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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectelor declarate căştigătoare în cadrul sesiunii din anul
2022 a „Programului Judeţean de Dezvoltare Economico-Socială laşi pentru
perioada 2021-2024" şi a încheierii contractelor de finanţare cu beneficiarii

Consiliul Judeţean laşi,
Avănd în vedere:
-

-

-

la proiectul de hotărăre
/
Referatul de aprobare nr 2 $S.--ş
privind aprobarea proiectelor declarate căştigătoare în cadrul sesiunii din anul 2022 a
„Programului Judetean de Dezvoltare Economico-Socială laşi pentru perioada 2021-2024"
şi a Tncheierii contractelor de finantare cu beneficiarii;
emis de către Serviciul
S.9.6 Ă / ? l• 01-( 2ba25
Raportul de specialitate
Programe şi Strategii - Directia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului
Judeţean laşi;
Dispozifia Preşedintelui Consiliului Judeţean laşi nr. 364/22.03.2022 privind constituirea
Comisiei de selectie şi evaluare a cererilor de finantare nerambursabilă la nivelul Consiliului
Judeţean laşi, pentru anul 2022, în cadrul Programului Judeţean de Dezvoltare EconomicoSocială laşi pentru perioada 2021-2024;
Dispozifia Preşedintelui Consiliului Judeţean laşi nr.154/07.04.2021 privind constituirea
Grupului de lucru pentru Intocmirea Ghidului de finantare nerambursabilă în cadrul
Programului Judeţean de Dezvoltare Economico-Socială;
Hotărărea Consiliului Judeţean laşi nr.20/26.01.2022 privind aprobarea Programului
Judeţean de Dezvoltare Economico-Socială laşi pentru perioada 2021-2024, a Ghidului
Solicitantului şi a draftului de contract de finantare în vederea realizării obiectivelor de

-

investitii eligibile;
Prevederile art. 16(1) şi art. 35(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificările şi completarile ulterioare;
Legea nr. 273/2006 (*actualizată*) privind finantele publice locale;
Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 (*actualizată*) privind finantele publice;
Prevederile art.8 şi art.89(8) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 173 alin. (1) lit.b) şi lit.e), alin.(3) lit. d), alin.(7) lit.c) din O.U.G nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispozitiilor art. 196(1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE

Art.l. Se aprobă proiectele declarate căsfigătoare în cadrul sesiunii din anul 2022 a
„Programului Judeţean de Dezvoltare Economico-Social ă laş i pentru perioada 2021-2024",
respectiv:
• Componenta A - Construirea/ modernizareal reabilitarea pieţelor/ tărgurilor:

Nr.
crt.

BENEFICIAR

Denumire proiect

Valoare
finanţare
nerambursabilă
(lei, inclusiv
TVA)

(Denumire UAT)

1.

Oraş PODU ILOAIEI

Construire ş i amenajare obor Podu lloaiei, judeţut
laşi

500.000

2.

Comuna TIBANEŞTI

Amenajare piaţă în comuna Tibăneşti, judeţul laşi

500.000

3.

Comuna TIGANASI

Construire hată agroatimentară in Tărg-Obor,
locatitatea Cărniceni, Comuna Tigănaşi, Judeţ ut laşi

500.000

4.

Comuna MIRONEASA

Amenajare piaţă ln comuna Mironeasa, judeţ ut laşi

500.000

5.

Comuna REDIU

infiinţare piaţă agro-alimentară în Comuna Rediu,
Judeţut laşi

498.095

• Componenta B - Construireal modernizarea/ reabilitarea terenurilor de sport pentru

•
Nr.
crt.

BENEFICIAR

Denumire proiect

Valoare
finanţare
nerambursabila
(lei, inclusiv
TVA)

(Denumire UAT)

t.

Comuna DELENI

Construire teren de sport muttifuncţional la şcoata
Deteni, comuna Deleni, judeţut laşi

350.000

2.

Comuna SINESTI

Modernizare teren de sport pentru copii şi tineret
in comuna Sineşti, judeţut laşi

350.000

3.

Comuna HOLBOCA

Amenajare teren de sport în sat Orzeni, comuna
Holboca, judeţut laşi

350.000

4.

Comuna GROPNITA

Construire teren de sport pentru copii şi tineret la
şcoata Săveni, comuna Gropniţa, judeţ laşi

350.000

g.

Comuna CIORTEŞTI

Construire teren de sport, în sat Şerbeşti, comuna
Ciorteşti, judeţut laşi

350.000 lei

6.

Oraş
FRUMOS

Reabititare teren sport Scoala Garabet Ibrăileanu

240.556,04

inffinţare teren sport pentru tineret şi copii în
comuna Victoria, judeţut laşi

350.000 lei

TARGU

Comuna VICTORIA

Art.2. Se aprobă încheierea contractelor de finanţare cu beneficiarii prevăzuţi la art.1.

semneze
Art.3. Se împuterniceste dl. Costel ALEXE — Preşedintele Consiliului Judeţean laşi să
în numele si pentru judeţul laşi contractele de finanţare prevăzute la art.2.
prin
Art.4. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Consiliul Judetean laşi
din
cadrul
Preşedinte, Direcţia de Proiecte şi Dezvoltare Durabilă şi Direcţia Economică
Consiliului Judeţean laşi.
Art.5. Prezenta hotarare va fi comunicată în copie către Instituţia Prefectului Judeţului laşi,
Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean
laşi.
Art.6. Aducerea la cunorţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către
compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean lasi cu atribuţii in acest sens.
Dată astăzi,

2022

Avizat pentru legalLtate,
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI
LacramloarĂ)VERNICA-DASCĂLESCU

Ir
DIRECTIA JURIDICĂ
ecutiv Gabriela LUN ULESEI
Suspne proiectul de hotarare:
DirecVa Proiecte ei Dezvoltare Durabilă
Director Exec. Marieta AFILIPOAIE

Întocmit,
Serviciul Juridic Contencios Administrativ
cons.jr. Simona DRAGOMIR
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Nr.

ac7--.2Q2-REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectelor declarate căştigătoare
in cadrul sesiunii din anul 2022 a „Programului Judetean de Dezvoltare
Economico-Socială laşi pentru perioada 2021-2024" şi a încheierii
contractelor de finanţare cu beneficiarii

Existenţa discrepanţelor economice, sociaLe şi cuLturale, la nivel judeţean, dintre zonele
rurale şi zonele urbane, au generat decizia ConsiliuLui Judeţean laşi de a lansa Programul
Judeţean de Dezvoltare Economico-Socială laşi pentru perioada 2021-2024,1n vederea susţinerii
dezvoltării economico-sociaLe a locatităţilor de pe raza judeţului laşi.
UAT Judeţut laşi, prin Constliul Judeţean laşi susţine finanţarea nerambursabilă de maximum
90% din valoarea totală a proiectului, solicitantul urmănd să contribuie la răndul său cu
minimum 10% din suma necesară implementării acestuia, in acest sens urmând a se incheia un
contract de finanţare in vederea realizării obiectivelor de investiţii

Prin Hotărărea ConsiLiuLui Judeţean laşi nr. 20/ 26.01.2022 au fost aprobate:
- ProgramuL Judeţean de Dezvoltare Economico-Socială laşi pentru perioada 2021-2024;
- Ghidul Solicitantului aferent Programului;
- draftul de contract de finanţare in vederea realizării obiectivelor de investiţii

in data de 10.05.2022 a fost lansat apeLut de proiecte pentru anul 1n curs pentru două
componente, respectiv:
•

Componenta A Construirea/ modernizarea/ reabiLitarea pieţeLor/ târguritor
- valoarea maximă

2.500.000 lei/ apeL de proiect;

- valoarea maximă eligibilă per proiect: 500.000 lei/contract de finanţare;
•

Componenta B - Construirea/ modernizarea/ reabilitarea terenurilor de sport pentru
copii şi tineret
- valoarea maximă

2.500.000 Lei/ apel de proiect;

- valoarea maximă eligibilă per proiect: 350.000 lei/contract de finanţare.

Pentru cele două componente, până la datete catendaristice la care vatoarea cumulată a
cereritor de finanţare depuse a acoperit un procent de 150% din vatoarea totată eligibilă alocată
per an şi per domeniu specific de activitate/ componentă eligibită, au fost depuse:
- Componenta A: 8 cereri de finanţare (pănă la data de 24.05.2022);
- Componenta B: 12 cereri de finanţare (până la data de 16.05.2022).

Ca urmare a setectiei şi evatuării cereritor de finanţare depuse de UAT-urite din judeţut laşi,
in conformitate cu prevederite Ghidutui Solicitantutui aferent Programutul, Comisia a dectarat
căştigătoare cererile de finanţare depuse de către UAT-urite de mai jos, fiind generate
următoarete clasamente:
• Componenta A

Nr.
crt.

Denumire UAT

Denumire proiect

Valoare
finanţare
nerambursabilă
(lei, inclusiv
TVA)

Punctaj

1.

Oraş PODU ILOAIEI

Construire şi amenajare obor Podu
Itoaiei, judeţut laşi

500.000

88

2.

Comuna TIBANEŞTI

Amenajare piaţă în comuna Tibăneşti,
judeţut laşi

500.000

88

3.

Comuna TIGĂNA51

Construire hată agroatimentară in TărgObor, tocatitatea Cărniceni, Comuna
Tigănaşi, Judetut laşi

500.000

83

4

Comuna
MIRONEASA

Amenajare piaţă in comuna Mironeasa,
judetut lasi

500.000

80,6

Comuna REDIU

Înfiinţare piaţă agro-atimentară în
Comuna Rediu, Judetut laşi

498.095

78

Valoare
finanţare
nerambursabilă
(lei, inclusiv
TVA)

Punctaj

*

5.

Componenta B

Nr.
crt.

Denumire UAT

Denumire proiect

1.

Comuna DELENI

Construire teren de sport
muttifunctionat la şcoala Deteni,
comuna Deteni, judeţut laşi

350.000

84

2.

Comuna SINE5TI

Modernizare teren de sport pentru
copii şi tineret în comuna Sineşti,
judetut laşi

350.000

84

3.

Comuna HOLBOCA

Amenajare teren de sport in sat
Orzeni, comuna Hotboca, judetul laşi

350.000

82

Comuna GROPNITA

Construire teren de sport pentru copii
şi tineret la şcoata Săveni, comuna
Gropniţa, judet laşi

350.000

79

4.

2

5.

Comuna CIORTESTI

Construire teren de sport, în sat
şerbeşti, comuna Ciorteşti, judeţul
laşi

6.

Oraş TÂRGU FRUMOS

Reabibtare teren sport şcoala Garabet
Ibrăiteanu

240.556,04

75

7.

Comuna VICTORIA

rnfiinţare teren sport pentru tineret şi
copii în comuna Victoria, judeţul lasi

350.000 lei

70

350.000 lei

79

În conformitate cu prevederite „Programului Judeţean de Dezvoltare Economico-Sociată laşi
pentru perioada 2021-2024" şi ale Ghidul SoLicitantului aferent Programului, contractete de
finanţare incheiate între Consibul Judeţean laşi şi unităţile administrativ-teritoriale asociate vor
avea Ia bază hotărările Consihigui Judeţean/ Consihului Local de aprobare a proiectetor şi de
încheiere a contractelor de finanţare.

Avănd în vedere aspectete sus-mentionate, propun spre aprobare Plenutui Consiliului
Judeţean laşi proiectul de hotărâre privind:

1. Aprobarea proiectelor decIarate căştigătoare în cadrul sesiunii din anul 2022 a
„Programului Judeţean de DezvoItare Economico-Sociată laşi pentru perioada 2021-2024",
respectiv:
• Componenta A - Construirea/ modernizarea/ reabilitarea pieţelor/ tărgurilor:
„Construire şi amenajare obor Podu Iloaiei, judeţul laşi" - beneficiar: U.A.T. Oraş Podu
I Ioai ei ;
„Amenajare piaţă în comuna Tibăneşti, judeţul laşi" - beneficiar: U.A.T. Comuna Tibăneşti;
„Construire hală agroalimentară în Târg-Obor, locatitatea Cârniceni, Comuna Tigănaşi,
Judeţut laşi" - beneficiar: U.A.T. Comuna Tigănaşi;
•

„Amenajare piaţă 1n comuna Mironeasa, judeţul laşi" - beneficiar: U.A.T. Comuna
Mironeasa;

•

„infiinţare piaţă agro-alimentară în Comuna Rediu, Judeţut laşi" - beneficiar: U.A.T. Comuna
Rediu.
• Componenta B - Construirea/ modernizarea/ reabilitarea terenurilor de sport pentru

copii şi tineret:
„Construire teren de sport multifuncţional Ia şcoaIa Deleni, comuna Deteni, judeţul laşi" beneficiar: U.A.T. Comuna DeIeni;
„Modernizare teren de sport pentru copii şi tineret în comuna Sineşti, judeţul laşi" beneficiar: U.A.T. Comuna Sineşti;
•

„Amenajare teren de sport în sat Orzeni, comuna Holboca, judeţul laşi” - beneficiar: U.A.T.
Comuna Hotboca;

➢ „Construire teren de sport pentru copii şi tineret Ia Scoata Săveni, comuna Gropniţa, judeţ
laşi" - beneficiar: U.A.T. Comuna Gropniţa;
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➢ „Construire teren de sport, în sat Şerbeşti, comuna Ciorteşti, judetut laşi" - beneficiar:
U.A.T. Comuna Ciorteşti;
➢ „Reabilitare teren sport şcoala Garabet Ibrăileanu" - beneficiar: U.A.T. Oraş Tărgu Frumos;
➢ „infiintare teren sport pentru tineret şi copii în comuna Victoria, judetul. laşi" - beneficiar:
U.A.T. Comuna Victoria.

2. Aprobarea încheierii contractebr de finan are cu beneficiarii.

In ţiato
Pre ech e,
Cos t•< xe

4
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotără're privind aprobarea proiectelor declarate căstigătoare
în cadrul sesiunii din anul 2022 a „Programului Judetean de Dezvoltare
Economico-Socială laşi pentru perioada 2021-2024" şi a încheierii
contractelor de finantare cu beneficiarii

Existenta discrepantelor economice, sociale şi culturale, la nivel judetean, dintre zonele
rurale şi zonele urbane, au generat decizia Consiliului Judetean laşi de a lansa Programul
Judetean de Dezvoltare Economico-Socială laşi pentru perioada 2021-2024, in vederea sustinerii
dezvoltătii economico-sociale a localitătilor de pe raza judetului laşi.
Sursele de finantare necesare acestui Program sunt asigurate din bugetele anuale ale UAT
Judetul laşi, prin Consibului Judetean laşi şi din bugetele anuale ale UAT-urilor de pe raza
judetului laşi care vor avea calitatea de asociat, aprobate prin hotărări.
UAT Judetul laşi, prin Consiliul Judetean laşi sustine finantarea nerambursabilă de maximum
90% din valoarea totală a proiectului, solicitantul urmănd să contribuie la răndul său cu
minimum 10% din suma necesară implementării acestuia, în acest sens urmănd a se încheia un
contract de finantare in vederea realizăril obiectivelor de investitii eligibile.

Obiectivele specifice prin care Programul Sşi propune să-şi atingă scopul mai sus mentionat
sunt următoarele:
Creşterea continuă a capacitătii de management si planificare a UAT-urilor în vederea
dezvoltării durabile a fiecărei localităti şi a diminuării disparitătilor dintre mediul rural şi cel
urban;
➢ Dezvoltarea echilibrată a localitătilor prin creşterea accesibilitătii cetătenilor la serviciile şi
utilitătile publice;
➢ imbunătătirea serviciilor sportive;
➢ imbunătătirea calitătii infrastructurii aflate in domeniul unitătilor administrativ-teritoriale
din judetul laşi;
➢ Creşterea nivelului de socializare şi a stării de sănătate a tuturor copiilor şi tinerilor din

judetut laşi;
➢ imbunătătirea economiei la nivetut tocalitătitor situate pe raza judetului laşi.
Domeniite specifice de activitate / axele de finantare/ componentete eligibile care fac parte
din Program sunt:
Componenta A - Construirea/ modernizarea/ reabititarea pietetor/ tărguritor.
Componenta B - Construirea/ modernizarea/ reabilitarea terenuritor de sport pentru copii şi
tineret.
Componenta C - Extinderea/ înfiintarea sistemetor de distributie a gazetor naturate (proiect
aftat în stadiut de executie tucrări).

Prin Hotărărea Consitiutui Judetean laşi nr. 20/ 26.01.2022 au fost aprobate:
- Programut Judetean de Dezvoltare Economico-Sociată laşi pentru perioada 2021-2024;
- Ghidut SoUcitantului aferent Programului;
- draftul de contract de finantare în vederea reatizării obiectivetor de investitii

in data de 10.05.2022 a fost lansat apetut de proiecte pentru anut in curs pentru două
componente, respectiv:
•

Componenta A - Construirea/ modernizarea/ reabititarea pietetor/ tărgurilor
- vatoarea maximă eligibită: 2.500.000 tei/ apel de proiect;
- vatoarea maximă eligibilă per proiect: 500.000 lei/contract de finantare;

•

Componenta B - Construirea/ modernizarea/ reabititarea terenurilor de sport pentru
copii şi tineret
- vatoarea maximă eligibilă: 2.500.000 tei/ apet de proiect;
- vatoarea maximă etigibită per proiect: 350.000 lei/contract de finantare.

Pentru cele două componente, până la datele calendaristice la care vatoarea cumulată a
cererilor de finantare depuse a acoperit un procent de 150% din valoarea totată etigibită atocată
per an şi per domeniu specific de activitate/ componentă eligibilă, au fost depuse:
- Componenta A: 8 cereri de finantare (până la data de 24.05.2022);
- Componenta B: 12 cereri de finantare (pănă ta data de 16.05.2022).
Comisia de setectie şi evatuare a cererilor de finantare nerambursabită la nivetut Consitiului
Judetean laşi, pentru anut 2022, în cadrul Programului, constituită prin Dispozitia Preşedintelui
Consiliutui Judetean laşi nr. 364/ 22.03.2022, şi-a desfăşurat activitatea in perioada 10.05.2022 23.06.2022.

Ca urmare a setectiei şi evatuării cererilor de finantare depuse de UAT-urite din judetut laşi,
in conformitate cu prevederite Ghidutui Soticitantutui aferent Programului, Comisia a declarat
căştigătoare cererite de finantare depuse de către UAT-urite de mai jos, fiind generate
următoarele dasamente:
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• Componenta A

Nr.
crt.

Denumire UAT

Denumire proiect

Valoare
finanţare
nerambursabilă
(lei, inclusiv
TVA)

Punctaj

1.

Oraş PODU ILOAIEI

Construire şi amenajare obor Podu
Romel, judeţul laşi

500.000

88

2.

Comuna TIBANESTI

Amenajare piaţă în comuna Tibăneşti,
judeţut laşi

500.000

88

3.

Comuna TIGANAŞI

Construire hată agroatimentară în TărgObor, locatitatea Cărniceni, Comuna
Tigănasi, Judetul laşi

500.000

83

4.

Comuna
MIRONEASA

Amenajare piaţă in comuna Mironeasa,
judetul lasi

500.000

80,6

5.

Comuna REDIU

Înfiinţare piaţă agro-atimentară în
Comuna Rediu, Judeţul laşi

498.095

78

Valoare
finanţare
nerambursabilă
(lei, inclusiv
TVA)

Punctaj

• Componenta B

Nr.
crt.

Denumire UAT

Denumire proiect

1.

Comuna DELENI

Construire teren de sport
muttifuncţionat ta scoata Deleni,
comuna Deteni, judetul lasi

350.000

84

2.

Comuna SINEŞTI

Modernizare teren de sport pentru
copii şi tineret în comuna Sine5ti,
judetul lasi

350.000

84

3.

Comuna HOLBOCA

Amenajare teren de sport in sat
Orzeni, comuna Hotboca, judetul laşi

350.000

82

4.

Comuna GROPNITA

Construire teren de sport pentru copii
şi tineret ta şcoala Săveni, comuna
Gropniţa, judeţ laşi

350.000

79

5.

Comuna CIORTEŞTI

Construire teren de sport, în sat
Şerbeşti, comuna Ciorte5ti, judeţut
laşi

350.000 lei

79

6.

Oraş TÂRGU FRUMOS

Reabilitare teren sport Şcoata Garabet
Ibrăiteanu

240.556,04

75

7.

Comuna VICTORIA

Înfiinţare teren sport pentru tineret şi350.000 lei
copii in comuna Victoria, judeţut laşi

70

Valoarea cumutată a cereritor de finanţare dectarate câştigătoare:
• Componenta A - 2.498.095,00 lei;
• Componenta B - 2.340.556,04 lei.
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in conformitate cu prevederite „Programului Judetean de Dezvottare Economico-Sociată laşi
pentru perioada 2021-2024" şi ale Ghidut Solicitantutui aferent Programului, contractete de
finantare incheiate intre Consitiut Judetean laşi şi unitătite administrativ-teritoriale asociate vor
avea la bază hotărărite Consitiutui Judetean/ Consitiutui Local de aprobare a proiectelor şi de
încheiere a contractetor de finantare.

Avănd în vedere aspectete sus-mentionate, propunem supunerea în Ptenut Consitiutui
Judetean laşi a următoarelor:

1. Aprobarea proiectelor dectarate căştigătoare in cadrul sesiunii din anut 2022 a
„Programului Judetean de Dezvoltare Economico-Sociată laşi pentru perioada 2021-2024",
respectiv:
• Componenta A - Construirea/ modernizarea/ reabilitarea pietelor/ tărgurilor:
>

„Construire şi amenajare obor Podu Iloaiei, judetul laşi" - beneficiar: U.A.T. Oraş Podu
Roaiei;
„Amenajare piată în comuna Ţibăneşti, judetul laşi” - beneficiar: U.A.T. Comuna Ţibăneşti;

•

„Construire hată agroalimentară în Tărg-Obor, tocalitatea Cărniceni, Comuna Ţigănaşi,
Judetut laşi" - beneficiar: U.A.T. Comuna Ţigănaşi;

> „Amenajare piată în comuna Mironeasa, judetul laşi" - beneficiar: U.A.T. Comuna
Mironeasa;
>

„infiintare piată agro-atimentară în Comuna Rediu, Judetul laşi" - beneficiar: U.A.T. Comuna
Rediu.
• Componenta B - Construirea/ modernizarea/ reabilitarea terenurilor de sport pentru

copii şi tineret:
> „Construire teren de sport muttifunctional la şcoata Deteni, comuna Deteni, judetul laşi" beneficiar: U.A.T. Comuna Deteni;
▪ „Modernizare teren de sport pentru copii şi tineret în comuna Sine5ti, judetul laşi" beneficiar: U.A.T. Comuna Sineşti;
> „Amenajare teren de sport în sat Orzeni, comuna Hotboca, judetul laşi" - beneficiar: U.A.T.
Comuna Hotboca;
➢ „Construire teren de sport pentru copii şi tineret la 5coata Săveni, comuna Gropnita, judet
laşi" - beneficiar: U.A.T. Comuna Gropnita;
•

„Construire teren de sport, în sat Şerbeşti, comuna Ciorteşti, judetul laşi" - beneficiar:
U.A.T. Comuna Ciorteşti;
„Reabititare teren sport Şcoala Garabet Ibrăiteanu” - beneficiar: U.A.T. Oraş Tărgu Frumos;

•

„inflintare teren sport pentru tineret şi copii în comuna Victoria, judetul laşi” - beneficiar:
U.A.T. Comuna Victoria.

2. Aprobarea încheierii contractelor de finantare cu beneficiarii.
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Anexăm Raportut comisiei de selectie şi evatuare a cereritor de finantare nerambursabilă ta
nivetut Consitiutui Judetean taşi, pentru anul 2022, depuse in cadrul „Programului Judetean de
Dezvoltare Economico-Sociată laşi pentru perioada 2021-2024".

Director Executiv,
Marieta AFILIPOAIE
imi asum fi totalitate responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii,
in solidar cu intocmitorul inscrisului

Sef Serviciu,
Marius TĂNASE
Tmi asum in totalitate responsabilitatea corec ludinii
şi
solidar cu intocmitorul i sbisului

Intocmit,
Cristian Corodescu
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea
si legalitatea întocmirii acestui inscri i nficial
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfănt, nr.69, cod. 700075, laşi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336: cuvw.icc.ro
Nr

0260b

O.

J li
RAPORT
al Comisiei de selecţie şi evaluare a cererilor de finan
ţare nerambursabilă la m ul
Consiliului Judeţean laş
i, pentru anul 2022, în cadrul Programului Judeţean de
Dezvoltare Economico-Socială laş
i pentru perioada 2021-2024
Comisia de setecţie şi evatuare a cererilor de finan
ţare nerambursabilă la nivetut Consitiutui
Judeţean laşi, pentru anul 2022, în cadrut „Programutui
Judeţ
ean de Dezvoltare EconomicoSoctată laşi pentru perioada 2021-2024", constituit
ă prin Dispoziţia Preşedintetui Consiliutui
Judeţean laşi nr.364/22.03.2022, şi-a
desfăşurat activitatea în perioada 10.05.2022 23.06.2022 în baza procesetor verbate anexate.
Apetut de proiecte a fost tansat pentru două
componente, respectiv:
• Componenta A - Construirea/ modernizarea/ reabititarea pie
ţetor/ tărguritor
- valoarea maximă etigibită
: 2.500.000 tei per apel de proiect;
- valoarea maximă eligibită
per proiect: 500.000 tei/contract de finanţare;
•
Componenta B - Construirea/ modernizarea/ reabititarea terenuritor de sport pentru
copii şi tineret
- valoarea maximă eflgibită
: 2.500.000 lei per apel de proiect;
- valoarea maximă eligibită
per proiect:350.000 (ei/contract de finanţare.
Pentru cele două componente, pănă
la datete calendaristice la care valoarea cumulată a
cererilor de finanţ
are depuse a acoperit un procent de 150% din valoarea totală
etigibită atocată
per an şi per domeniu specific de activitate/ component
ă efigibilă, au fost depuse:
• Componenta A: 8 cereri de finan
ţare (p ănă la data de 24.05.2022);
• Componenta B: 12 cereri de finan
ţare (p ănă la data de 16.05.2022).
Ca urmare a analizei cererilor de finanţ
de finanţ are aferent „Programutui Jude are depuse în conformitate cu prevederile Ghidutui
ţean de Dezvoltare Economico-Social
ă laşi pentru
perioada 2021.2024", a soticităritor de clarificări
şi a răspunsuritor
clarificări, au fost respinse
urmă toarele cereri:
Nr.
crt.

DENUMIRE UAT
UAT Comuna BUTEA

2.
UAT Comuna MIROSLAVA
3.
4.

UAT Comuna ŢUŢORA
UAT Comuna SCHITU DUCA

MOTIV RESPINGERE
În etapa de evaluare, a fost modificată valoarea
proiectutui.
Obiectut cererii de finanţare nu se circumscrie
oblectutui Programutul; s-a soticitat finanţare pentru
achiziţia de utilaje.
Nu s-a răspuns la solicitarea de clarific
ări.
Nu s-a răspuns la soticitarea de clarific
ări.

Ca urmare a desfăsurădi activităţii de selecţie şi evaluare a cererilor de finanţare depuse de
UAT-urile din judeţ ut lasi, în conformitate cu prevederite Ghidutui de finanţare aferent
programutui menţionat, Comisia a generat următoarete clasamente:
PIATĂ
Nr.
DENUMIRE UAT
crt.
1. Oraş PODU ILOAIEI
2.
Comuna ŢIBANESTI
3. Comuna ŢIGANASI
4.
Comuna MIRONEASA
5. Comuna REDIU
6.
Comuna SCASTEIA
7. Comuna CIUREA

NUMĂR, DATA Ş1ORA DEPUNE RII
CERERII DE F1NANTARE
10957/10.05.2022/ora 8.23
19058/10.05.2022/ora 8.25
20248/ 17.05.2022/ora 15.38
20332 / 18.05.2022/ora 10.44
19420/11.05.2022/ora 14.31
19186/10.05.2022/ora 13.27
21267/ 24.05.2022/ora 11.30

TEREN DE SPORT
Nr.
DENUMIRE UAT
crt.
1.
Comuna DELENI
2.
Comuna SINESTI
3.
Comuna HOLBOCA
4.
Comuna GROPNITA
5.
Comuna CIORTESTI
6.
Oraş TG FRUMOS
7.
Comuna VICTORIA
8.
Comuna MOSNA
9.
Comuna VALEA LUPULUI

NUMĂR, DATA Ş1ORA DEPUNERII
CERERII DE FINANTARE
19152 / 10.05.2022/ora 11.37
19789 / 13.05.2022/ora 11.24
19202 / 10.05.2022/ora 14.45
19056 / 10.05.2022/ora 8.16
19679 / 13.05.2022/Ora 8.10
19678 / 1 3.05.2022/ora 8.03
19855 / 13.05.2022/ora 13.13
19223/10 05 2022/ora 15.51
19113 / 10.05.2022/ora 10.21

Nr.
crt.

Nume/prenume

logen GÎNJU
2
Pompilia ILIESCU
3
Nicoleta APETREI
4
Alina Maria BUHUŞI

Funcţia
Director Executiv, Direcţia
Tehnică si Investiţii, C.J.lasi
Consitier, Serviciut Avizare
Autorizare şii Di i li în
Construcţii, Direcţia Arhitect
Şef, C.J.laşi
Consitier, Direcţia Achiziţii
Publice, Consitiut Judeţean
laşi, C.J.laşi
Consitier, Serviciul Financiar
Contabit, Direcţia Economică,
C.J. lasi

Calitatea
in
cadrul
comisiei
Membru
titular

PUNCTAJ
88
88
83
80,6
78
75
75

PUNCTAJ
84
84
82
79
79
75
70
68
53

Semnătură

rir-

Membru
titular
Membru
titular
Membru
titular

, ki
1

iis
L4,
(...-±_.(
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Preşedintele omisiei,
Cristian COR<rpESCU
Secretar titular Comisie,
Cons. jr. Simona DRAGOMIR
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