ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDETEAN IAŞI

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfănt nr.69, cod.700075 IAŞI
Tel.: 0232 - 235100;
Fax: 0232 - 210336;

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea din excedentul bugetului local al Judejului Iaş i a sumei de 15.169,00 mii lei pentru
obiectivul de investiţii: „Modernizare drum judelean DJ 249 D: intersecţie DJ 249E Moreni —
Prisăcani — Măcăreşti — Grozeşti — intersecţie DJ 244F, km.7+660÷36+329"pentru anul 2022

Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:
Referatul de aprobare privind alocarea din excedentul bugetului local al Judejului Iaş i a sumei de
15.169,00 mii lei pentru obiectivul de investitii: ,Modemizare drum judeţean DJ 249 D: intersectie DJ
249E — Moreni — Prisăcani — Măcăreşti — Grozeşti — intersectie DJ 244F, km.7+660+36+329" pentru anul
2022, prezentat de către Presedintele Consiliului Judeţean Iaşi în calitatea sa de initiator, înregistrat sub

numărulti2gţ
:1// b1ti).07.2022,
Raportul de specialitate privind alocarea din excedentul bugetului local al Judejului Iaşi a sumei
de 15.169,00 mii lei pentru obiectivul de investijii: „Modernizare drum judeţean DJ 249 D: intersectie
D.1 249E — Moreni — Prisăcani — Măcăreşti — Grozeşti — intersecţie DJ 244F, km.7+660+36+329" pentru
anul 2022, elaborat de Directia Telmică şi Investi u — Serviciul Tehnic, Investitii şi Monitorizarea
.07.2022;
Lucrărilor Publice, înregistrat sub nr.,29-19
Nota de fundamentare privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de
15.169,00 mii lei pentru obiectivul de investijii: „Modemizare drum judeţean DJ 249 D: intersecţie DJ
249E — Moreni — Prisăcani — Măcăreşti — Grozeşti — intersecţie DJ 244F, km.7+660+36+329" pentru anul
2022, elaborată de către Directia Judeleană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi sub nr.
4227/18.07.2022, transmisă cu adresa 4228/18.07.2022, inregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr.
29346/18.07.2022,
Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 17/30.01.2014 privind aprobarea MASTER PLAN - ului
pentru drumurile judetene şi comunale din judetul Iaşi în perioada 2014-2020;
Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr 277/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate
şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investijii „Modemizare drum judeţean DJ 249D:
intersectie DJ 249E — Moreni — Prisăcani — Măcăreşti — Grozeşti — intersectie DJ 244F,
km.7+660+36+329";
Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 308/20.10.2021 privind aprobarea cererii de finanjare şi a
devizului general estimativ aferent obiectivului de investiţie „Modemizare drum judeţean DJ 249 D:
intersectie DJ 249E — Moreni — Prisăcani — Măcăreşti — Grozeşti — intersecţie DJ 244F,
km.7+660+36+329" care urmează a fi depus de către judejul Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi în cadrul
Programului National de Investigi "Anghel Saligny";
Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 34/08.02.2022 privind bugetul general al Judemlui Iaşi —
Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2022;
•

Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţ ele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
in temeiul dispozilidor art. 182 alin (1) şi ale art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanţa nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 15.169,00 mii lei
pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare drum judeţean DJ 249 D: intersecţie DJ 249E — Moreni —
Prisăcani — Măcăreşti — Grozeşti — intersecţie DJ 244F, km.7+660÷36+329" pentru anul 2022;
Art. 2 Punerea in aplicare/ducerea la Indeplinire a prevederilor prezentului proiect de hotărâre va fi
asigurată de Direcţia Economică şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi.
Art. 3 Prezenta Hotărăre va fi comunicată In copie::
- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
- Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor laşi;
- Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
- Direcţiei Economice - Serviciul Buget.
Art. 4 Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către
compartimentele de . - ialitate din cadrul Consiliului Judeţean laşi cu atribuţii in acest sens.
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞ1
Bulevardul Stefan cel Mare şi Sfănt nr.69, cod.7000751AŞI
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;

Nr.‘2 /

"."..2 .07.2022

Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind alocarea din excedentul bugetului local al Judetului laşi a sumei
de 15.169,00 mii lei pentru obiectivul de investfirn „Modernizare drum judefean DJ 249 D: intersetlie
DJ 249E — Moreni — Prisăcani — Măcăreşti — Grozeşti — intersectie DJ 244F, knt.7+660÷36+329"
pentru anul 2022

Avănd in vedere:
- Hotărărea Consiliului Judetean laşi nr. 17/30.01.2014 privind aprobarea MASTER PLAN ului pentru drumurile judetene şi comunale din judetul Iaşi în perioada 2014-2020;
- Contractul de execulie lucrăn nr. 4840/31.07.2020, având ca obiect: „Modemizare drum
judetean DJ 249 D: intersectie DJ 249E — Moreni — Prisăcani — Măcăreşti — Grozeşti — intersectie DJ
244F, km.7-1660+36-1329" ;
- Ordinul de incepere de lucrări pentru obiectivul de investine „Modernizare drum judetean DJ
249 D: intersecţie DJ 249E — Moreni — Prisăcani — Măcăreşti — Grozeşti — intersectie DJ 244F,
km.7+660+36+329" a fost emis pe data de 07.09.2021, cu o durată de execuţie de 36 luni;
- Hotărărea Consiliului Judetean laşi nr. 34/08.02.2022 privind bugetul general al Judetului Iaşi
— Consiliul Judetean laşi pe anul 2022 pentru obiectivul de investijii „Modernizare drum judetean DJ
249D: intersectie DJ 249E — Moreni — Prisăcani — Măcăreşti — Grozeşti — intersectie DJ 244F,
km.7+660+36+329" a fost alocată suma de 4.891,00 mii lei;
- Nota de fundamentare nr. 4227/18.07.2022, transmisă cu adresa 4228/18.07.2022, înregistrată
la Consiliul Judetean laşi cu nr. 29346/18.07.2022, prin care Directia Judeteană de Administrare a
Drumurilor şi Podurilor Iaşi solicită alocarea în trimestrul 111, din excedentul bugetului local al
Judetului Iaşi a sumei de 15.169,00 mii lei pentru respectarea graficului de executie a lucrărilor la
obiectivul de investitii „Modernizare drum judetean DJ 249D: intersecţie DJ 249E — Moreni — Prisăcani
— Măcăreşti — Grozeşti — intersecţie DJ 244F, km.7+660+36+329";
Propun spre aprobare Consiliului Judetean Iaşi proiectul de hotărâre privind alocarea din
excedentul bugetului local al Judetului Iaşi a sumei de 15.169,00 mii lei pentru obiectivul de investitn:
,Modernizare drum judetean DJ 249 D: intersectie DJ 249E — Moreni — Prisăcani — Măcăreşti —
Grozeşti — intersectie DJ 244F, km.7+660+36+329" pentru anul 2022.

ROMÂNIA
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DirectĂa Jehnica si Investitii
NrA?-7`/ / ,i("Cl.07.2022
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărke privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului laşi a sumei
de 15.169,00 mii lei pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare drum judetean DJ 249D: intersecţie DJ
249E — Moreni — Prisăcani — Măcăreşti — Grozeşti — intersecţie DJ 244F, km.7+660+36+329"
pentru anul 2022
Obiectivul de investiţii „Modemizare drum judeţean DJ 249 D: intersecţie DJ 249E — Moreni —
Prisăcani — Măcăreşti — Grozeşti — intersecţie DJ 244F, km.7+660+36+329" a fost inclus în MASTER
PLAN-ul pentru drumurile judetene şi comunale din judetul Iaşi în perioada 2014-2020.
A fost încheiat Contractul de execuţie lucrări nr. 4840/31.07.2020 pentru „Modernizare drum
judeţean DJ 249D: intersecţie DJ 249E — Moreni — Prisăcani — Măcăreşti — Grozeşti — intersecţie DJ 244F,
km.7+660+36+329" în valoare de 64.881,96 mii lei care prevede o durată de execuţie de 36 luni. Ordinul de
incepere de lucrări pentru acest obiectiv de investiţii a fost emis pe data de 07.09.2020.
Prin Hotărarea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 308/20.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a
devizului general estimativ aferent obiectivului de investiţie „Modernizare drum judeţean DJ 249D:
intersecţie DJ 249E — Moreni — Prisăcani — Măcăreşti — Grozeşti — intersecţie DJ 244F, km.7+660+36+329"
a fost actualizat devizul general ca unnare 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 Hotăffirea Consiliului Judeţean laşi nr. 34/08.02.2022 privind bugetul general al Judeţului laşi —
Consiliul Judeţean laşi pe anul 2022 pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare drum judeţean DJ 249D:
intersecţie DJ 249E — Moreni — Prisăcani — Măcăreşti — Grozeşti — intersecţie DJ 244F, km.7+660+36+329"
a fost alocată suma de 4.891,00 mii lei.
Prin Nota de fundamentare nr. 4227/18.07.2022, transmisă cu adresa 4228/18.07.2022, inregistrată la
Consiliul Judeţean laşi cu nr. 29346/18.07.2022, Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi
Podurilor Iaşi solicită alocarea în trimestrul 111, din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de
15.169,00 mii lei pentru respectarea graficului de execuţie a lucrărilor la obiectivul de investiţii
,Modemizare drum judeţean DJ 249D: intersecţie DJ 249E — Moreni — Prisăcani — Măcăreşti — Grozeşti —
intersecţie DJ 244F, km.7+660+36+329".
Având în vedere cele menţionate, propunem alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului laşi
a sumei de 15.169,00 mii lei pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare drum judeţean DJ 249 D:
intersecţie DJ 249E — Moreni — Prisăcani — Măcăreşti — Grozeşti — intersecţie DJ 244F, lun.7+660+36+329"
pentru anul 2022.
ADMINISTRATOR PUBLIC AL
JUDEŢULUI IAŞI
Stefan-Andrei CAZACU
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ROMÂNIA
JUDETUL IAŞI
CONSILIUL JUDETEAN IAŞI
DIRECŢIAJUDEŢEANA DE ADMINI5TRARE A DRUMURILOR 51 PODURILOR IA51

Bulevardul Ştefan cel Mare ş i Sfânt nr. 13 Tel.: 0232 - 255961; Fax: 0232 - 255960;

Nr: 17:249 /

/(47, OV. 2322_

Către:
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
Prin prezenta, vă Maintăm alăturat următoarele documente, în vederea analizei
supunerii dezbaterii plenului Consiliului Judetean laşi:

şi

- Nota de fundamentare nr. 6221
I
? /S-0 f, 2022_ Privind alocarea din
excedentul Judetului Iasi — Consiliul Judetean asi, a sumei de 12.663,80 mii lei pentru
obiectivul de investilif „Modernizare drum judeţean DJ 244D: limjud Vaslui — Dolheşti
— Ciorteşti — Coropceni (intersecţie DN24), km. 25+500 — 32+800; km 34+800 ÷
38,693" pentru anul 2022

18-

- Nota de fundamentare nr. 4 226
0.2022Privind alocarea din excedentul
Judetului lasi — Consiliul Judetean lasi, a su ei de 15.169,00 mii lel pentru obiectivul de
investiţii: „Modernizare drum judeţean D1 249D: intersecţie DJ 249E — Moreni — Prisăcani —
Măcareşti — Grozeşti — intersecţie DJ 244F, km3+660+36+329" pentru anul 2022

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. CIUCAN Ovidiu — Ciprian

intoemit:
ing. Moroşan Marius - Andrei

ROMĂNIA
CONSILIUL JUDETEAN IAŞI
DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTRAREA DRUMURILOR

ŞI PODUkiLut< tAst

B-dul ŞTEFAN CEI, MARE ŞI SFĂNT, nr. 13, cod. 700015, laşi Tel.: 0232 - 255961; Fax: 0232 — 255960.
Nr.

4 zzi-!hţ?, x 2022
dezbaterii
etean Iaşi

NOTA DE FUNDAMENTARE
Privind alocarea din excedentulJudetului lasi—Consiliul Judetean I asi, a sumei de 15.169,00 mii lei
pentru ob iect ivu I de investiti „Modernizare drum judetean DJ 249D: intersectie DJ 249E —
Moreni — Prisăcani — Măcăreş ti — Groze5ti — intersectie DJ 244F, km.7+660±36+329" pentru
anul 2022

Avănd in vedere:
•

Hotărărea Consiliului Judetean laş i nr. 17/30.01.2014 pentru aprobarea N1AS 1 EId
PLAN - ului pentru drumurile judetene ş i comunale din judelul laşi in perioada 2014 2020:

•

Hotartirea Consiliului Judetean laş i nr. 277/29.09.2015 privind aprobarea studiului de
Fezabilitale şi a indiealorilor tehnico-economici pentru obiectivul de insestitii
hlodernizare drum judetean DJ 249D: intersectie D.I 249E — Moreni — Priskuni
30-j969" in valoare de
intersecjie DJ 2441", km. 2+300

Mdedreşti — Grozeşti
59.804.881 mii lei:
•

llotărărea Consiliului Judetean laş i nr. 352/29.10.2018 privind aprobarea creditului de
angajament in vederea efactuarii unor cbeltuieli de investitii pe Drumul Judetean DJ
249D: intersectie 1/1 249E — Moreni Prisacani M ăcăreşti — Groz.eşti intersectie DJ
244F, km. 21-300 30+969" in perioada 2019 -2021:

•

I lotărărea Consiliului Judetean laş i nr. 233/24.04.2019 privind aprobarea valorii
revizuite a devizului general ca urmare a instituirii unor masuri in domeniul investitillor
publice si a unor Illasuri fiscal bugetare de modificare si completare a unor acte
normative si proronarea unor termene, preetan si pentru a compensa majorarea preturilor
principaIelor materii prime pentru oblectivul de investitie: Modernizare drum judetean
1).1 24914: interseetie DJ 249E — Morein Prisăcani — Măcdreşti Grozesti — intersectie
361-3297 prin care a Post actualizat devizu l general al
14.1 2441:. km. km. 7+660
noua valoare a investit iei tlind de 78.969,13 mii lei.

•

liotărarea Consiliului Judeţean laş i nr. 234/24.07.2019 privind modificarea 1 lolararii
Consiliuhii Judetean nr. 352/29.10.2018 privind aprobarea unui credit de anpjament in
vederea efeetuarii unor cheltuieli dc investitii pe Drumul Judetean DJ 249D: intersectie
D.1 249E — Moreni Prisăcani — Măcăreşti Grozeşti — interseetie DJ 244F, km. km.
2i 300 — 30+969", in perioada 2019 — 2021 ca urmarc a actualizarii devizului general.

•

Modernizare
Contractul dc execuţie lucrări nr. 4840/3 407.2020, avand ca obiect:
Moreni — Prisăcani
Măcăreşti --drum judeţean DJ 249D: intersectie DJ 249E
Grozeşti — intersecţie DJ 244F. km.7+660+36+329" in valoare de 64.881,96 mii lei:

•

Ordinul de incepere de lucrări pentru obiectivul de investitii „Modernizare drum
judeţean D.I 249D: intersectie DJ 249E — Moreni — Prisăcani — Măcăreşti — Grozeşti —
intersecţie DJ 244F, km.7+660±36+329" a fost emis pe data de 07.09.2020, cu o durată
de execuţie de 36 luni;

•

I lotărarea Consiliului Judetean laşi nr, 308/20.10.2021 Privind aprobarea cererii de
finantare si a devizului general estimativ aferent proiectului de investitie "Modernizare
drum judetean DJ 249 D: lntersectie DJ 249 E - Moreni - Prisacani - Macaresti - Grozesli
- Intersectie DJ 244 F, km. 7+660 - 36+329" care urmeaza a fi depus de catre Consiliul
Judetean lasi in cadrul Programului National de Investitii "Anghel Saligny"

•

Prin Hotărărea Consiliului Judetean laşi nr. 34/08.02.2022 privind bugetul general al
Judeţului lasi — Consiliul Judetean laşi pe anul 2022 pentru obiectivul de investiţ ii
Prisăcani —
Modernizare drum judeţean DJ 24914 intersecţie 14.1 249E — Moreni
Măcăreşti —Grozeşti — interseetie DJ 2441:. km.7+660÷36+329" a fost aloeată suma de
4.891,00 mii lei, pentru respectarea Iucrarilor prevazute in graficul de executie pentru
anul 2022 este necesară suma de 15.169,00 mii lei.
Prin adresa nr. 308/20.10.2021, inregistrata la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice
si Administratiei cu nr. 34251 / 29.10.2021 D.J.A.D.P lasi a solicitata finantarea
obiectivului de investitie: Modernizare drum judeţean DJ 249D: intersecţie DJ 249E —
Moreni Prisăcani — Măcăreşti — Grozeşti — intersectie DJ 2441:, km.7 4 660-&36+329"
prin Program ul National de Investiţii "A nghel Saligny", iar pana la data prezentei nu a
primit un raspuns cu privire la solicitarea finantarii obiectivului.

Această alocare din excedentul Judeţului laşi— Consiliul Judetean laşi se consideră necesară
din următoarele considerente:
•

pentru a diminua impactul produs dc 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 execuţ ie de
lucrări.

•

pentru a evita realizarea de lucrări suplimentare pentru conservarea lucrărilor deja executate,
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•

stadiul actual al lucrarilor si neccsitatea urgenta ca acestea sa continue, pentru a nu periclita
calitatea lucrarilor deja executate si receptioanate, acestea avand o comporlare diferita la
actiunea factorilor externi (precipitatii, anotimp friguros, caldura excesiva, etc), conducand
practic la un ritm accelerat de degradare.
dupa executia tcrasamentelor drumului, a corectiilor transversale si longitudinale impuse
prin project, apelc pluviale sunt canalizate catre emisari prin santurile care partial sunt
executate. In situatia in care acestea nu se executa in totalitate conform detaliilor tehniec,
exista posibilitatea antrenarii volumelor mari de apa si descarcarii acestora, necontrolat catre
proprietatile adiacente drumului, relieful zonei fiind unul cu diferente mari de nivel, aducand
prejudicii atat structurii rutiere cat si riveranilor drumului judetean D1249 D.

Urmare a celor prezentate mai sus, vă rugăm să aprobati suplimentarea sumei alocate initial
pentru anul 2022 de 4.891,00 lei cu suma de 15.169,00 mii lei in trimestrul III si includrea in bugetul
consiliulni Judetean las , din excedentul Judetului Iasi Consiliul Judetean lasi, pentru obiectivul de
,„Modernizare drum judeţean DJ 249D: interseeţie DJ 249E — Mnreni — Prisneani —
Măcăreşti — Grozeşti — intersecţie DJ 244F, km.7±660±36+329".

DIREcTOR EXECUTIV
ing. ClitCAN \Ovidiu Ciprian

intocmit,
Compartiment Tehnic Investitii
ing. Moroşan Marius - Andrei
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