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PROIECT DE HOTĂFtĂRE
privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al comunei Letcani în
domeniul public al Judetului Ia şi a tronsonului de drum identificat cu indicativul
DC 26B Letcani-Scopoşeni (intersectie DN 28-Scopoşeni) în lungime de 7,735 km, în
vederea realizării obiectivului de investitii „inflintarea centurii uşoare de ocolire a
Municipiului Iaşi"

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Având în vedere:
Referatul de aprobare prezentat de către Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, în calitatea
.2022;
sa de initiator,1nregistrat sub nr.2,2732/
2022,
emis de Directia Tehnică şi Investitii,
7t79/o2(.7.0
Raportul de specialitate nr5297
Biroul Gestionarea Patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
Adresa nr.28851/14.07.2022 a Directiei de Proiecte şi Dezvoltare Durabilă;
ţean
Hotă rârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 234/13.08.2020 şi Hotărârea Consiliului Jude
şoare
Iaşi nr. 5/11.01.2021 privind realizarea obiectivului de investihi „Înflintarea centurii u
de ocolire a Municipiului Ia şi";
Legea nr.287/2009 privind Cod Civil;
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică;
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative.
Constituţia României art.136, alin.1, 2 şi 4;
Prevederile art.294 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
in temeiul art.173 si art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă solicitarea de trecere din domeniul public al comunei Letcani în
domeniul public al Judeţului Iaşi a tronsonului de drum identificat cu indicativul DC 26B
Leţcani-Scopoşeni (intersectie DN 28-Scopoşeni) în lungime de 7,735 km, în vederea
şi".
realizării obiectivului de investitii „Infiintarea centurii uşoare de ocolire a Municipiului Ia
Tronsonul de drum mai sus mentionat se declară bun de interes public judetean.
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Directia Tehnică şi
Investihi-Biroul Gestionarea Patrimoniului.
Art.3 (1) Prezenta Hotă râre va fi comunicată în copie către:
-Institutia Prefectului Judetului Iaşi,
-Consiliul Local al comunei Leţcani,
-Directia Juridică, Directiei Tehnică şi Investitii - Biroul Gestionarea
Patrimoniului din cadrul Consiliului Judetean Iaşi;
(2) Aducerea la cunoştiintă publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fl
asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu
s.
atributiiin acest
2022
Dată astăzi,

Vizat pentru legalitate,
Secret 1 General al Judeţului Iaşi
Lăcrămi a d.VERNICĂ-DĂSCĂLESCU

PRE
Coste

Sustine proiectul de hotărăre: logen GiNJU
Director executiv Directia Tehnică şi Investit

Direcţia ]urSdică, tyi/e~t,pf executiv,
Gabriela A 144ULESEI
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REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al comunei Leţcani
în domeniul public al Judeţului Iaşi a tronsonului de drum identificat cu indicativul
DC 26B Leţcani-Scopoşeni (intersecţie DN 28-Scopoşeni)1n lungime de 7,735 km,
în vederea realizării obiectivului de investiţii „infiinţarea centurii uşoare de ocolire
a Municipiului Iaşi"

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 234/13.08.2020 şi Hotărârea
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 5/11.01.2021 s-a aprobat realizarea obiectivului de
investiţii Infiinţarea centurii uşoare de ocolire a Municipiului Iaşi".
La această dată se desfăşoară lucră rile de proiectare a obiectivului de
investiţie.
Cu această ocazie s-a constatat că anumite porţiuni ale centurii uşoare
traversează unele drumuri comunale.
Având în vedere că investitorul este Judeţul Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi,
pentru a putea fi alocate fonduri pentru implementarea proiectului este necesară
trecerea din domeniul public al comunei Leţcaniln domeniul public al Judeţului Iaşi
a tronsonului de drum identificat cu indicativul DC 26B Leţcani-Scopoşeni
(intersecţie DN 28-Scoposeni)In lungime de 7,735 km.
În acord cu cele prezentate, supunem aprobării plenului Consiliului Judeţean
Iaşi proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul
public al comunei Leţcani în domeniul public al Judeţului Iaşi a tronsonului de
drum identificat cu indicativul DC 26B Leţcani-Scopoşeni (intersecţie DN 28Scopoşeni) în lungime de 7,735 km, în vederea realizării obiectivului de investiţii
Inflintarea centurii uşoare de ocolire a Municipiului Iaşi".
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al comunei Leţcani
în domeniul public al Judeţului Iaşi a tronsonului de drum identificat cu indicativul
DC 26B Leţcani-Scopoşeni (intersecţie DN 28-Scopo5eni)1n lungime de 7,735 km,
în vederea realizării obiectivului de investiţii „infiinţarea centurii uşoare de ocolire
a Municipiului Iaşi"

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 234/13.08.2020 şi Hotărârea
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 5/11.01.2021 s-a aprobat realizarea obiectivului de
investiţii „infiinţarea centurii uşoare de ocolire a Municipiului Iaşi".
La această dată se desfăşoară lucrările de proiectare a obiectivului de
investifie.
Cu această ocazie s-a constatat că anumite porţiuni ale centurii uşoare
traversează unele drumuri comunale.
Având în vedere că investitorul este Judeţul Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi,
pentru a putea fi alocate fonduri pentru implementarea proiectului este necesară
trecerea din domeniul public al comunei Leţcani în domeniul public al Judeţului Iaşi
a tronsonului de drum identificat cu indicativul DC 26B Leţcani-Scopoşeni
(intersecţie DN 28-Scopoşeni) în lungime de 7,735 km.
in acord cu cele prezentate, supunem aprobării plenului Consiliului Judeţean
Iaşi proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul
public al comunei Leţcani în domeniul public al Judeţului Iaşi a tronsonului de
drum identificat cu indicativul DC 26B Leţcani-Scopoşeni (intersecţie DN 28Scopoşeni) în lungime de 7,735 km, în vederea realizării obiectivului de investiţii
inflinţarea centurii uşoare de ocolire a Municipiului Iaşi".

Administrator Public al Judeţului Iaşi,
Ştefan-Andrei CAZACU

Director executiv,
Iogen GiNDU
C".

intocmit,
Alexandra DULGHERU
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Directia TEHNICA SI INVESTITII
BIROUL GESTIONAREA PATRIMONIULUI

In cadrul Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020, Axa
prioritara 1 Intarirea capacitatii beneficiarilor de a pregati si implementa proiecte
finantate din FESI si diseminarea informatiilor privind aceste fonduri, Obiectivul
Specific 1.1 Intarirea capacitatii beneficiarilor de proiecte finantate din FESI de a
pregati si de a implementa proiecte mature, Actiunea 1.1.1 Asistenta orizontala
pentru beneficiarii FESI si specifica pentru beneficiarii POAT, POIM si POC,
inclusiv instruire pentru acestia si pentru potentialii beneficiari FESI, JUDETUL
IASI prin CONSILIUL JUDETEAN IASI a incheiat contractul de finantare nr.
1.1.152/cod SMIS 2014+ 145313 pentru proiectul "Sprijin la nivelul Regiunii NordEst pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027
pe domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana, centre de agrement/baze
turistice( tabere scolare), infixtsn-uctura si servicii publice de turism, inclusiv
obiectivele de patrimoniu cu potential turistic si inkastructura rutiera de interes
judetean, inclusiv variante ocolitoare si / sau drumuri de legatura."
In cadrul acestui proiect, Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi a incheiat
contractul nr. 12390/28.03.2022 de servicii de proiectare constând In STUDIU DE
FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUŢIE, PROIECT
PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE şi
DTOE, inclusiv verificarea tehnică a proiectului tehnic conform prevederilor in
vigoare aferente proiectului şi asistentă tehnică pe timpul executiei lucrărilor
"infiintarea centurii uşoare de ocolire a Municipiului Iaşi", incheiat cu S.C. NV
CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivele specifice vizează reabilitarea şi modemizarea următoarelor
sectoare de drum:
- DJ248B Vânători - Letcani;
- DJ 248 A Voineşti;
- DJ 248 F Voineşti - Mânjeşti-Budeşti
- DJ 248 C Budeşti - Piciorul Lupului - Ciurea;
- DJ 248 D Ciurea — Bârnova - Tomesti — DJ 249 A
- DC 26B Letcani- Scopoşent
- DC 38 B Voineşti (intersectie DJ248 A) — Bogdăneşti — Scopoşeni
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In data de 13.07.2022, S.0 NV CONSTRUCT S.R.L., in calitate de proiectant,
a predat Consiliului Judetean Iasi TEMA DE PROIECTARE revizuita, in care a fost
prezentat traseul final al viitoarei centuri de ocolire a municiupiului Iasi, conform
discutiilor purtate cu reprezentantii Consiliului Judetean Iasi, D.J.A.D.P si primarii
comunelor traversate de traseul acestei centuri de ocolire.
In acest sens s-a stabilit ca urmatoarele trasee de drum comunal sa faca parte
din viitoarea centura de ocolire a municipiului Iasi:
Comuna Letcani
- DC 26B — Letcani — Scoposeni (intersectie DN 28 — Scoposeni) — in
lungime de 7,735 km.
Comuna Horlesti
- DC Scoposeni — intersectie DJ 248A ( intersectie DC 26B — Bogdanesti —
intersectie DJ 248 A) in lungime de 5,485 km;
Comuna Barnova
- Strada Traian Vuia (intersectie DJ 247 A— strada Apostol Petru) in lungime
de 1,439 km.
Strada Apostol Petru (intersectie strada Traian Vuia — intersectie strada
Schit Tarata) — in lungime de 0,887 km
- Strada Schit Tarata (intersectie strada Apostol Petru — lim. de proprietate
mun. Iasi) — in lungime de 0,887 km.
Avand in vedere cele mentionate va rugam sa faceti demersurile necesare in
vederea preluarii acestor sectoare de drum din domeniul public al comunelor Letcani,
Horlesti si Barnova, in domeniul public al judetului Iasi.
Deoarece termenul pentru implementarea proiectului este până la data de
31.12.2023, inclusiv finalizarea lucrărilor, vă rugăm să faceţi aceste demersuri căt
mai curând posibil.
Anexam plansele cu traseul stabilit al viitoarei centuri de ocolire a municipiului
Iasi.
Va multumim.
DIRECTOR EXECUTIV
MARIETA AFILIPOAIE
1mi asum in totalitate responsabilitatea corectinidinii
si legalitatii in solidar cu intoomitorul inscrisului

MARI
imi asum responsabilitatea pentru
corectitridinea, legainatea intocrniniaces
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HOTĂRĂREA nr. 234
ării proiectului
de respingere a Proiectului de hotărâre privind aprobarea realiz
i,
precum
aprobarea
ş
infiin(area centurii uşoare de ocolire a Munieipiului la
ţean-regional
impactului proiectului asupra dezvoltării economice la nivel jude

Consiliul Judelean laşi;
Avănd în vedere:
06.08.2020 privind aprobarea realizării
a) Referatul de aprobare nr. 237071
şi. precum şi aprobarea
proiectului infiăntarea centurii itşoare de ocolire a Municipirdui la
impactului proiectului asupra dezvoltării economice la nivel judeţeanireeional:
ătre Direcţia Proiecte şi
b) Raportul de specialitatc nr. 23654106.08.2020 cmis de c
Dezvoltare Durahilă. din cadrul Consiliului Judelean laşi:
lehnică (POAT) 2014-2020.
c) Prevederile Programului Operaţ ional Asistenţă
ăti ş i implementa proiecte
Axa prioritară I- imărirea capacităţii benelleiarilor de a preg
finantaţe din FESI ş i diseminarea informa(iilor privind aceste fonduri. Obiectivul Specitic
ate din FESI de a preeăti şi de a
1.1 intărirea capacităţ ii beneticiarilor de proiecte finanţ
pentru beneficiarii FESI
implementa proiecte mature. Acţ iunea 1.1.1 Asistenţă orizontală
ştia şi
şi specifică pentru beneficiarii POAT. POIM si POC. inclusiv instruire pentru ace
pentru potenţ ialii beneficiari FESI:
d) Prevederile art. 173 alin. ( 1 ) lit. b) din 0.11.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ:
i din data de 12
e) avizelc comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean laş
aueust
t) votul exprimat in şedinţ ta ordinară de plen a Consiliului Judeţean laşi din data
de 13 august 2020 şi consemnat in procesul - verbal al acesteia. respectiv 17 voturi
"Pentru" si 17 voturi de
in temeiul dispozi(iilor an. 196 alin. (1) lit. a) din 0.11.G nr. 57:2019 privind
Codul Administrativ.

HOTĂRĂ$TE:
proiecodui
Art. I. Se respinge Protectul de hot ărdre prirind aprobarea realiz ării
aprobarea
şi
ingituarea centurii uşoare de ocolire a Municipittlui laşi. precum
impactului proiectului asupra dezvoltarii economice la nivel judetean-regional. ca
urmare a neindeplinirii numărului de voturi neccsar adoptării unei astfel de hotărări.

nr. 234/13.09.2020

Pagină 1

Art. 2 Prezenta Hotănire ‘'a fi comunicată in copic către:
a) Instituţia Prefectului Judeţului
b) Direcţia Juridică - Serviciul Juridie-Contencios Administrativ:
c) Directia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă.
cu li
Art. 3 Aducerea la cunoştintă publică a prevederilor prezentei I lotărări
asigurată de către compartimentele de specialitate din cacirul Consiliului Judetean lasi cu
atribută in accst sens.

Dată astăzi: 13 aueust 2020

PREŞEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa
GI

11.)1 nr 114/13.08.2020

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULU1,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu
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HOTĂRÂREA nr. 5
privind aprobarea Acorddlui de-Parteneriat in vederen realizării proiectului
„Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finantate din
perioada de programare 2021-2027 pe domenlIle de mobilitate urbană, regenerare
urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere şcolare), infrastructură şi servicii
publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turisfic şi
infrastructură rutieră de interes judetean, inclusiv variante ocontoare şi/sau
drumuri de legăturil", Cod SMIS 145313, prin care se va finanta elaborarea
documentatiei tebnico --economice aferentă proiectutui anfiintarea centurii uşoare
de ocolire a Municipiului Iaşi", precum şi a valorti totale a acesteia şi a contributiei
proprii In cadrul proiectului
Consiliul Judelean Iaşi;
Avănd In vedere:
- Referatul de aprobare nr.476107.01.2021 la proiectul de hotărăre privind aprobarea
Acordului de Parteneriat 1n vederea realizârii proiectului "Sprijin la nivelnl regittnit
Nord-Est pentru pregătirea de proiecte fămntate din perioada de programare 2021-2027
pe domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrementlbue turistice
(tabere şcolare), infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de
patrimoniu cu potential turistic şi infrastructură tutieră de interes judelean, inclusiv
variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătura", Cod SMIS 145313, prin care se va finanta
elaborarea documentafei te.bnico —economice aferentă proiectului „Inffintarea centurii
uşoare de ocolire a Municipiului Iaşi", precum şi a valorii totale a acesteia şi a
contributiei proprii tn cadrul proiectului;
- Raportul de specialitate nr, 477/07.01.2021 emis de către Serviciut Programe şi
Strategii- Directia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, din cadrul Constliului Judetean Iaşi;
- Hotărărea Consaltdul Judetean lasi nr. 264131.08,202 rin care a fost aprobata
ce s Municipiului Iaşi", precum
realizarea proiectultd ,Inflintarea centurii uşa
şi impactul proiectului asupra dezvoltăril economice la nivel judetean/regional;
- Scrisoarea de infonnare transmisă de către ADR-NE nr. 10368/05.11.2020,
sub nr. 32861/05.11.2020;
InregIstrată la Consiliul Judelean
- Adresa transmisă de către ADR-NE Inregistrată la Consiliul Judetean Iaşi sub
nr. 38781/22.12.2020 prin care se aduce la cunoştintă estimarea sernnării contractultd de
fmantare;
- Acord de parteneriat, aprobat prin OMFE nr. 792/30.06.2020;
HCJI nr. 5/11.01.202

Pagină

- Ordinut Ministerului Fondurilor Europene nr. 893/03.08.2020 pentru modificarea
alin. (2) din anexa 1- Acord de parteneriat la Ordinul ministndui fondurilor europene nr,
792/30.06.2020 privind aprobarea modelului Acordului de parteneriat şi a modelului
Contractului de acordare a spidinului financiar, conform Ordonantei de urgentă a
Guvemului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin
financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate
prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul
operational Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operationa1
Infrastructură mare 2014-2020 (POIM);
(POAT) 2014-2020, Axa
- Prevederile Programului Operational Asistentă Tehnică
i implementa proiecte
prioritară 1- Intărirea capacitătii beneficiarilor de a pregăti ş
finantaţe din FESI şi diseminarea informatfilor privind aceste fonduri, Obiectivul
ăti
Specific 1.1 Intărirea capacitătil beneficiarilor de proiecte fmanţate din FESI de a preg
pentru
orizontală
şi de a implementa proleme mature, Acilunea 1,1.1 Asistentă
beneficiarii FESI specifică pentru beneficiarii POAT, POIM si POC, inclusiv instruire
pentru acesţia şi pentru potenţialii beneficiari FESI:
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
i din data de
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean laş
11.01.2021;
- Votul exprimat de către consilierii judeteni şi Preşedintele Consiliului Judeman
i din data de 11.01.2021,
laşi 1n cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Judelean laş
desfăşurată prin intermediul aplicatiei zoom meetings, consartnat în procesul - verbal al
acesteia, respectiv 33 voturi "Pentru";
În temelul dispoziţiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,
HOTĂRL$TE:
Art. 1 Se aprobă Aeordul de parteneriat intre beneficiar şi parteneri pentru
realizarea projectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte
finannue din perloada de programare 2021-2027 pe domenfile de mobilitate urbenă,
ă
regenerare urbană, centre de agrernent/baze turistige (tabere şcolare), ircfrastructur şi
senricii publice de turisrn, inclusiv obiectivele de potrimonlu cu potenţial turistie şi
infrastructură rutieră de interes judelean, incluslv variante ocolitoare şi/sau drunwri de
legătură", Cod SIvlIS 145313, prin care se va fitanta elaborarea documentaţiel tehnicoeconomice aferentă proiectului "Infiintarea centurii uşoare de ocolire a Ivluniciplului
laşi", precum şia valaru totale a acesteia şi a contribuţiei proprii îa cadrul proiectului.
Art. 2 Se aprobă valoarea totală pentru tlaborarea documentatiilor tehnicoeconomice sau alte documentatii conform prevederilor Ghidului solicitantului pentru
realizarea obiectivului "Inflinţarea centurii uşoare de ocolire a Municipiului Iaş1",
sumă totală de 7.889.767,63 lei.
Art 3 Se aprobă cofinanţarea de 2% din vatoarea eligibilă a proiectului ţrt sumă de
157.795,35 leis ce va 11 asigurată de UAT Judetul Iasi-Consiliul Judettan Iaşi.
HCII nr. 5/11.01.2021

Paţlnq 2

Art. 4 Punerea 1n aplicare/ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărări va fi
asigurată de către Consiliul Judeţean laşi prin Preşedinte, Direcţia Proiecte şi Dezvoltare
Durabilă şi Directia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
ludetean Iaşi.
Art. 5 Prezenta Hotarare va fi comunicată în copie Instituţiei Prefectului Judetului
Iaşi, Directiei Juridice - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ, Directlei Proiecte şi
Dezvoltare Durabilă şi Direcţ iei Economice din cadral Consiliului Judeţean Iaşi.
Art. 6 Aducerea la cunoştintă publică a prevederilor prezentei Hotărări va fl
asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu
atribuţii In acest sens.
Dată astăzi: 11 ianuarie 2021
PFtES
Cos

Nql nr. 5J11.01.2021

CONTRASEMNEAVA,
SECRETAR GE 1RAL AL JUDEŢULUL
Lăcrămioa V ină-Dăseăleseu
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