ROMÂNIA
JUDETUL IAŞI
CONSILIUL JUDETEAN IAŞI
Bulevardul ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, Ia şi
www.icc.ro
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea transferului din evidenta contabilă a Judetului Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi
a obiectivului de investiţii „Retehnologizarea şi modernizarea Staţiei de Epurare Ape Uzate în
localitatea Vlă deni" şi preluarea în evidenţa contabilă a comunei Vlădeni, judeţul Iaşi
Având in vedere:
în calitatea
• Referatul de aprobare prezentat de către Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi,
A,^
/-Zc
.
c):1
.2022;
sa de iniţiator, înregistrat sub nr.2-9C,
Raportul
de specialitate nr..273: /:kc.) p7.2022, emis de Direcţia Tehnică şi Investitii, Biroul
•
Gestionarea Patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
ării, în
• Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.335/20.12.2007 privind aprobarea implement
şi a
ădeni"
iei
de
Epurare
Ape
Uzate
Vl
parteneriat, a Proiectului „Retehnologizarea Staţ
sumelor reprezentând cofinanţarea şi cheltuielile neeligibile ale proiectului;
• Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.8213/25.08.2009;
• Adresa nr.26665/30.06.2022 a Direcţiei Economice-Serviciul Financiar Contabil, privind
situaţia financiară inregistrată în evidenţa contabilă a instituţiel;
• Prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, actualizata;
• Prevederile Legii nr.500/2002 privind finantele publice, cu moditicarile si completarile
ulterioare;
• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
rile şi
• Dispoziţiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, cu modifică
completările ulterioare;
ările
• Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific
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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Se aprobă transferul din evidenţa contabilă a Judeţului Iaşi-Consiliul
Judeţean Iaşi a obiectivului de investiţii „Retehnologizarea 51 modernizarea Staţiei de Epurare
Ape Uzate în localitatea Vlădeni" cu valoarea de 1.844.440,87 lei şi preluarea în evidenţa
contabilă a comunei Vlădeni, judeţul Iaşi.
Art.2: Prezenta hotarare va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Tehnică şi Investiţii-Biroul
Gestionarea Patrimoniului, Direcţia Economică -Serviciul Financiar Contabil, care vor încheia
un proces-verbal de predare primire a cheltuielilor înregistrate pe obiectiv.
Art.3:(1) Prezenta Hotă râre va fi comunicată în copie către: Instituţia Prefectului
lirectia Juridică, Directia Tehnică şi Investiţii-Biroul Gestionarea
Judeţului Iaşi,
Vlădeni, judeţul Iaşi.
Patrimoniului, co
cunoştiintă publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată
(2) Aduc•
tele de specialiate din cadrul Consiliului Judeţean cu atribuţii în acest
de către compa
sens.
PRE INTE,
Cost ALEXE

2022
Dată astăzi,
Vizat pentru legalitate,
Secrgtarul General al Judetului Ia şi
a VERNICĂ-DĂSCĂLESCU
Lăcr"

Sustine proiectul de hotărăre: Iogen GiNJU
Director executiv Directia Tehnică şi Investitii(5

Direc

uridică, DrIrectorţexecutiv,
Gabriela FUtit,14,1LESEI
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RAPORT DE SPECIALITATE
râre
privind
aprobarea transferului din evidenţa contabilă a
la proiectul de hotă
Judetului Iaşi-Consiliului Judetean Iaşi a obiectivului de investitii „RetehnOlogizarea
şi modernizarea Staţiei de Epurare Ape Uzate în localitatea Vlădeni" şi preluarea în
evidenţa contabilă a comunei Vlă deni, judeţul Iaşi

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.335/2007 se aprobă
implementarea, în parteneriat, a Proiectului „Retehnologizarea Statiei de Epurare Ape
Uzate Vladeni", finanţată din fonduri alocate prin programul Phare CBC 2005 Programul de Vecinatate Romănia-Moldova 2004-2006 - prioritatea 1:Dezvoltarea
Economica si Sociala, Masura 1 protectia Mediului şi a naturii.
Obiectivul de investiţii „Retehnologizarea şi modernizarea Staţiei de Epurare
executat în baza Autorizaţiei de Construire
Ape Uzate în localitatea Vlădeni"
nr.180/05.12.2008 a fost finalizat conform Proces verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor înregistrat sub nr.8213/25.08.2009.
Conform adresei nr.26665/30.06.2022 transmisă de Direcţia EconomicăServiciul Financiar Contabil valoarea obiectivului este de 1.844.440,87 lei.
Ţinând cont de prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată cu
modificările şi completă rile ulterioare, a Legii nr.500/2002 privind finanţele publice cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice
locale cu modificările şi completă rile ulterioare, propunem transferarea din evidenţa
contabilă a Judetului Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi a obiectivului de investiţii
„Retehnologizarea şi modernizarea Staţiei de Epurare Ape Uzate în localitatea Vlădeni"
şi preluarea în evidenţa contabilă a comunei Vlă deni, judeţul Iaşi.
Judeţul Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de predător şi comuna Vlădeni
în calitate de primitor, va încheia un proces verbal de predare-primire a obiectivului de
investiţii.
Administrator Public al Judetului Ia şi,
ştefan-Andrei CAZ

Director executiv,
Iogen GiNJU
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intocmit,
Coca Cristina Florentlia
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotă râre privind aprobarea transferului din evidenţa contabilă a Judeţului
Iaşi-Consiliului Judeţean Iaşi a obiectivului de investiţii „Retehnologizarea şi
ţa
modernizarea Staţiei de Epurare Ape Uzate în localitatea Vlădeni" şi preluarea in eviden
contabilă a comunei Vlădeni, judeţul Iaşi

ă
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.335/20.12.2007 se aprob
implementarea, în parteneriat, a Proiectului „Retehnologizarea Staţiei de Epurare Ape Uzate
Vladeni", finanţată din fonduri alocate prin programul Phare CBC 2005 - Programul de
Vecinatate Romănia-Moldova 2004-2006 - prioritatea 1:Dezvoltarea Economica si Sociala,
Masura 1 protectia Mediului şi a naturii.
Obiectivul de investiţii „Retehnologizarea şi modernizarea Staţiei de Epurare Ape
Uzate în localitatea Vlă deni" executat in baza Autorizaţiei de Construire nr.180/05.12.2008 a
fost finalizat conform Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor înregistrat sub
n r.8213/25 .08.2009.
Conform adresei nr.26665/30.06.2022 transmisă de Directia Economică-Serviciul
Financiar Contabil valoarea obiectivului este de 1.844.440,87 lei.
Ţinând cont de prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată cu modificările
ările şi
şi completările ulterioare, a Legii nr.500/2002 privind finanţele publice cu modific
ările
completările ulterioare şi ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modific
şi completă rile ulterioare, propunem transferarea din evidenţa contabilă a Judeţului IaşiConsiliul Judetean Ia şi a obiectivului de investitii „Retehnologizarea şi modernizarea Staţiei de
Epurare Ape Uzate in localitatea Vlădeni" şi preluarea în evidenţa contabilă a comunei Vlădeni,
judeţul Iaşi.
Judetul Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de predător şi comuna Vlădeni în
calitate de primitor, va încheia un proces verbal de predare-primire a obiectivului de investiţii.
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Către,

Directia de Proiecte ş i Dezvoltare Durabilă
În atenţie

Direeţia Tehnică şi Investiţii -Birou Gestionarea Patrimoniului
Comisia de inventariere nr.2
Referitor : Reactualizare domeniul public
Avănd în vedere •
- faptul că, Judeţul Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi a derulat o serie de obiective de
investiţii pentru unităti de sub autoritatea Consiliului Judeţean Iaşi, obiective
finalizate conform proceselor verbale de recepţie existente la structura de
specialitate care a gestionat fiecare proiect în parte;
raportul de audit financiar nr.23506/12.07.2021, încheiat în urma acţiunii de audit
efectuat de Camera de Conturi a Judeţului Iaşi, punct A.1- „există neconcordanţe
între evidenţa tehnico operativă şi evidenţa contabilă cu privire la bunurile care
fac parte din domeniul public al entitătii" ;
procesul verbal privind rezultatele inventarierii nr.47025/29.I 2.2021 al comisiei
de inventariere nr.2 - inventarierea terenurilor, clădirilor,
construcţiilor(instalaţiilor) speciale şi utilajelor aflate în patrimoniul Consiliului
Judeţean, din care distinct pe fiecare categorie de activ fix şi pe fiecare proiect
derulat din fonduri exteme nerambursabile-FEN.
Vă aducem la cunostinţă următoarele :
Dat fiind faptul că, Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, a derulat prin
•
enumerate
Direcţia de Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, mai multe obiective de investiţii
i
corelare
a
valorilor
înregistrate
în
în ceea ce urmează propunerile de repartizare ş
ţie finală,
evidenţa financiar contabilă cu cele evidentiate în procesul verbal de recep
g.PCJI--t -1,USU-t-Lf‘
C r.

pentru fiecare obiectiv în parte , revin în sarcina Directiei de Proiecte şi Dezvoltare
Durabilă, structura care a gestionat proiectul cu finantare externă nerambursabilă.
OBIECTIVE DE INVESTIŢII finalizate:
Reabilitarea DJ282C, DJ282B, DJ282 laşi - Botoşanr, cod SMIS 962,
•
cu o valoare totală de 72.049.126,84 lei;( PVR la terminarea lucrărilor
nr.37487/19.12.2014 şi PVR finală nr.38264/23.12.2019, ataşate la prezenta împreună cu
balanţa analitică a imobilizarilor la data de 31.05.2022 ).
„Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248A Iaşi •
Vaslur, cod SMIS 964, cu o valoare totală de 45.472.183,71 lei;( PVR finală
nr.24549/17.08.2020 privind executia lucrărilor de construcţ ii aferente investitiet
Creşterea capacităţii portante pe DJ 248 Intre Km 4+345-km 7+670 aferente obiectivului
de investifii din cadrul proiectului „Reabilitarea şi modemizarea drumului interjudetean
DJ Iaşi-Vaslui", ataşat la prezenta împreună cu balanţa analitică a imobilizarilor la data
de 31.05.2022 ).
„Reabilitarea şi modernizarea drumului de interes regional DJ208,
•
limita Judeţului Neamţ — Iaşi - limita Judeţului Suceava", cod SMIS 963, cu o valoare
totală de 42.284.109,60 lei, ( PVR finală nr.34140/04.12.2017, ataşat la prezenta
împreună cu balanţa analitică a imobilizarilor la data de 31.05.2022)
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport în regiunea
•
transfrontalieră Iaşi-Ungheni pe sectorul DJ 249A" valoare 1.369.361,62 lei. (PVR la
terminarea lucrarilor nr.81I9/21.08.2009, ataşat la prezenta împreună cu balanţa
analitică a imobilizarilor la data de 31.05.2022).
„Ambulatoriul de Specialitate Obstretică şi Ginecologie Cuza Vodă
•
Iaşi" SMIS 18494, valoarea reabilitare clădire 4.151.249,57 lei, dotări: mijloace fixe =
2.711.443,81 lei ş i obiecte de inventar = 218.326,77 lei (ataşat la prezenta balanta
analitică a imobilizărilor şi balanţa obiectelor de inventar la data de 31.05.2022).
• „ECHILIBRU-sprijin pentru familille copiilor cu dizabilităţi din Municipiul
SMIS 812, valoare reabilitare clădire= 833.724,34 lei, dotări: mijloace
fixe = 15.600 lei, obiecte de inventar = 131.265,59 lei (ataşat la prezenta
balanţa analitică a imobilizărilor şi balanţa obiectelor de inventar la data de
31.05.2022).

•

„Reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolilor speciale din Judelul laşi",
SMIS 3381, valoare totală de 25.789.210,80 lei, cu umfătoarele valori de
reabilitare clădiri pentru fiecare şcoală:

1. Şcoala Specială C. Păunescu Iaşi-Şcoala Str.Branduşa
2. Şcoala Special C. Păunescu Iaşi - Şcoala CA Rosetti
3. Grup Şcolar Trinitas

= 548.299,51 lei
= 4.822.633,58 lei
= 5.883.127,18 lei

4.
5.
6.
7.

= 5.017.755,10 lei
Colegiul Tehnic Ion Holban Iaşi
Liceul pentru elevi cu deficiente de vedere Moldova Tg. Frumos = 6.111.794,87 lei
= 2.353.645,44 lei
Grup Şcolar Trinitas - Str P.Rareş nr 82
Trinitas
Consolidare structură de rezistentă a corpului C3 Gr Şc.
= 1.051.955,12 lei
TG Frumos — str.P. Rareş nr. 35
Notă: In anul 2019, conform HCJ nr.188, 189, 190, 191, au fost transferate doar
dotarile de pe acest obiectiv;
Ataşat la prezenta balanta analitică a imobilizărilor.

„Retehnologizarea şi modernizarea Statiei de Epurare Ape Uzate în
•
localitatea Vlădeni ", valoare 1.844.440,87 lei (Proces verbal la terminarea lucrărilor nr.
8213/25.08.2009 ataşat la prezenta Impreună cu balanta analitică a imobilizarilor la data
de 31.05.2022 ).
"Construeni - Drum de acces la statia de transfer şi sortare Ruginoasa
•
inclusiv intersectia cu DN28A din proiect SMID, valoare 454.187,33 lei - Proces verbal
de receptie la terminarea lucrărilor nr.19221/06.07.2017 ( ataşat la prezenta fmpreună cu
balanta analitică a imobilizarilor la data de 31.05.2022 ).
„Semnalizarea obiectivelor turistice de interes regional din Judetul
•
Iaşi', valoare 426.215 lei ( Proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor
rtr.8306/28.08.2009 , dotări : mijloace fixe (infochioşc)= 9822,42 lei, ataşat la prezenta
impreună cu balanta analitică a imobilizarilor la data de 31.05.2022 ).
Notă: Pentru acest obiectiv de investifii s-au întocmit următoarele note de
fundamentare de către Directia Tehnică şi Investifii:
1 Nota nr. 522/05.01.2022 - pentru achizitionarea de reparatii curente la „Panouri
semnalizare obiective turistice de interes regional din Judetul Iaşi"- 4X3 m
2 Nota nr.532/05.01.2022-pentru achizitionarea serviciilor de expertiză tehnică şi
documentatie de avizare a lucrărilor de intervemii(DALI) la un număr de 19 „Panouri
semnalizare obiective turistice de interes regional din Judetul laşi" -3X2 m.
Deasemeni, vă informăm că, la data prezentei, există urmatoarele proiecte aflate in
perioada de monitorizare şi valoarea aferentă fiecarui mijloc fix va fi majorată, după
caz, conform documentanei întocmite şi transmise de cătrea Directia de Proiecte şi
Dezvoltare Durabilă , structura de specialitate care gestionează proiectele cu finantare
externă nerambursabilă:
„Restaurarea Muzeului Sf Ierarh Dosoftei Mitropolitul Iaşi, SMIS
•
116509, valoare reabilitare 2.439.760,28 lei (PV de receptie la terminarea
lucrarilor nr.25043/02.09.2019), dotari: mijloace fixe =400.851,50 lei,
obiecte de inventar = 3.421,25 lei( ataşat la prezenta împreună cu balanta
analitică a imobilizărilor şi balanta obiectelor de inventar la data de
31.05.2022).
•
„ Restaurarea Muzeului Vasile Pogor laşi, SMIS 116511, valoare
reabilitare 6.770.495,54 lei (PV de receptie la terminarea lucrarilor
nr.32010/16.09.202I), dotari: rnijloace fixe =81.515 lei, obiecte de inventar

= 3.570 lei (ataset la prezenta împreună cu balanţa analitică a imobilizărilor
şi balanţa obiectelor de inventar la data de 31.05.2022).

Vă rugăm să luaţi măsurile ce se impun, respectiv întocmirea
documentatiilor privind predarea obiectivelor de investilii către unităţile din
subordinea Consiliului Judelean în strictă conformitate cu propunerile de repartizare
ale DPDD, structura care gestionează proiectele cu finantare extemă nerambursabilă
şi, implicit, la actualizarea domeniului public al Judeţului Iaşi.
Rdspund in prNinţa reahlăni,

legaliffipir,

Difector Executiv,
Arvinte Elena
Enspund in privinia realitnni, regularnăni şi

/

Şef Serviciu,
Mi la Dorobăt

asum responsabilaarea pentru
fundamentaren carecrimdinea. legainalea intocmwrr acestur inscris oficial

Intocmit,
Crenguţa Baciu

rfOR :
JAŞI - CONSILIEL ELD f N 1181
\
Lin pi .z,„,„.)
S VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINA
LECRARILOR

din 25 O

2009

nd Incrarea: Retehnotogizarea Statiei de Epurare Ape Uzate B lădetei (proierîn paPeneriat de edtre Consdiul judeean lasi şi Consiliui Raionef ainceş?" Moldevo şi finanţat prin intermednd Programidui de Vecinătcde

R(d.\2eiKTo

--

Moldova 2004 - 2006, PHARE CBC 200:5), executată în cadrul contractuEU nr
6.06.2009 închilt intre Consiliul Judeţean laşi şi S.C. CONEST S.A. I.h.Şl pentţ'u
Retehnotogizare Staţie de Epurare Ape Uzate Vlădent
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Victor CHIRILĂ

Consilier Preşedinte C. J. Taşi

Lucian Giurgi CADAR

Manager proiect S.P.F.I.C.1.E.

.theorghe DRANCEANU

Consilier S.P.F.I.C.I.E.

mem rv

iana LEUŞTEAN

Consilier S. A. P. C.

meanrre

ătălin BRiN2ANL:

Primar Coniuna Vlădeni

thail BA.CIT

Consilier Judetean

eculai LUCA

Ing. şief S.C. ApaVital S.A. Iaşi

onstantin ZLĂVOG

Sef Sectie S.C. ApaVital

Narciza NEDELEU
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'Constantin ORHEI
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Consilier JL,detean

(speciaii şti)
Director General S.C. CONEST 8..»=, 1
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:Valentin EFTIMIE
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S.A. Iai
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Director Filiala fustalatii S.C. CONEST
S.A.
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S.C. MOTRIS COMPANY S 12.1_ Bacă u

corghe CIOBANU
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Reprezentant I.T C. Nord-Est las;

Thai BALABAN

Reprezentant projectant S.C. MAPAMOND
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ABILITARE STATE EPURARE APE UZATE
VUDEN1

BORDEROUL _Pf3ODUCTJEI
LUNA AUŞUST 2009
trenumire categorie de 1c

OB.Statie pompe spe uza e

,stalatii electrice
Iucrari arhitectura
-Inerari de rezistenta

VALOA VAL.PROD.
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AUGUST.
OFERTA,

8.508,0{1
17.724,00
26.755,00
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366,00
6.362,00

ob.PAVILION ADMINTS I12A.T1u

- Infrastr.rezistenta
-Suprastr.rezistenta
-lucrari de arhitect
-sarpanta
-arhitectura extindere
-instalatii electrice
-Bransament electric
-instalatii sanitare
• falatii incalzire
0,,..DECANTOR SECUISPAI
-Colector apa epurata
-Lucrari de arhitectura
-Rezistenta decantor
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SEP.GRASIM1
-Inst. electriee
instalatii hidraulice
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Adeztegork holarare: 2007
Asslmtd

Dala holarare: lat 20 17necmbne. 2007

( onsdn:

An.1
Sc aproba

pl

m Adsoms st

, -n pancnerias a Pwrectulut "FtekAmulogszarea Staber de Fffilr<tre Ape

Uzate Vlatlenr. finantal din fondun alocate prin pmgranad Phare CrIC 2005 - Programul de
< (111‘111U13131.1121141111ASI

•

Veematate R0111a1113-MOldilnil 2(104-2006 - priontatea 1:Detvultarma Formunnea siSocsala. Masura
Pnmecha medrulm ri a naturn.
Art.2
111Se aproba panenenalul ustre Consiliul ludetean lasi,tacalitate de aolirnants

Ş i 111 th,

onsilinl

Ilaneesh. Repubhca Moldova in ealdate de padenet. m vedsvea implementarn
PrOiCeldillitterelmologizarea Starre: dc hpurare Apelltmte Vladeni.
12)Se insusesse Deelandia de panenenal, senunta dc reprezentanwl legal al Consiliului Regional
1 trIto ntaţ ts sls inlete3 pulsbt

Ciutare

liancesn. Republica Moldova. identifieata In anessa ee constitme pane iniegrama a prezentei
Ismarar,

soludiu de t 123mla
Itqs
Se aproba alocarea sumer de 447.365.33 1er 1echivalentul a 126.768.3 Euro la cursul Infor Euro din

11

husa decembrie 2,1107), repre4entand T.VA.aferent ebelmieldor cligibile si neeligibila ebelndelt

7,1 sn,

legale de proiemare, acurdsui si assre penku Prometul "Retehnologizarea Slahei de Epurare Ape
Gin urnum dem Isma W ( 11451
Lite Vladon"
Art 4

Cl1.0 51
2022
INT RNSHIP

Se aproba eormaniarea Prommulut Rmehnologmarea Statici de Epurare Ape Uzate Vladcar.
confonn CONTRACTULUI DE FR4ĂNTARIs - Rt)017„ 537.01.01.23 perfeetat mtre Mmisterul
Dezvoltam, Lucrarilor Publiee si Locuintelor si Consibulludetean lmi-in suma de 155 447
leiteelmalentul a 44.048.50 Furo la cursul Infor Isuru din luna deeernbrie
20074 reprezemand 10,507 „ dm valoarea turala a prolectului

n unt 11.111/il

An 5

I)ennumrve

Hiruul Cancelane sa commuca eopie a prezentei hoiaran Dirmdttei Integrare l'unypeank Demohare
mlea .lutletului

Comunicare. Compadimentului Stmtegnsi Pruttranse de Dem oltare. Direetim Juddice

vr local

VF-4TTA JUDEŢULUI.

Caneelarie, Direcirm Tetudee. Dumtues Economme. Threctid Finandar. Contabditate si
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CONSILIUL JUDETEAN IASI

HOTARAREA NR

5---

barea implementarii, in parteneriat, a
tflehnologizarea Statiei de Epurare Ape Uzate
să a sumelor reprezentand cofinantarea si
ielile neeligibile ale proiectului

Judetean lasi;
.edere Nota de fundamentare elaborata de Directia
Dezvoltare si Comunicare — Compartiment Strategii
e Dezvoltare privind aprobarea
Proiectului
Statiei de Epurare Ape Uzate Vladeni", precum si a
zofinantarea si acoperirea cheltuielilor neeligibile ale
-2. sub nr. AQ.Orf /./a2 -20/ 2007;
.edere clauzele CONTRACTULUI DE FINANTARE —
_01.01.23 perfectat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor
e
si Consiliur Judetean lasi pentru finantarea
logizarea Statiei de Epurare Ape Uzate Vladeni";
.edere Memorandumul de finantare dintre Guvemul
s a Europeana referitor la programele PHARE de
e era 2004 ale Romaniei, aprobat prin Ordinul
nr.1.710/2005;
,edere Ordonanta Guvernului nr120/1998 pentru
zert; Romania a Conventiei-cadru europene privind
-:a tiera a colectivitatilor sau autoritatilor teritoriale,
prin Legea nr.78/1999, cu modificarile si

2

. and in vedere Ghidul Solicitantului pentru finantare
ila pentru licitatia de proiecte Phare CBC 2005 de Vecinatate Romania-Moldova 2004-2006 — Prioritatea 1:
Economica si Sociala, Masura 1. Protectia mediului si a
in vedere Hotararea Consiliului Judetean lasi nr.36/2007
a:r:carea realizarii Proiectului "Retehnologizarea Statiei de
Ape Uzate Vladeni";
Avand in vedere parteneriatul incheiat cu Raionul Hancesti,
Voldova, in scopul implementarii Proiectului "Retehnologizarea
de Epurare Ape Uzate Vladeni", conform Declaratiei de
semnata de reprezentatul legal al Consiliului Raional Hancesti,
se asuma obligatiile si responsabilitatile ce-i revin, in calitate de
a implementarea proiectului;
Avand in vedere dispozble art.91 alin.(1) lit.b) si lit.(f) din
ac—inistratiei publice locale nr.215/2001, republicata;
I n temeiul art.97 din Legea nr.215/2001,

HOTARASTE:
Art.1 Se aproba implementarea, in parteneriat, a Proiectului
ologizarea Statiei de Epurare Ape Uzate Viadent", finantat din
alocate prin Programul Phare CBC 2005 - Programul de
te Romania-Moldova 2004-2006 — Prioritatea 1: Dezvoltarea
ica si Sociala, Masura 1. Protectia mediului si a naturii.

Art.2 (1) Se aproba parteneriatul intre Consiliul Judetean lasi,
e de solicitant, si Consiliul Raional Hancesti, Republica Moldova, in
de partener, in vederea implementarii Proiectului
ologizarea Statiei de Epurare Ape Uzate Viadeni".
(2) Se insuseste Declaratia de parteneriat, semnata de
zentantul legal al Consiliului Raional Hancesti, Republica
va, identificata in anexa ce constituie parte integranta a prezentei

3

Art.2 Se aproba alocarea sumei de 447.365,33 lei
a 126.768,3 EURO la cursul Infor Euro din lung decembrie
and TVA aferent cheltuielilor eligibile si neeligibile,
esigate de proiectare, acorduri si avize pentru Proiectul
rea Statiei de Epurare Ape Uzate Vladeni".
Art.3 Se aproba cofinantarea Proiectului "Retehnologizarea
Epurare Ape Uzate Vladeni", - conform CONTRACTULUI DE
— RO 017-537.01.01.23 perfectat intre Ministerul Dezvoltarii,
ce si Locuintelor si Consiliul Judetean lasi — in suma de
fechivalentul a 44.048,50 EURO la cursul Infor EURO din
rie 2007), reprezentand 10,50% din valoare totala a
Art.4 Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari
-tegrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare,
ului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si
Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiarsi Administrativ, Regiei Autonome Judetene Apa Canal,
Raional Hancesti, Republica Moldova si Institutiei Prefectului

Data astazi, 2° •

PRESIEPINTE,
LUCIAN FL ISER
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