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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea creditelor de angajament şi creditelor bugetare pentru
obiectivul de investiţie "Autoturism", care se va realiza ca acţiune multianuală
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare prezentat de catre Preşedintele Consiliului Judeţean laşi,
dl. Costel ALEXE, în calitatea sa de iniţiator, Mregistrat sub nr. 29510 din 19.07.2022;
b) Raportul de specialitate privind aprobarea creditelor de angajament şi creditelor
bugetare pentru obiectivul de investiţie "Autoturtsm", înregistrat sub nr. 29511 din
19.07.2022;
c) Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr. 34/2022 privind aprobarea bugetului general
al Judeţului laşi-Consiliul Judeţean Iaşi pentru anul 2022;
d) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 189/2022 privind rectificarea bugetului
general al Judeţului laşi-Consiliul Judeţean laşi pentru anul 2022, prin care s-au
suplimentat fondurile necesare achiziţiei obiectivului de investiţie "Autoturbm";
e) Adresa nr. 25917 din 27.06.2022 a Direcţiei Achiziţii Publice, prin care ne
comunică faptul că plata nu se poate face în anul bugetar 2022;
Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
f)
completările ulterioare;
g) Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale;
h) Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin (1) ş i ale art. 196, alin (1), lit a) din
Ordonanţa nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Diminuarea creditului bugetar pe anul 2022, cu suma de 114,7 mii lei(inclusiv
TVA), pentru obiectivul de investiţie "Autoturism", care se va realiza ca acţiune
multianuală.
Art.2. Includerea în bugetul general al Judeţului Iaşi — Consiliul Judeţean laşi a
creditului de angajament în sumă de 114,7 mii lei(inclusiv TVA) pentru anul 2022 ,
pentru obiectivul de investiţie "Autoturism", care se va realiza ca acţiune multianuală.

Art.3. Includerea în bugetul general al Judeţului Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi a
creditului bugetar în sumă de 114,7 mii lei(inclusiv TVA) pentru anul 2023, pentru
obiectivul de investiţie "Autoturism", care se va realiza ca acţiune multianuall
Art.4. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de către
Direcţia Tehnică ş i Investi(ii, Direcţia Economică şi Direcţia achiziţii publice.
Art.5. Prezenta Hotărâre va comunicată în copie:
a) Instituţ iei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
c) Direcţia Economică
d) Direcţia achiziţii publice.
Arti Aducerea la cunoş tinţa publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată
de către departamentele din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest sens.
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarnre privind aprobarea creditelor de angajament şi creditelor bugetare
pentru obiectivul de investiţii pentru obiectivul de investitie "Autoturism", care se va
realiza ca actiune multianuală

Aviind în vedere:

Hotărârea Consiliului Judetean Iaşi nr. 34/2022 privind aprobarea bugetului gencral al Judeţului
Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi;
Hotărârea Consiliului Judetean Iaşi nr. 189/25.05.2022 privind rectificarea bugetului general al
Judeţului Iaşi - Consiliul Judetean Iaşi;
Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice localc, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologicc
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare:
in temeiul dispozitiilor art. 182 alin (1) şi ale art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanţa nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul Administrativ;
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament si
creditelor bugetare pentru obiectivul de investitie "Autoturism", care se va realiza ca acţiune
multianuală.
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Compartimentul AUTORITATEA JUDETEANĂ DE TRANSPORT PUBLIC
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament şi creditelor
bugetare pentru obiectivul de investiţie "Autoturism", care se va realiza ca actiune
multianuală
Având în vedere necesitătile de deplasare în vederea realizării activitătilor şi proiectelor
Consiliului Judetean laşi. este necesară achizitia unui autoturism dotat cu un motor diesel cu nivel
redus de poluare şi tractiune integrală.
Avănd în vedere prevederile art. 5, alin(8) din Ordonanta Guvemului nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice şi institutiile publice,
modificată şi completată: "(8)Se interzice autorităţilor şi instituţillor publice. inclikrent de sistemul de
finanţare yi de subordonare, să achiziţioneze autoturisme, astjel cum sunt dejinite la art. 3 pct. 2 din
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările si completările
ulterioare, cu o capacitate cilindrică mai more de 1.600 cm3 şi al căror preţ nu poate depăşi
caleulată la cursul 81\1 R din data
contravaloarea 1n lei a sumei de 23.000 de euro inclusiv T.
iniţierii procedurii de atribuire a contractului de achiziţie.
Mentionăm că fondurile necesare efectuării achizitiei au fost aprobate liotărilrea Consiliului
Judetean laş i nr. 34/2022 privind aprobarea bugetului general al Judetului laşi - Consiliul Judetean
laşi ş i suplimentate conform actului normativ de mai sus, prin Hotărârea Consiliului Judetean laşi nr.
189/25.05.2022 privind rectificarea bugetului general al Judetului laşi - Consiliul Judetean laşi.
Deoarece procedura de achizitie publică a fost demarată în cursul lunii iunic 2022, iar data
estimată pentru finalizarea şi receptionarea depăşeşte sfărş itul anului 2022, acesta se va finaliza in anul
2023.
Având în vedere adresa numărul 25895/27.06.2022 a Directiei Achizitii Publice.
Potrivit prevederilor art. 4 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
localc, cu modifeările şi completările ulterioare:
„(5) Pentru actiunile multianuale se înscriu în buget, distinct, ereditele de angajament şi
ereditele bugetare.
(6) În vederea realizăril actiunilor multianuale ordonatorii de credite incheie angajamente
legale, în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv."
Potrivit prevederilor pct.1 din Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.
1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea şi
plata cheltuielilor institufidor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale:
,Creditele bugetare aferente actiunilor multianuale reprezintă limita superioară a cheltuiclilor care
urmează a fi ordonantate şi plătite în cursul exereitiului bugetar.
Plăfile respective sunt aferente angajamentelor legale efectuate în limita creditelor de angajament
aprobate în exercitiul bugetar curent sau în exercitiile bugetare anterioare.". propunem sprc aprobare:
- Diminuarea creditului bugetar pc anul 2022, cu suma de 114.7 mii lei, pentru obiectivul de
investitie "Autoturism".

Includerea în bugetul general al Judetului Iaşi — Consiliul Judetean Iaşi a creditului de
angajament în sumă de 114,7 mii lei (inclusiv TVA) pentru anul 2022, pentru obiectivul de
investitie "Autoturism";
Includerea în bugetul gencral al Judctului Iaş i — Consiliul Judetean laş i a creditului bugetar in
sumă de 114,7 mii lei (inclusiv "liVA) pentru anul 2023, pentru obiectivul de investitie
"Autoturism".
Având în vedcre tele prezentate mai sus, propunem Consiliului Judetean laş i aprobarea proiectului
de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament şi creditelor bugetare pentru obiectivul de
investitie"Autoturism", care se va realiza ca actiune multianual ă.
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DIRECŢIA TEHNICĂ SI INVESTIŢII

Prin prezenta, vă înaintăm în copie, adresa nr. 25895/27.06.2022 transmisă de către
Direcţia Economică prin care ne-a fost remis nesemnat proiectul de contract de furnizare
autoturism.
Vă rugăm să luaţi ma'surile ce se impun si, dacă este cazul, să transmiteli
documentele care suferă modificări.
Vă mulţumim.
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Direcţia Economică
Serviciul Flnanclar - Contabil

Nr. exemplare_
Exemplarul nr._

Catre,
Direcţia de Achiziţii Publice, la şi
Având în vedere adresa dvs nr. 25566/23.06.2022, vă restituim Proiectul de contract de furnizare
autoturism neavizat, intrucăt durata de furnizare a produsului aferentă contractului este de cel mult 180 de zile de
la data Ineheierii acestuia, receptia efectuandu-se în ziva livrării, fiind consemnată în procesul verbal final, iar
plata se va efectua în termen de cel mult 30 de zile de la data semnării fără obiectiuni, a procesului verbal de
receptie tinală.
fondurile pentru contractul de furnizare
Avănd în vedere tele mentionate mai sus precizăm faptul că
autoturism sunt alocate în bugetul pentru anul 2022 al Judetului laş i - Consiliul Judetean laşi şi tinănd cont de
termenele mentionate, plata nu se poate realiza în anul bugetar 2022.
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