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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea includerii sumei totale de 35700 lei Yn bugetut propriu al Judetului lagi - Consiliul
Judetean lagi — la capitolul 67.02 , cheltuieli neellgiblle necesare realizirii proiectului "Cšištor pe
meridiane culturale" de ciftre Judetul lagi — prin Consiliul Judetean lagi, in calitate de Lider de proiect in
parteneriat cu Raionul FAlesti — Consiliul Raional Falegti

Consiliul Judetean
Avand in vedere:
" a Presedintelui Consiliului Judelean lasi
Referatul de aprobare nr
referitor la aprobarea includerii sumei totale de 35700 lei (30.000 lei la care se adaugš
TVA in sumš de 5.700 lei) in bugetul propriu al Judetului - Consiliul Judetean lasi – la
capitolul 67.02 , cheltuieli neeligibile necesare realizšrii proiectului "CšIštor pe meridiane
culturale" de cštre Judetul lasi – prin Consiliul Judetean lasi, in calitate de Lider de proiect
in parteneriat cu Raionul Falesti m gogisilVIV9Rople5ti;
ehis de cštre Directia Proiecte Si
Raportul de specialitate
tv 11 / if.t) 'l •
Dezvoltare Durabilš din cadrul Consiliului Judetean lasi;
Programul Operational Comun Romšnia– Republica Moldova 2014-2020; Obiectivul
tematic 3: Promovarea culturii locale si protejarea patrimoniului istoric, Prioritatea 2.1 —
Promovarea si conservarea patrimoniului cultural si istoric;
Contractul de finantare pentru Proiectul "CšIštor pe meridiane culturale"/ "Traveller on
Cultural Meridians", cod proiect 1HARD/2.1/1, semnat in data de 19.07.2021;
Hotšršrea Consiliului Judetean lasi nr. 253/25.08.2021 privind rectificarea bugetului
general al Judetului lasi - Consiliul Judetean lasi pe anul 2021, prin care suma totalš de
35700 lei reprezentind contravaloarea serviciilor de consultantš management de proiect
a fost inclusš la cap. 67.02 – cheltuieli eligibile;
Contractul nr. 14222/08.05.2018 de servicii pentru elaborarea documentatiei tehnicoeconomice (obtinere expertizš tehnicš, documentatie de avizare a lucršrilor de interventie,
documentatii pentru obtinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren
si studii de diagnosticare) si a serviciilor de consultantš management de proiect in vederea
accesšrii finantšrii nerambursabile pentru proiectul "CšIštor pe meridiane culturale",
incheiat intre Judetul lasi - Consiliul Judetean si Asocierea SC ARC DESIGN SRL –
SC ELMA STIL SRL;
Hotšrarea Consiliului Judetean lasi nr. 461/28.11.2017 de aprobare a realizšrii proiectului
"Calštor pe meridiane culturale" de cštre Judetul lasi — prin Consiliul Judetean lasi, in
calitate de Lider de proiect, in parteneriat cu Raionul Fšlesti — Consiliul Raional Fšlesti,
precum si alocarea fondurilor in cuantumul sumei de 187.272 lei din excedentul Consiliului
Judetean lasi, necesare realizšrii documentatiei tehnico-economice (expertiza tehnicš,
documentatie de avizare a lucršrilor de interventie, documentatii pentru obtinere avize
solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren si studii de diagnosticare) si a
serviciilor de consultantš management de proiect in vederea obtinerii finantšrii;
Hotšršrea Consiliului Judetean lasi nr.18/31.01.2018 de aprobare a modificšrii si
completšrii Hotšršrii Consiliului Judetean lasi nr. 461/28.11.2017;
Hotardrea Consiliului Judetean lasi nr. 317/2018 de aprobare a indicatorilor tehnicoeconomici pentru realizarea obiectivului de investitii Reabilitarea Ansamblului Muzeal "Ion
Creangš" lasi din cadrul proiectului "CšIštor pe meridiane culturale";
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Decizia nr. 9155/17.12.2015 de aprobare a Programului Operational Comun RomšniaRepublica Moldova 2014-2020, emisš de cštre Comisia Europeanš;
Ghidul Solicitantului - Conditii generale ei specifice de accesare a fondurilor pentru apelul
aferent Programului Operational Comun Romšnia– Republica Moldova 2014-2020;
Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale ei protejarea patrimoniului istoric,
Prioritatea 2.1 — Promovarea ei conservarea patrimoniului cultural ei istoric;
Prevederile Legii nr. 422/2001 (nrepublicatš**)(*actualizatš*) privind protejarea
monumentelor istorice**);
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificšrile §i completkile
ulterioare;
Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificšrile §i completšrile ulterioare;
Prevederile art. 191(1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modifickile ei completšrile ulterioare;

- in temeiul competentelor stabilite prin art. 196(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrative, cu modificšrile ei completkile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1. - Se aprobš includerea sumei totale de 35700 lei (30.000 lei la care se adaugš TVA in
sumš de 5.700 lei), reprezentAnd contravaloarea serviciilor de consultantš management de
proiect, in bugetul propriu al Judetului la§i - Consiliul Judetean la§i – la capitolul 67.02 ,
cheltuieli neeligibile necesare realizšrii proiectului "CšIštor pe meridiane culturale" de cštre
Judetul laei – prin Consiliul Judetean laei, in calitate de Lider de proiect in parteneriat cu
Raionul Fšleeti – Consiliul Raional Fšleeti.
Art.2 - Prevederile prezentei hotšrdri vor fi duse la indeplinire de Consiliul Judetean laei prin
Presedinte, Directia de Proiecte ei Dezvoltare Durabilš ei Directia Econonnicš din cadrul
Consiliului Judetean laei.
Art.3. - Prezenta hotarare va fi comunicatš in copie cštre Institutia Prefectului Judetului laei,
Directia Proiecte ei Dezvoltare Durabilš ei Directia Economicš din cadrul Consiliului Judetean
laei.
Art.4. - Aducerea la cunoetinta publicš a prevederilor prezentei hotšršri va fi asiguratš de
cštre compa *mentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean lasi cu atributii in acest
sens.
2021
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Contrasemneazd,
SECR TARUL GENERAL AL JUDETULUI
VERNICA-DASCALESCU
Lšcrš
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RECTIA JURIDICA
Dir.executiv
Gabriela ALUN UL SEI
Sustine proiectul de hotšrare:
Directia Proiecte si Dezvoltare Durabild
Dir. Executiv Marieta AFILIPOAIE
intocmit,

SERVICIUL JURIDIC
CONTENCIOS ADMINISTRATIV
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Directia Proiecte yi Dezvoltare Durabilš
Biroul UIP SMID

Referat de aprobare,
privind includerea sumei totale de 35.700 lei in bugetul proiectului la capitolul de
cheltuieli neeligibile, necesare realizfirii proiectului "Cfilštor pe meridiane
culturale" de cštre Judetul lasi – prin Consiliul Judetean Iasi, in calitate de Lider de
proiect in parteneriat cu Raionul Ffilesti – Consiliul Raional Fšlesti
Prin Hotšrfirea nr.461, modificatš de Hotfirfirea nr. 18/31.01.2018, s-a aprobat
realizarea proiectului "Cfilittor pe meridiane culturale" de cštre Judetul Iasi — prin
Consiliul Judetean Iasi, in calitate de Lider de proiect, in parteneriat cu orasul Ffilesti si
Raionul Ffilesti — Consiliul Raional Fšlesti si alocarea fondurilor necesare realizirii
documentatiei tehnico-economice si a serviciilor de consultantš management de proiect in
vederea obtinerii finantfirii proiectului, iar prin Hotšrfirea nr. 317/2018 au fost aprobati
indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii Reabilitarea
Ansamblului Muzeal "Ion Creangš" Iasi din cadrul proiectului "Cfilštor pe meridiane
culturale".
in vederea elaboršrii cererii de finantare si a documentelor suport aferente
proiectului, Judetul Iasi- Consiliul Judetean Iasi, in calitate de achizitor si Asocierea SC
ARC DESIGN SRL- SC ELMA STIL SRL in calitate de prestator, au incheiat "Contractul
de servicii nr. 14222/08.05.2018 pentru elaborarea documentatiei tehnicoeconomice(obtinere expertizš tehnicš, documentatie de avizare a lucrfirilor de interventie,
documentatii pentru obtinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren
si studii de diagnosticare) si a serviciilor de consultantš management de proiect pentru
proiectul "CAlštor pe meridiane culturale".
in data de 19.07.2021 a fost semnat Contractul de grant prin Programul Operational
Comun Rominia – Republica Moldova 2014-2020, finantat prin ENI CBC, pentru
implementarea proiectului "Cfilštor pe Meridiane Culturale" (Traveller on Cultural
Meridians) – 1 HARD/2.1/1..
Urmarea semnšrii contractului de finantare, au fost incluse in bugetul proiectului
toate cheltuielile necesare implementfirii, inclusiv cheltuielile ce fac obiectul "Contractului
de servicii nr. 14222/08.05.2018 pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice, mai
putin cheltuielile privind serviciile de consultantfi management de proiect, care au rimas in
sarcina Beneficiarului.

Avfind in vedere:
➢ Contractul de de grant prin Programul Operational Comun Romfinia — Republica
Moldova 2014-2020, finantat prin ENI CBC, pentru implementarea proiectului
"Cfilštor pe Meridiane Culturale" (Traveller on Cultural Meridians) — 1
HARD/2.1/1..
➢ art. 1.4 din Contractul de finantare prin care, Beneficiarul i§i asumš
responsabilitatea pentru asigurarea implementfirii tehnice §i financiare pentru
intregul proiect;
➢ Contractul de servicii nr. 14222/08.05.2018 de servicii de consultantš pe perioada
evalušrii Cererii de finantare in vederea accesšrii finantgrii nerambursabile pentru
realizarea proiectului "CšIštor pe meridiane culturale";
➢ Suma totalš de 35.700 lei, a fost inclusš in Bugetul general al Judetului Ia§i —
Consiliului Judetean Ia§i aprobat inilial pe anul 2021 §i prin Hotšrfirea Consiliului
Judetean Ia§i nr. 253/25.08.2021 — la cap. 67.02 — cheltuieli eligibile,
Supun spre analizš §i aprobare Plenului Consiliului Judetean Ia§i, includerea sumei
totale de 35.700 lei in bugetul proiectului la capitolul de cheltuieli neeligibile, necesare
realizšrii proiectului "CšIštor pe meridiane culturale" de cštre Judetul Ia§i — prin Consiliul
Judelean Ia§i, in calitate de Lider de proiect in parteneriat cu Raionul FAle§ti — Consiliul
Raional Ffile§ti.
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Raport de specialitate,
privind aprobarea sumei totale de 35.700 lei la capitolul de cheltuieli neeligibile, necesare
realizfirii proiectului "CšIštor pe meridiane culturale" de cštre Judetul Ia$i – prin Consiliul
Judetean la$i, in calitate de Lider de proiect in parteneriat cu Raionul Ffilefli – Consiliul
Raional FAleni

Prin Hotfirfirea nr.461, modificata de Hotšrfirea nr. 18/31.01.2018, s-a aprobat realizarea
proiectului "CšIdtor pe meridiane culturale" de cdtre Judetul Iasi — prin Consiliul Judetean Iasi, in
calitate de Lider de proiect, in parteneriat cu orasul FAlesti §i Raionul Fdlesti — Consiliul Raional
Fdlesti si alocarea fondurilor necesare realizarii documentatiei tehnico-economice si a serviciilor de
consultantd management de proiect in vederea obtinerii finantdrii, iar prin Hotfirfirea nr. 317/2018
au fost aprobati indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii Reabilitarea
Ansamblului Muzeal "Ion Creangš" Iasi din cadrul proiectului "Caldtor pe meridiane culturale".
in vederea elabordrii cererii de finantare si a documentelor suport aferente proiectului,
Judetul Consiliul Judetean Ia$i, in calitate de achizitor si Asocierea SC ARC DESIGN
SRL- SC ELMA STIL SRL in calitate de prestator, au incheiat "Contractul de servicii nr.
14222/08.05.2018 pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice(obtinere expertizii
tehnicš, documentatie de avizare a lucrfirilor de interventie, documentatii pentru obtinere
avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren $i studii de diagnosticare) $i a
serviciilor de consultantš management de proiect pentru proiectul "Cfilštor pe meridiane
culturale".
in data de 19.07.2021 a fost semnat Contractul de grant prin Programul Operational
Comun Romfinia – Republica Moldova 2014-2020, finantat prin ENI CBC, pentru
implementarea proiectului "Cillštor pe Meridiane Culturale" (Traveller on Cultural
Meridians) – 1 HARD/2.1/1..
Urmarea semnšrii contractului de finantare pentru proiectul mentionat, a fost aprobat
bugetul proiectului, respectiv au fost incluse in bugetul proiectului toate cheltuielile necesare
implementfirii proiectului "CAlštor pe Meridiane Culturale", inclusiv cheltuielile ce fac
obiectul "Contractului de servicii nr. 14222/08.05.2018 pentru elaborarea documentatiei
tehnico-economice(obtinere expertizA tehnicš, documentatie de avizare a lucriirilor de
interventie, documentatii pentru obtinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii
de teren $i studii de diagnosticare) ", mai putin cheltuielile privind serviciile de consultantš
management de proiect, care au rfimas in sarcina Benef ► ciarului.
1

Conform art. 1.4 din Contractul de finantare, Beneficiarul i§i asumd responsabilitatea pentru
asigurarea implementdrii tehnice §i financiare pentru intregul proiect.
Suma totalš de 35.700 lei, a fost inclusd in Bugetul general al Judetului Ia§i — Consiliului
Judetean Ia§i aprobat initial pe anul 2021 §i prin Hotšršrea Consiliului Judetean Ia§i nr.
253/25.08.2021 — la cap. 67.02 — cheltuieli eligibile.
Prin urmare, in vederea finalizdrii Contractului nr. 14222/08.05.2018 de servicii de
consultantd pe perioada evalušrii Cererii de finantare in vederea accesdrii finantdrii nerambursabile
pentru realizarea proiectului "CšIdtor pe meridiane culturale", este necesarš aprobarea includerii
sumei de 30.000 lei la care se adaugš TVA in sumš de 5.700 lei, in bugetul propriu al Judetului
Ia§i- Consiliului Judetean Ia§i — la capitolul 67.02 , cheltuieli neeligibile necesare implementArii

proiectului.
Director Executiv,
Marieta Afilipoaie
asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii
si legalitatiC in solidar cu intocmitorul inscrisului

Manager proiect,
Ionela Laura Pšstrivanu
imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii
in solidar cu intocmitorul inscrisului
Si

intocmit,
Marcu I. Alexandrina
ltru asum responsainlaatea pentrufUndamentarea.
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