ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

Bulevardul $tefan cel Mare şi Sfănt nr.69, cod.700075 121$1
Tel.: 0232 - 235100;
Fax: 0232 - 210336;

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 12.663,80 mii lei pentru
„Modemizare drum judeţean DJ 244 D: lim.jud. Vaslui -Dolheşti -Ciorteşti obiectivul de
Coropceni (intersecţie DN 24), km. 25+500 - 32+800; km 34+800 - 38+693" pentru anul 2022
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având in vedere:
Referatul de aprobare privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţ ului laşi a sumei de
12.663,80 mii lei pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare drum judeţean DJ 244 D: lim.jud. Vaslui Dolheşti -Ciorteşti - Coropceni (intersecţie DN 24), km. 25+500 - 32+800; km 34+800 - 38+693"
pentru anul 2022, prezentat de către Presedintele Consiliului Judeţean Iaşi in calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub numărul ţ2Ş-Yn /ţ.,W .07.2022;
Raportul de specialitate privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei
„Modemizare drum judeţean DJ 244 D: lim.jud.
de 12.663,80 mii lei pentru obiectivul de
Vaslui - Dolheşti -Ciorteşti - Coropceni (intersecţie DN 24), km. 25+500 - 32+800; km 34+800 38+693" pentru anul 2022, elaborat de Direcţia Tehnică şi investiţii - Serviciul Tehnic, Investiţii şi
Monitorizarea Luerărilor Publiee, înregistrat sub nr29-Y1
/2 /-' 0 .07.2022;
Nota de fundamentare privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de
12.663,80 mii lei pentru obiectivul de investilii: „Modemizare drum judelean DJ 244 D: lim.jud. Vaslui Dolheşti -Ciorteşti - Coropceni (intersecţie DN 24), km. 25+500 - 32+800; km 34+800 - 38+693"
pentru anul 2022, elaborată de către Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor laşi
sub nr. 4226/18.07.2022, transmisă cu adresa 4228/18.07.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu
nr. 29346/18.07.2022;
Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 17/30.01.2014 pentru aprobarea MASTER PLAN - ului
pentru drumurile judetene şi comunale din judetul laşi în perioada 2014-2020;
Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 271/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate
şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,Modernizare drum judeţean DJ 244
D: lim.jud. Vaslui - Dolheşti -Ciorteşti - Coropceni (intersecţie DN 24), km. 25+500 - 32+800; km
34+800 - 38+693";
Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 306/20.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare şi a
devizului general estimativ aferent obiectivului de investiţie „Modemizare drum judeţean DJ 244 D:
lim.jud. Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti - Coropceni (intersecţie DN 24), km. 25+500 - 32+800; km
34+800 - 38+693" care urmează a fi depus de către judetul Iaşi - Consiliulo Judeţean Iaşi în cadrul
Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny";
Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 34/08.02.2022 privind bugetul general al Judeţului Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2022;

Prevederile Legii nr.273/2006 privind flnantele publice locale, cu modificarile şi completările
ulterioare;
in temeiul dispozitiilor art. 182 alin (1) şi ale art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanta nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRAŞTE:
Art. 1 Se aprobă alocarea din excedentul bugetului local al Judelului laşi a sumei de 12.663,80 mii lei
pentru obiectivul de investitii: „Modernizare drum judetean DJ 244 1): limjud. Vaslui — Dolheşti —
Ciorteşti — Coropceni (intersectie DN 24), km. 25+500 — 32+800; km 34+800 — 38+693" pentru anul
2022;
Art. 2 Punerea în aplicare/ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului proiect de hotărâre va fi
asigurată de Directia Economică şi Directia Judeteană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor laşi.
Art. 3 Prezenta Hotărăre va fl comunicată în copie::
- Institutiei Prefectului Judetului Iaşi;
- Directiei Judelene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi;
Directiei Telnice şi Investitii;
Directiei Economice - Serviciul Buget.
Art. 4 Aducerea la cunoştinta publică a prevederilor prezentei hotărări va fi asigurată de către
specialitate din cadrul Consiliului Judetean Iaşi cu atributii în acest sens.
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Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind alocarea din excedentul bugetului local al Judejului Iaşi a sumei de
12.663,80 mii lei pentru obiectivul de investilii: „Modernizare drum judelean DJ 244 D: lim.jud.
Vaslui — Dolheşti — Ciorteşti — Coropceni (intersectie DN 24), km. 25+500 — 32+800; km 34+800 —
38+693" pentru anul 2022

Având in vedere:
- I lotărkea Consiliului Judelean Iaşi nr. 17/30.01.2014 pentru aprobarea MASTER PLAN - ului
pentru drumufile judetene şi comunale din judetul Iaşi în perioada 2014-2020;
- Contractul de execufie lucrări nr. 2577/28.04.2021 , având ca obiect: „Modemizare drum
judejean DJ 244 D: lim.jud. Vaslui — Dolheşti — Ciorteşti — Coropceni (intersectie DN 24), km. 25+500
— 32+800; km 34+800 — 38+693" ;
- Ordinul de incepere de lucrări pentru obiectivul de investifii „Modemizare drum judejean DJ
244 D: lim.jud. Vaslui — Dolheşti — Ciorteşti — Coropceni (intersecfie DN 24), km. 25+500 — 32+800;
km 34+800 — 38+693" a fost emis pe data de 13.05.2021, cu o durată de execufie de 8 luni;
- Hotărkea Consiliului Judejean Iaşi nr. 34/08.02.2022 privind bugetul general al Judejului laşi
— Consiliul Judejean Iaşi pe anul 2022 pentru obiectivul de investijii „Modernizare drum judelean DJ
244 D: lim.jud. Vaslui — Dolheşti — Ciorteşti — Coropceni (intersecţie DN 24), km. 25+500 — 32+800;
km 34+800 — 38+693" a fost alocată suma de 2.445,00 mii lei;
- Nota de fundamentare nr. 4226/18.07.2022, transmisă cu adresa 4228/18.07.2022, înregistrată
la Consiliul Judejean Iaşi cu nr. 29346/18.07.2022, prin care Direcjia Judejeană de Administrare a
Drumurilor şi Podurilor laşi solicită alocarea In trimestrul III, din excedentul bugetului local al
Judejului Iaşi a sumei de 12.663,80 mii lei pentru finalizarea obiectivului de investijii „Modemizare
drum judejean DJ 244 D: lim.jud. Vaslui — Dolheşti — Ciorteşti — Coropceni (intersecfie DN 24), km.
25+500 — 32+800; km 34+800 — 38+693";
Propun spre aprobare Consiliului Judejean Iaşi proiectul de hotărâre privind alocarea din
excedentul bugetului local al Judejului Iaşi a sumei de 12.663,80 mii lei pentru obiectivul de investijii:
„Modemizare drum judejean DJ 244 D: lim.jud. Vaslui — Dolheşti — Ciorteşti — Coropceni (interseefie
DN 24), km. 25+500 — 32+800; km 34+800 — 38+693"pentru anul 2022.
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Directia Tehnica si Investitii
Nr,294.42/
.07.2022
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind alocarea din excedentul bugetului local al Judejului Iaşi a sumei de
12.663,80 mii lei pentru obiectivul de investijii: „Modernizare drum judeţean DJ 244 D: limjud. Vaslui Dolheşti - Ciorteşti - Coropceni (intersecţie DN 24), km. 25+500 - 32+800; km 34+800 - 38+693" pentru
anul 2022
Obiectivul de investijii „Modemizare drum judelean DJ 244 D: lim.jud. Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti
- Coropceni (intersecţ ie DN 24), km. 25+500 - 32+800; km 34+800 - 38+693" a fost inclus in MASTER
PLAN-ul pentru drumurile judetene şi comunale din judetul Iaşi in perioada 2014-2020.
A fost încheiat Contractul de execuţie lucrări nr. 2577/28.04.2021 pentru „Modemizare drum
judelean DJ 244 D: lim.jud. Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti - Coropceni (intersecţie DN 24), km. 25+500 32+800; km 34+800 - 38+693" în valoare de 23.473,39 mii lei care prevede o durată de execuţie de 8 Juni.
Ordinul de incepere de lucrări pentru acest obiectiv de investilii a fost emis pe data de 13.05.2021.
Prin Hotărârea Consiliului Judejean Iaş i nr. 306/20.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a
devizului general estimativ aferent obiectivului de investiţ ie ,Modernizare drum judejean DJ 244 D: lim.jud.
Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti - Coropceni (intersecţie DN 24), km. 25+500 - 32+800; km 34+800 - 38+693a fost actualizat devizul general ca urmare a încheierii contractului de execuţie şi a fost solicitată finanţare
prin Programul -Anghel Saligny" dar până la această data nu s-a primit nici un raspuns cu privire la această
cerere.
Prin Hotărărea Consiliului Judelean Iaş i m. 34/08.02.2022 privind bugetul general al Judejului Iaşi Consiliul Judejean laşi pe anul 2022 pentru obiectivul de investijii ,Modernizare drum judejean DJ 244 D:
lim.jud. Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti - Coropceni (intersecţie DN 24), km. 25+500 - 32+800; km 34+800 38+693" a fost alocată suma de 2.445,00 mii lei.
Prin Nota de fundamentare nr. 4226/18.07.2022, transmisă cu adresa 4228/18.07.2022, inregistrată la
Consiliul Judejean Iaşi cu nr. 29346/18.07.2022, Direcjia Judejeană de Administrare a Drumurilor şi
Podurilor laşi solicită alocarea în trimestrul 111, din excedentul bugetului local al Judejului Iaşi a sumei de
12.663,80 mii lei cu T.V.A. pentru finalizarea obiectivului de investijii ,Modernizare drum judejean DJ 244
D: lim.jud. Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti - Coropceni (intersecţie DN 24), km. 25+500 - 32+800; km 34+800
- 38+693".
Având în vedere cele menţionate, propunem alocarea din excedentul bugetului local al Judejului laşi
a sumei de 12.663,80 mii lei pentru obiectivul de investijii: „Modemizare drum judejean DJ 244 D:
Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti - Coropceni (intersecţie DN 24), km. 25+500 - 32+800; km 34+800 - 38+693"
pentru anul 2022.
ADMINISTRATOR PUBLIC AL
JUDEŢULUI IAŞI
Stefan-Andrei C&ZACU
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NOTA DE FUNDAMENTARE
Privind alocarea din excedentul Judetului Iasi - Consjliul Judetean lasi. a sumei de 12.663,80 mii lei
pentru obiectivul de insestibi: „Modernizare drum judelean D.1 244D: lim.jud. Vaslui - Dolheş ti
- Ciorteş ti - Coropeeni (intersectie DN24), km. 25+500 + 32+800; km 34+800 + 38+693"
pentru anul 2022

Avand in vedere:
•

Hotărărea Consiliului Judeiean laşi nr. 117/30.01.2014 pentru aprobarea MAST11R
PI.AN - ului pentru drumurile judetcne şi comunalc din judentl Iasi in
perioada 2014-2020:

•

lIotararea Qrnsiliu lui Judeţ ean Iasj nr. 271129.09.2015 privind aprobarea studiului de
fezabilitatc şi a indieatorifor tehnicobeconomici in valoare de 17.280.543 mii lei pentru
obiectivul de investifi ..Modern izare drumjudetean I/1244D: limjud. Vaslui Dolheşti
Coropceni (intersec(ie DN24). km. 25+500 : 32 800: km 34+800
Ciorteşti
381693-:

•

I lotararca Consiliului Judefean laş i nr. 29/20.02.2019 privind aproharea creditului de
angajament in valoare de 16.107,878 mii lei pentru perioada 2019 - 2020 in vederea
finantarii obicetivelor de invesfitie ..Modernizare drum judelean DJ 244D: limjud.
Vaslui - DoIbeşfi Ciorteş ti - Coropeeni (interseclie DN24). km. 25+500 32+800:
km 34+800 ± 38+693-:

•

1 lotararea Consiliului Judefean laşi nr. 228/24.04.2019 privind aprobarca valorii
rel izuite a devizultli acneral ca urmare a inslituirii unor masuri in domeniul inveslitiilor
publice si a unor masuri fiscal bauctare de modificare si completare a unor acte
normalise si proroaarca unor termene. precum si pentru a compensa majorarea preturilor
uModernizare drum judefean
principalelor matern prime pentru obieetivul de
2441: limjud. Vaslui Dolheşti Ciortesti - Coropceni (jnterseetie DN24). km.
25-500 32-1-800; km 34+800 38 } 693- prin care a fost actualizat devizul general al
trona ‘aloare a investiliei nind de 33.565, 88 mii lei.

•

Holărărca Consiliului Judeţean lasi nr. 229/24.07.2019 privind modificarea Hotararii
Consiliului Judetean nr. 29/20.02.2019 privind aprobarea unui credit de angajament in
2022 in vederea finantarii
valoare de 16.107.878 mii lei penlru perioada 2019
obiectivului de investitie: „Modernizare drum judeţean DJ 244D: limjud. Vaslui
Ciortesti — Coropceni (intersecjic DN24), km. 25+500 : 32+800; km
Dolheşti
34+800 : 38+693", ca urmare a actualizarii valorii devizului general.
Contractul de executie luerări nr. 2577 28.04.2021. and ca obiect: ..Modernizare
drum judeţean DJ 244D: limjud. Vaslui — Dolheşti Ciorteşti —Coropeeni (intersecţie
DN24), km, 25+500 + 32+800; kin 34+800 + 384693" in valoare dc 23.473.39 mii
lei:

•

Ordinul de incepere de lucrări penlru obieetivul de investilii „Modemizare drum
judeţean DJ 244D: limjud. Vaslui — Dolhcşti — Ciorteşti — Coropceni (intersectie
DN24), km. 25+500 + 32+800, km 34+800 + 38+693" a fost emis pe data de
13.05.2021, cu o durată de executie de 8 luni;

•

Hotarărea Consiliului Judetean laş i nr. 306/20.10.2021 privind aprobarea cercrii de
finantare si a devizului general cstimativ aferent proiectului de investitie "Modernizare
drum judeţean DJ 244 D:limita judetul Vaslui - Dolhesti - Ciortesti - Coropceni
(intersectia DN 24). km 25+500 - 32+800 - km. 34+800-38+693" care urmeaza a fi
depus de catre Consiliul Judetean lasi in cadrul Programului National de Investitii
"Anghel Saligny"

•

Prin Ilotărdrea Consiliului Judelean laşi nr. 34108.02.2022 privind buttetul general al
.ludejului laşi — Consiliul Judeţean lasi pe anul 2022 penlru obiectivul de investiţii
Ciorteşti —
,.Modernizare drum iţitletean DJ 244D: limjud. Vaslui — Dolhcşti
(intersectie
DN24).
km.
25+500
+
32+800:
km
34+800
+
38+693"
a fost
Coropeenţ
alocată suma de 2.445,00 mii lei, pentru finalizarea obiectivului de investitii
..Modernizare drum judelean DJ 244D: limjud. Vaslui — Dolheşti — Ciorteşti —
Coropceni (intersecţie DN24), km. 25+500 + 32+800; km 344800 -j 38+693" este
necesară suma de 12.663,80 mii lel, inclusiv actual izarea conform OG 15 \. 31.08.2021.

•

Prin adresa nr. 306/20.10.2021, inregistrata la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice
si Administratiei cu nr. 132059 / 26.10.2021 D.J.A.D.P lasi a solicitata finantarea
obiectivului de investitie: „Modernizare drum judeţean D.1 244D: limjud. Vaslui —
Ciorteşti — Coropceni (interseclie DN24), km. 25±500 + 32+800, km
Dolheşti
34 t 800 -j 38+693"prin Programul National dc Invest ăii "Anglţel Saligny", iar pana la
data prezentei nu a primit un raspuns cu privire la solieitarea linantarii obiectivului.
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Această alocare din excedentul Judetului laşi —Consiliul Judelean laşi se consideră necesară din
următoarele considerente:
•

pentru a evita realizarea de lucrări suplimentare pentru conservarea lucrărilor deja executate:

•

pentru a diminua impactul produs de Ordonantele: OG 47 din 14.04.2022. respectiv OG 15
din 31.08.2021 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor
sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru asupra Contractului de executie de
lucrări.

Urmare a celor prezentate mai sus, vă rugăm să aprobati suplimentarea sumci alocate initial
pentru anul 2022 de 2.445,00 lei cu suma de 12.663,80 mii lei in trimestrul III si includrea in
Consiliul Judeţean laşi, pentru
bucetul coasiliului Judelean lasi din excedentul Judeţ ului laşi
„Modernizare drum judelean DJ 244D: limjud. Vaslui — Datheşti —
obiectivul de
Ciarteşti — Coropeeni anterseetie 13N24), km. 25+500 + 32+800; km34+800 + 38+693".
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Către:
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
Prin prczenta, vă înaintăm alaturat următoarele documente, în vederea analizei şi
supunerii dezbaterii plenului Consiliului Judetean Iaşi:

- Nota de Inndamentare nr. 6
excedentul Judetului lasi -

Consiliul

221?
I
/1,-0 Ţ, 2.132L Privind alocarea din

Judetean asi, a sumei de 12.663,80 mii lei pentrn

obiectivul de investilii: „Modernizare drum juderean D.I 244D: limjud, Vaslui - Dolheşti
- Ciorteşti - Coropceni linterseelie DA'24), km. 25+500 + 32 i 800.- km 34-800 -:38 i 693" pentru anul 2022
vv
- Nota de findamentare nr. 4 22- 0 I 8,0 2-t?2Privind alocarea din excedentul
Judetului lasi - Consiliul Judetean lasi, a su ei de 15.169,00 mii lei pentru obiectivul de
investitii: „Modernizare drum judeţean 111 249D: intersecţie 1/1 249E - Moreni - Prisăcani Măcăreşti - Grozeş ti - intersectie DI 244F, km.7+660÷36+329" pentru anul 2022

DIRE,C(TOR EXECU I IV.
ing. CIUCAN Ovidiu - Ciprian

intocmit:
ing. Moroşan Marius - Andrei

