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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea solicită rii de trecere din domeniul public al comunei Horlesti în
domeniul public al Judeţului Iaşi a tronsonului de drum identificat cu indicativul
intersecţie DJ 248A) în
DC Scopoşeni- intersecţie DJ 248A (intersecţie DC 26B-Bogdăneştiarea centurii
lungime de 5,485 km, în vederea realizării obiectivului de investiţii „inflinţ
u5oare de ocolire a Municipiului Ia şi"

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Având în vedere:
în calitatea
Referatul de aprobare prezentat de către Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi,
.2022;
sa de iniţiator, înregistrat sub nr2_,Ş,3+/ 2O"). C7?şi Investiţii,
Raportul de specialitate nr.,-;?979t/it (k.2022, emis de Direcţia Tehnică
Biroul Gestionarea Patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
Adresa nr.28851/14.07.2022 a Direcţiei de Proiecte şi Dezvoltare Durabilă;
rârea Consiliului Judeţean
Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 234/13.08.2020 şi Hotă
„infiintarea centurii uşoare
Iaşi nr. 5/11.01.2021 privind realizarea obiectivului de investiţii
de ocolire a Municipiului Iaşi";
Legea nr.287/2009 privind Cod Civil;
;
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
pentru
elaborarea
actelor
legislativă
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
normative.
Constituţia României art.136, alin.1, 2 şi 4;
Prevederile art.294 din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările şi completă rile 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:
solicitarea
de trecere din domeniul public al comunei Horleşti
Art.1 (1) Se aprobă
în domeniul public al Judeţului Iaşi a tronsonului de drum identificat cu indicativul DC
intersecţie DJ 248A)
Scopoşeni-intersecţie DJ 248A (intersectie DC 26B-Bogdăneştiîn lungime de 5,485 km, în vederea realizării obiectivului de investiţii „inflinţarea centurii
usoare de ocolire a Municipiului Ia şi" .
Tronsonul de drum mai sus mentionat se declară bun de interes public judeţean.
ă şi
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de DirecVa Tehnic
Investiţii-Biroul Gestionarea Patrimoniului.
Art.3 (1) Prezenta Hotă râre va fi comunicată în copie către:
-Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
-Consiliul Local al comunei Horleşti,
-Direcţia Juridică, Direcţia Tehnică şi Investiţii - Biroul Gestionarea
Patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
va fi
(2) Aducerea la cunoştiinţă publică a prevederilor prezentei Hotărâri
compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu
asigurată de că,
atribuţii în aces
Dată astăzi,
PRENTE,
Cost LEXE

Susţine proiectul de hotărăre: Iogen GiNJU
Director executiv Directia Tehnică şi Investiti

2022

Vizat pentru legalitate,
Secretarul eneral al Judeţului Iaşi
Lăcrămioa VrISNICA-DĂSCĂLESCU

Direcţia Jurididă, D ecto executiv,
LESEI
Gabriela AL
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REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al comunei Horleşti
în domeniul public al Judetului Ia şi a tronsonului de drum identificat cu indicativul
DC Scopoşeni- intersecţie DJ 248A (intersecţe DC 26B-Bogdăneşti- intersecţie DJ
248A) în lungime de 5,485 km, în vederea realizării obiectivului de investiţii
infiintarea centurii uşoare de ocolire a Municipiului Iaşi"
Prin Hotărârea Consiliului Judetean Iaşi nr. 234/13.08.2020 şi Hotărârea
Consiliului Judetean Iaşi nr. 5/11.01.2021 s-a aprobat realizarea obiectivului de
investiţii „infiintarea centurii uşoare de ocolire a Municipiului Iaşi".
La această dată se desfăşoară lucrările de proiectare a obiectivului de
investiţe.
Cu această ocazie s-a constatat că anumite porţuni ale centurii uşoare
traversează unele drumuri comunale.
Având în vedere că investitorul este Judeţul Iaşi-Consiliul Judetean Iaşi,
pentru a putea fi alocate fonduri pentru implementarea proiectului este necesară
trecerea din domeniul public al comunei Horleşti în domeniul public
al Judetului Iaşi a tronsonului de drum identificat cu indicativul DC Scopoşeniintersecţe DJ 248A (intersecţe DC 26B-Bogdăneşti- intersecţie DJ 248A) în
lungime de 5,485km.
in acord cu cele prezentate, supunem aprobării plenului Consiliului Judetean
Iaşi proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul
public al comunei Horleşti în domeniul public al Judetului Iaşi a tronsonului de
drum identificat cu indicativul DC Scopoşeni-intersecţe DJ 248A (intersecţie DC
26B-Bogdăneşti- intersecţe DJ 248A) în lungime de 5,485 km în vederea realizării
obiectivului de investiţii „Intlintarea centurii uşoare de ocolire a Municipiului Iaşi".
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al comunei Horleşti
în domeniul public al Judeţului Iaşi a tronsonului de drum identificat cu
indicativul DC Scopoşeni- intersecţie DJ 248A (intersecţie DC 26B-Bogdăneştiintersecţie DJ 248A) în lungime de 5,485 km, în vederea realizării obiectivului de
investiţii inflinţarea 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 „infânţarea centurii uşoare de ocolire a Municipiului Iaşi".
La această dată se desfăşoară lucrările de proiectare a obiectivului de
investiţie.
Cu această ocazie s-a constatat că anumite portiuni 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 Horleşti 1n domeniul public
al Judeţului Iaşi a tronsonului de drum identificat cu indicativul DC Scopoşeniintersecţie DJ 248A (intersecţie DC 26B-Bogdăneşti- intersecţie DJ 248A) în
lungime de 5,485km.
in acord cu cele prezentate, supunem aprobării plenului Consiliului Judeţean
Iaşi proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul
public al comunei Horleşti în domeniul public al Judeţului Iaşi a tronsonului de
drum identificat cu indicativul DC Scopoşeni-intersecţie DJ 248A (intersecţie DC
26B-Bogdăneşti- intersecţie DJ 248A) în lungime de 5,485 km în vederea realizării
obiectivului de investiţii „Inflinţarea centurii uşoare de ocolire a Municipiului Iaşi".

Administrator Public al Judetului Ia şi,
$tefan-Andrei CAZ

Director executiv,
Iogen GiNJ

Întocmit,
Alexandra DU GHERU
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Directia TEHNICA SI INVESTITH
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), inftastructura si servicii publice de turism, inclusiv
obiectivele de patrimoniu cu potential turistic si inftastructura 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 în STUDIU DE
FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE, PROIECT
PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE şi
DTOE, inclusiv verificarea tehnică a proiectului tehnic conform prevederilor in
vigoare aferente proiectului şi asistenţă tehnică pe timpul executiei lucrărilor
"infiinţarea centurii uşoare de ocolire a Municipiului Iaşi", incheiat cu S.C. NV
CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivele specifice vizează reabilitarea şi modernizarea următoarelor
sectoare de drum:
- DJ248B Vânători - Leţcani;
- 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- Scopoşeni
- DC 38 B Voineşti (intersectie DJ248 A) — Bogdănesti — Scopoşeni

P4-4,cctis,tca;
o
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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
Imi asum in totafitate responsabilaatea corectinnimit
si legalitatii in solielar cu intoctmtorul inscrisului

MARI
lmi asum responsabilitatea pentru
coreetitudines legalhatea intocmirii aceslm
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HOTĂRĂREA nr. 234
aprobarea realizării proiectului
de respingere a Proiectului de holiirtire privind
lasi, precum si aprobarea
Municipiului
infiinţarea centurii uşoare de ocolire a
impactului proiectului asupra dezvollării economice la nivel judekan-regional

Consiliul Jude(ean laşi;
Avănd in vedere:
ării
a) Referatul dc aprobarc nr. 23707106.08.2020 privind aprobarea realiz
şi. precum ş i aprobarea
proiectului injiinţarea centurii uşoare de ocolire a Municiphdui la
impactului proiectului asupra dezvoltării economice la nivel judeteanTegional:
ătre Direcţ ia Proiecte şi
b) Raportul de speeialitate nr. 23654/06.08.2020 emis de c
Detvoltare Durabilă. din cadrul Consiliului Judelean
Tehnică (POAT) 2014-2020.
c) Prevederile Programului Operaţ ional Asistentă
ăti ş i implementa proiecte
Axa prioritară 1- intărirea capacităţ ii beneliciarilor de a preg
finantate din FESI ş i diseminarca informabilor privind aceste fonduri. Obiectivul Specific
ăti şi de a
1.1 intărirea capacităţ ii benefIciarilor de proiecte finantate din FESI de a preg
pentru
bencpciarii
FESI
implementa proiecte mature. Actiunea 1.1.1 Asistenţă orizontală
şi
şi specifică pentru beneficiarii POAT. POIM si POC. inclusiv instruire pentru acestia
pentru potenţ ialii beneliciari FESI:
d) Prevedcrile art. 173 alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 5712019 privind Codul
Administrativ:
ş i din data de 12
e) as itele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean la
august 2020:
şi din data
13 votul exprimat in sedinţta ordinară de plcn a Consiliului Jude(ean la
dc 13 august 2020 ş i consemnat in procesul - verbal al acesteia, respectiv 17 voturi
"Pentru" si 17 voturi de "Abţinere-;
in tcmeiul dispozi ţ iilor art. 196 alin. ( I ) lit. a) din 0.11.G nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ.
HOTĂRÂŞTE:
Art. I. Sc respinge Proiecnd de hotarrire privind aprobarea realizara proiectsdui
şi aprobarea
h?flinţarea Cetlillrii uşoare de ocolire a Municipiuha lagi, precum
ean-regional.
ca
nnpactului proiectului asupra deztoltarn economice la nivel judeţ
ărări.
urmare a neindeplinirii numă rului de voturi necesar adoptării unei astfel de hot

nr 234/13.08 2020

Pagmă t

Art. 2 Prezenta Hotărăre va fi comunicată in copie către:
a) Instituţ ia Pre(ectului Jude(ului laşi:
b) Direcţ ia Juridică Serviciul Juridic-Contencios Administrativ:
c) Direcţ ia Proiecte ş i Dezvoltare Durabilă.
t- a II
Art. 3 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Hotărări
cu
ţean
laşi
asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Jude
atribuţ ii in acest sens.
Dată astăzi: 13 august 2020
PREŞ EDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa

d".

1-11.j1 nr 234/13 082020

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
Lăcră mioara Vernică-Dăscălescu
Ă ,.12
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HOTĂRÂREA nr. 5
privind aprobarea Acordu4~arteneriatInvederea realirării proiectului
„Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finantate din
perioada de programare 2021-2027 pe domenfile de mobilitate urbană, regenerare
urbană, centre de agrement/bare turistice (tabere şcolare), infrastructură şi servicii
publice de turism, incluslv obiectivele de patrimoniu cu potenttal ttnistic şi
infrastructură rutieră de interes judetean, incIustv variante ocolitoare şi/sau
drumuri de legăturft", Cod SMIS 145313, prin care se va finanta elaborarea
documentatiei tebutco —econounce aferentă proier,tului ,,Infitntarea centurii uşoare
de ocolire a Municiptului laşi", precum şi a valorii totale a acateia şi a contabutiei
propriiln cadrul prolectului
Consiliul Judetean laşi;
Avă nd In vedere:
- Referatul de aprobare nr.476/07.01.2021 la proiectul de hotărilre privind aprobarea
Acordului de Parteneriat în vederea realizării proiectului "Sprijin la nivelul regiunii
Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027
pe domenille de mobilItate urbană, regaterare urbană, centre de agrernent/baze turistice
(tabere şcolare), infrastructura şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de
patrimoniu cu potential turistic şi infrastructură nnieră de interes judetean, inelusiv
variante ocolitoare şi/sau drumuri de legfttura", Cod SMIS 145313, prin care se va finanta
elaborarea documentaliei telmico —economice aferentă proiectului „fnfiintarea centurli
precum şi a valorii totare a acesteia şi a
uşoare de ocolire a Municipiului
contributiet propriiin cadrul proiectului;
- Raportul de specia1itate nr. 477/07.01.2021 emis de catre Senricita Prograrne şi
Strategii- Directia Proiecte şi Dezvoltare DurabiLl, din cadrul Consilialui luderean Iaşi;
- Hotararea Consitiulut Judetcan lasi nr. 264111.08,2020 rin care a fost aprobata
re aMunicipiului Iaşi", precum
realizarea proiectului ninftinţarea centurii uşa
şi impactul proiectului asupra dezvoltăriţ cconomice la nivel judetean/regional;
• Scrisoarea de informare transmisă de către ADR-NE nr. 10368/05.11.2020,
inregistrată la Consiliul Iudetean lisşi sub nr. 32861/05.11.2020;
- Adresa transmisă de către ADR-NE Mregistrată la Consiliul Judaean Iaşi sub
nr. 38781/22.12.2020 prin care se aduce la cunoştintă estimarea semnării contractului de
finantare;
- Acord de parteneriat, aprobat prin OMFE nr. 792/30.06.2020;
HC0 ar 5/11.01.2021

Paşnă 1

- Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 893/03.08.2020 pentru modificarea
alin. (2) din anexa 1- Acord de parteneriat la Ordinul ministrului fonduriIor europene nr,
792/30.06.2020 privind aprobarea modelului Acordelui de parteneriat şi a modelului
Contractului de acordare a spirjinului financiar, conform Ordonantei de umentă a
Guvernutui nr. 88/2020 privind instituirea unor rnăsuri, precum şi acordarea unui sprijin
financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate
prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finantărli prin Programul
i Programul operational
operational Asistentă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) ş
Infrastructură mare 2014-2020 (POIM);
(POAT) 20142020, Axa
- Prevederile Programului Operationa1 Asistentă Tehnică
i implementa proiecte
prioritară I- intruirea capacitătii beneficiarilor de a pregăti ş
fmantaţe din FESI şi diserninarea infonnatillor privind aceste fonduri, Obiectivul
ate din FESI de a pregăti
Specific 1.1 Intărirea capachăţii beneficiarilor de proiecte finanţ
ă oriztmtală pentru
şi de a implementa proiecte mature, Actiunea 1.1.1 Asistent
beneficiarii FESI şi specifică pentru benefichtrii POAT, POIM si POC, inclusiv instruire
pentru acestia şi pentru potentialii beneficiari FESI;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
- Avizele comisiilor de specialitam ale Consiliului judelean Iaşi din data de
11.01.2021;
edintele Consiliului Judeţean
- Votul exprimat de către consilierii judeleni şi Preş
i din data de 11.01.2021,
laşi 1n cadrul şedintei extraordinare a Consiliului ludete,an Iaş
desfăşurată prin huennediul aplicatiei zoom meetings, consemnat in procesul - verbal al
acesteia, respectiv 33. voturi "Pentru";
In temeiul dispoziţiilor art. 196 alia (1) lit, a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,
HOTARĂSTE:
Art. 1 Se aprobă Aţordul de parteneriat intre beneficiar şi parteneri pentru
realizarea proiectului „Sprijin 1a nivelul.regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proieete
finanmte din perloada de programare 2021-21327 pe domenfile de mobilitate urbană,
ă şi
regenerare urbană, centre de 4ţement/baze turistite (tabere şcolare), infrastructur
servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu ext pomntial turistic şt
infrastructură rutied de interes judelean, incIusiv variante ocoutoare şi/sau drumuri de
legătură", Cod SMIS 145313, pfin care se va fmanM elaborarea doetnnentatiei telmicoeconomice aferentă proiectului infiintarea eenturii uşoare de ocolire a Municiplului
Iaşi", precum şla valorii totale a acesteia şi a contnbuţiei proprif în eadrul proiectului.
Art. 2 Se aprobă valoarea totală pentru elaborarea doeurnentaţiilor tebnicoeconotnice sau alte docuraerătaţii confonn prevederilor Gbidului solicitantuhd pentru
realizarea obiectivului `lnftintasea centurii uşoare de ocolire a Municipiulu1 Iaşi", in
sumă totală de 7.889.767,63 lei.
de
Art. 3 Se aprobă cofinanţarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului 1n sumă
157.795,35 lei, ce va fi asigurată de UAT Judeţul Iasi-Consiaul Judetean Iaşi.
HGI nr. 5/11.012021

Parbe z

Art. 4 Punerea in aplicare/ducerea la Indeplinire a prezentei Hotărki va fi
asigurată de către Consiliul Judeţean Iaşi prin Preşedinte, Direcţia Proiecte şi Dezvoltare
Durabilă şi Directia Economică din cadrul aparatutui de specialitate al Consiliului
Judeţean laşi.
Art. 5 Prezenta Hotărke va fi comunicată in copie Instituţiei Prefectului Judetului
Direcţiei Juridice - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ, Direcţiel Proiecte şi
Dezvoltare Durabilă şi Directiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi.
Art. 6 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi
asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Iaşi cu
atribuţii in acest sens.
Dată astăzi: 11 ianuarie 2021
PREŞ .
Cos

acn

onS/11.01.2021
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