru realizarea obiectivului de investitii PARC INDUSTRIAL HOLBOCAproiectare, faza PUZ, respectiv pentru atribuirea implementarea in bune conditii a contractului de
servicii de proiectare de elaborare a PUZ, propunem aprobarea:
includerii in bugetul general al Judejului Ia§i - Consiliul Judetean Ia§i a creditului de
angajament in sumš de 190,00 mii lei (inclusiv TVA) pentru anul 2021;
includerii in bugetul general al Judetului Ia§i - Consiliul Judetean Ia§i a creditului
bugetar in sumš de 190,00 mii lei (inclusiv TVA) pentru anul 2022, concomitent cu
diminuarea creditului bugetar pe anul 2021, cu aceea§i sumš.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rugam sa analizati si sa dispuneti:
Administrator public al Judetului Ia§i
Stefan-Andrei CAZA

Director Executiv,
Imi asum in totalitate responsabilitatea
corectitudinii si legalitatii, in solidar c intocmitorul inscrisului

Iogen GiNJU

Document creat la Directia Tehnica si Investitii
imi asum responsabilitatea pentru fundament rea, corectitudinea,
legalitatea intocmirii cestui inscris oticial

Cristian ARZA

