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    Realizări și perspective
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Costel ALEXE

Președintele Consiliului Județean Iași



Cuvântul Președintelui
Dragi ieșeni,

 
Preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean Iași, 

în 2020, a fost începutul unui mare proiect regional, prin care
construim un oraş şi un judeţ al competenţei, al demnităţii şi al 

oamenilor. 
 

Avem datoria de a face din Iaşi capitala simbolică a României!
 

Jurământul pe care l-am depus este un angajament de 
responsabilitate față de toți ieșenii. De doi ani, redăm Iașul 

oamenilor. În fiecare zi, eu și echipa de la Consiliul Județean ne 
dăruim toată priceperea și puterea, pentru a oferi cea mai bună 

versiune a acestui județ. Administrația județeană 
trebuie să fie un sprijin și nu un blocaj birocratic al tuturor celor
care ni se alătură cu cele mai bune intenții pentru a contribui la 

dezvoltarea comunității noastre.
 

Am venit la CJ să construiesc. Iașul are nevoie de oportunităţi, 
de locuri de muncă, de lucruri palpabile care să-i asigure pe ieșeni

că viitorul lor e AICI. Astăzi, modernizăm zeci de km de drumuri 
județene, reabilităm spitalele ieșene și construim o nouă unitate de primiri

urgențe la Spitalul Sf. Maria, ridicăm de la zero primul parc industrial
administrat de CJ, construim al doilea cel mai mare aeroport din țară, 
după aeroportul Otopeni, am pus bazele unui viitor Institut Regional de
Medicină Cardiovasculară și susținem proiectele majore ale Moldovei,
autostrăzile A8 și A7 și Spitalul Regional de Urgență. Asigurăm accesul 

la apă potabilă și canalizare prin cel mai mare proiect de infrastructură,
în valoare de 509 milioane de euro, finanțat cu fonduri europene, luăm 

măsuri concrete pentru a avea un județ mai verde, oferim servicii sociale
de calitate prin DGASPC și creăm o viață activă pentru ieșeni, prin instituțiile

noastre de cultură. 
 

Împreună vom demonstra, la finalul celor 4 ani de mandat,
că proiectele care au fost o provocare au devenit o normalitate.
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Aeroportul Internațional Iași

Octombrie 2022

 
Aeroportul Internațional Iași, cel mai amplu proiect de

dezvoltare și modernizare al administrației județene

Construirea terminalului T4, o investiție ce ajunge la aproape 100
milioane de euro, este unul dintre obiectivele pe care mi le-am propus
a fi realizate în acest mandat de Președinte al Consiliului Județean Iași
și care va transforma actualul aeroport într-unul cu o capacitate mai
mare și o infrastructură conform standardelor europene. Este cel mai
mare succes de până acum al echipei de la aeroport și al actualei
configurații a Consiliului Județean, executiv și legislativ. Am reușit
împreună, într-un timp record, să conturăm un proiect fezabil, să
obținem finanțare pentru el și să intrăm în linie dreaptă cu lucrările de
construire.
Proiectul, susținut din fonduri europene, are o valoare totală ce
depășește 447 milioane lei, valoarea eligibilă fiind de peste 303
milioane de lei. Din această sumă, 85% reprezintă contribuţia de la
Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% este contribuţia de la
bugetul de stat, iar restul va fi alocat din bugetul Aeroportului.
T4 va fi cel mai mare terminal din țară, după cel de la Otopeni, având o
suprafață desfășurată de 31.210 mp, pe trei niveluri, pe o lungime de
200 de metri și o adâncime de 50 de metri. Iașul va avea practic un
aeroport nou, care va putea procesa 3,5 milioane pasageri pe an, adică
un număr dublu față de capacitatea pe care o au astăzi terminalele T2
și T3.
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Aeroportul Internațional Iași

Octombrie 2022

Votul

Finanțarea

2021

2021

2022

2022

2022
Autorizația

Am conturat varianta de
dezvoltare a aeroportului
pe partea de vest a
actualului amplasament

Am semnat contractul de
finanțare în valoare de 
357 milioane de lei

A fost aprobat în ședința
ordinară a Consiliului

Județean Iași, scenariul 2 din
Master Planul Integrat

Am semnat contractul
pentru serviciile de

proiectare și execuție a
terminalului T4

Am primit autorizația de
construire a terminalului T4
și facilităților de parcare

Execuția

IANUARIE

FEBRUARIE

4 MAI

9 MAI

SEPT

Proiectul
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Reabilitarea și modernizarea a 167,93 km de drumuri județene din Iași
și Suceava (92,194 km de pe raza județului Iași și 75,739 km pe raza
județului Suceava) și creșterea gradului de accesibilitate a 22 de
comunități.

Axa Rutieră Strategică 1: Iași - Suceava

Infrastructura 

Octombrie 2022

Stadiu proiect septembrie 2022 
 40,05%

Stadiu proiect septembrie 2020 
2,90%

de transport



Lotul 1 - modernizare DJ282 limită Iași – Rediu –
Movileni – Gropnița - DJ281D - 29,584Km

Stadiu proiect septembrie 2020 – 7%
Stadiu proiect septembrie 2022 – 82%
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Lotul 2 – modernizarea DJ 281D de la Coarnele
Caprei – Focuri – Gropnița și modernizarea
DJ281B Coarnele Caprei – Belcești (DJ 281)-
22,001 km

Stadiu proiect septembrie 2020 – 0,90%
Stadiu proiect septembrie 2022 – 90%
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Lotul 3 – modernizarea DJ281 de la Belcești –
Ceplenița – DN 28B și modernizarea DJ 281 de la
DN 28B – Scobinți – Lespezi - 40,610 km

Stadiu proiect septembrie 2020 – 0%
Stadiu proiect septembrie 2022 - începere
lucrări

Axa Rutieră Strategică 1: Iași - Suceava

Infrastructura 
de transport
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Axa Rutieră Strategică 2: Botoșani - Iași
Reabilitarea drumului DJ 282H: Iazu Nou - limită județ Botoșani - 6 km de drum
județean care asigură legătura între: Șipote (județul Iași) și județul Botoșani

Stadiu proiect septembrie 2020 – 0.20%
Stadiu proiect septembrie 2022 - 100% (partea CJI)

Infrastructura 
de transport
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Stadiu
proiect
septembrie
2020 – 0%

Octombrie 2022

Î𝐧𝐟𝐢𝐢𝐧𝐭̗𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐢𝐢 𝐮𝐬̗𝐨𝐚𝐫𝐞 
𝐝𝐞 𝐨𝐜𝐨𝐥𝐢𝐫𝐞 𝐚 m𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢

𝐈𝐚𝐬̗𝐢
Modernizarea și reabilitarea a peste 73 de
kilometri ce vor străbate comunele Popricani,
Rediu, Lețcani, Horlești, Voinești, Mogoșești,
Ciurea, Bârnova, Tomești și Holboca.

Am semnat contractul
de finanțare pentru
serviciile de proiectare

Proiect tehnic și
studiu de fezabilitate
în execuție

Infrastructura 
de transport
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Dezvoltarea județului nostru depinde foarte mult de o rețea modernă de
drumuri, de aceea prioritizăm, în acest mandat, investițiile în
infrastructura rutieră.

Iașul este județul cu cel mai mare număr de locuitori, peste un million, și
trebuie să asigurăm îmbunătățirea accesibilității comunelor îndepărtate,
astfel încât orice cetățean să poată ajunge ușor și în siguranță în orice
punct din județ. Totodată, astfel asigurăm șanse la dezvoltare economică
tuturor comunităților. 

Recuperăm timpul pierdut! Pe umerii noștri stă responsabilitatea uriașă
de a le demonstra cetățenilor că avem voință, că știm și putem să
dezvoltăm în continuare fiecare localitate, astfel încât să facem din Iași
județul în care iubim să trăim.

Drum de
asfalt

Modernizare drumuri județene

Octombrie 2022

Drum de
beton

Drum de
piatră

Drum de
pământ

Lungime
rețea DJ 973.89 km 

2020 - 603.84 km
2022 - 651.35 km 

2020 - 61.05 km
2022 - 97.91 km 

2020 - 266.65 km
2022 - 175.48 km 

2020 - 66.49 km
2022 - 49.14 km 

+ 47.51 km

+ 36.86 km

+ 91.17 km

+ 17.35 km

Infrastructura 
de transport



DJ 281B Plugari - Borosoaia - 7
km
15 milioane lei 
                       - în execuție

DJ 207M: ieşire Al.I. Cuza – intrare
Kogălniceni (DJ 208G) - 3 km
8 milioane lei
                                    - în execuție

DJ 201C: limită județ Neamț -
Răchiteni - intersecție DN 28 
                                         -6 km
12.650.000 Lei
    - semnare contract execuție       

DJ 244D – limită județul
Vaslui – Dolhești – Ciortești –
Coropceni - 11 km
23 milioane lei
                         - FINALIZAT
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Lucrări de infrastructură rutieră 

Infrastructura 
de transport



În urma aprobării listei obiectivelor de investiții finanțate de Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Programul Național de
Investiții ”Anghel Saligny” pentru județul Iași, Consiliul Județean a obținut
finanțare în valoare de 140.000.000 lei pentru implementarea a cinci
proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere.

Peste 60 de km de drum județean vor fi modernizați cu aceste fonduri
guvernamentale. Cele cinci proiecte depuse de Consiliul Județean Iași,
care au obținut finanțare sunt:

140 milioane lei pentru infrastructura rutieră,
prin Programul Național „„Anghel Saligny” 
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 DJ 201C: lim. Județ Neamț – Răchiteni – intersecție DN28
 DJ 249: Hermeziu – Vladomira
 DJ 249 D: Intersecție DJ 249 E – Moreni – Prisăcani – Măcărești – Grozești – Intersecție DJ 244F
 DJ 282 B: Intersecție din DN 24 C – Bivolari – Traian – Spineni – Intersecție cu DJ 282 F
 DJ 282 A: Popricani – Larga Jijia

Octombrie 2022

Infrastructura 
de transport



DJ 208 I Blăgești – Crivești -Vânători 
DJ 282 D Potângeni – Românești 

DJ 248 limită Municipiul Iași –
Intersecție Centura Iași
DJ 282A Popricani – Larga Jijia
DJ 249D Cristești – Țuțora

Cele cinci sectoare de drum au fost prioritizate de DJADP pentru că
fac legătura cu Axa rutieră strategică Iași - Suceava sau cu Drumul
European E58, asigură accesibilitate spre Țuțora și Depozitul
Ecologic de Deșeuri sau oferă variante ocolitoare pentru cei din
zona metropolitană. DJ 248, de la limita Municipiului Iași și până la
intersecția cu Centura Iași, va fi lărgit la patru benzi, astfel încât să
putem reduce aglomerația din trafic la intrarea în oraș.

01 02
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Documentații tehnico-economice
Am încheiat contractele de achiziție publică pentru întocmirea
documentațiilor tehnico-economice de modernizare a două loturi de
drumuri județene:

Infrastructura 
de transport



Facem eforturi pentru a aduce apa potabilă în casele
ieșenilor. Fiecare comunitate trebuie să aibă acces la
această resursă vitală. Extindem infrastructura de
apă și canalizare la nivelul întregului județ. Vom face
toate demersurile astfel încât, prin fonduri europene,
guvernamentale sau proprii, să acoperim nevoia de
apă potabilă a tuturor comunităților, în cel mai scurt
timp.

Creșterea calității vieții

Sumar POIM 2014 - 2020 Stadiu implementare

Prin operatorul Apavital, implementăm Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași,
în perioada 2014 – 2020, cel mai mare proiect de investiții la
nivel regional, în valoare de 509 milioane de euro.
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Contract de finanțare semnat cu MIPE 
în data de 10.02.2021 

• 27 contracte de lucrări
• 10 contracte de furnizare
• 2 contracte de servicii

• 19 contracte semnate 
• 8 contracte în licitație  
• 12 contracte în pregătire licitație  
• progres fizic estimat 2023: 50%
• progres financiar estimat 2023: 50%
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29
AGLOMERĂRI

URBANE

113 
LOCALITĂȚI

41 
DE 

UAT-URI
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Construim primul parc industrial
administrat de Consiliul Județean
Iași.

Proiectul parcului industrial de la
Lețcani presupune amenajarea
terenului, ridicarea unei clădiri
administrative, realizarea căilor de
acces și a drumului interior, precum și
aducerea utilităților la limita de
proprietate.

Constructorul lucrează acum la
interiorul și exteriorul clădirii
administrative, în suprafață de 570
mp, în paralel cu lucrările la
infrastructura rutieră din parc. 

Am obținut 8 milioane de lei fonduri
guvernamentale pentru Iași Industrial
Park.

Avem încă alte 5 proiecte
asemănătoare în diferite etape de
implementare la Pașcani, Holboca,
Răducăneni, Deleni, Dumești.

 Antreprenoriat și Mediu de afaceri

Parcuri industriale
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Stadiu proiect septembrie 2020 – 0%
Stadiu proiect septembrie 2022 – 40%



Sănătate

Am înființat la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” Iași prima
secție de chirurgie plastică și microchirurgie
reconstructivă din Moldova și a doua din România. Secția
are 30 paturi și era foarte necesară, având în vedere că în
spital sunt internați, în medie, 160 pacienți cu arsuri de
grade diferite la care se adaugă și pacienții tratați în
ambulatoriu. 

În acest an, au fost tratați peste 200 de pacienți arși, din
care 27 au fost cazuri foarte grave. 

15

Octombrie 2022

 Stadiu proiect septembrie 2020 – 40,64%
Stadiu proiect septembrie 2022 – 95,15%

Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență
pentru Copii Sf. Maria Iași 

Micii pacienți din județul Iași și din întreaga regiune a
Moldovei vor beneficia de servicii medicale de calitate, în
spații noi, modernizate, ce vor crea condiții de tratament
mai bune.



Sănătate

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași va avea cea mai mare și modernă Unitate
de Primiri Urgențe din țară. Am semnat ordinul de începere a lucrărilor de extindere și dotare a
UPU. 

Extinderea va însemna concret o creștere a numărului de paturi pentru UPU de la 5, câte sunt în
prezent, la 35, adică de 7 ori mai multe. Zona de extindere va avea: 4 paturi pentru resuscitare
cardio-respiratorie, 16 paturi pentru tratament imediat, 2 paturi pentru izolare pacienți
contagioși, 13 paturi pentru supraveghere timp de maxim 24 ore. 

Peste 17 luni, spitalul va beneficia de o clădire nouă de peste 2.300 de metri pătrați, cu demisol,
parter și etaj, pe terasa căreia va fi amenajat și un heliport.

Valoarea totală a proiectului pentru extinderea și dotarea Unității de Urgență a Spitalului Clinic
de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” este de 34.671.507,39 lei.

Stadiu proiect septembrie 2020 – 0%
Stadiu proiect septembrie 2022 – începere lucrări

Octombrie 2022
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Sănătate
În prezent, România ocupă locul 3 în Europa în ceea ce
priveşte numărul deceselor cauzate de bolile
cardiovasculare. 

Avem un singur institut în zona de Nord-Est și Sud-Est a
României la o populaţie de 5,5 milioane de locuitori.

Institutul de Boli Cardiovasculare ,,Prof.Dr. George I.M.
Georgescu” laşi are un număr de 130 de paturi, adică 42.370
locuitori/pat faţă de 13.902 locuitori/pat pentru restul spitalelor
din ţară.

Am obținut autorizația de construire pentru Institutul Regional
de Medicină Cardiovasculară, o etapă importantă în
implementarea proiectului.

Am făcut tot ce a ținut de noi, la nivel local, pentru a construi
acest institut atât de necesar pentru Iași și Regiunea Moldovei.

Consiliul Județean a asigurat resursele financiare și umane
necesare realizării documentațiilor tehnico-economice, a
recepționat în doar un an de zile studiul de fezabilitate, a 
 obținut avizele, acordurile și autorizația de construire.

Spitalul va avea 500 de paturi, din care 450 la spitalizare
continuă şi 50 la spitalizare de zi. În proiect sunt propuse 19 săli
de operaţie.

Dotările vor fi de ultimă generaţie, iar la realizarea actului
medical vor fi folosite tehnologii robotice şi inteligenţa
artificială.
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Investiții în sănătate

Spitalul de Pneumoftiziologie Iași - am investit aprox. 2
milioane lei pentru serviciile de proiectare ale viitorului
Spitalul Integrat de Boli Respiratorii, care urmează să fie
recepționate în noiembrie 2022

Spitalul de Neurochirurgie "Prof. Dr. N. Oblu" - am investit
4,2 milioane de euro din bugetul CJ pentru laboratorul de
radiochirurgie stereotactică de tip Leksell Gamma Knife.

Spitalul de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" - am aprobat
studiul de fezabilitate actualizat și indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul “Construire pavilion 8”, inclus
pe lista de sinteză pentru finanțare prin CNI

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza-Vodă" - am
investit peste 300.000 de euro pentru achiziționarea unei
ambulanțe de transport neonatal

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie ”Elena-Doamna” - am
demarat construirea primului Centru de Tratament al
Infertilității din Moldova 

Investim în modernizarea spitalelor din subordinea Consiliului
Județean Iași:
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Investiții în sănătate

Combat COVID Iași - consolidarea capacității
unităților sanitare din județul Iași pentru prevenirea și
combaterea Covid-19

Creșterea calității serviciilor medicale de specialitate
prin extindere, modernizare și dotare Ambulatoriu
integrat în incinta IRO Iași, 

Am dat în administrarea IRO un imobil din
proprietatea județului Iași pentru construcția unui
Centru Național de Terapie cu Protoni și a unui imobil
compus din teren în suprafață de 1385 mp și clădire în
suprafață de 265 mp pentru a dezvolta în continuare
unitatea sanitară

Creșterea siguranței pacienților prin achiziția și
montajul sistemelor de detectare, semnalizare și
alarmare în spitalele din județul Iași. 

SIGUR FLUID IAȘI - Creșterea siguranței pacienților din
structuri spitalicești care utilizează fluide medicale.

Implementăm proiecte pentru  îmbunătățirea serviciilor
medicale:

  

Stadiu proiect septembrie 2020 – 0%
Stadiu proiect septembrie 2022 – 44,19%

Stadiu proiect septembrie 2020 – 0%
Stadiu proiect septembrie 2022 – 35,34%
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Programul Județean 
de Dezvoltare

Economico-Socială

Acordăm finanțare
nerambursabilă primăriilor

pentru modernizarea
piețelor/târgurilor și a
terenurilor de sport.

 
5 milioane lei

5 piețe
7 terenuri de sport
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Consiliul Județean Iași are în administrare șase școli
specializate în oferirea de servicii de asistență educațională
pentru persoane cu nevoi speciale, la care sunt înscriși 1700 de
elevi.

Am alocat în anul 2021 către Școala Gimnazială Specială
Pașcani și către Şcoala Specială Profesională Trinitas din Tg.
Frumos, sumele necesare ca acestea să poată achiziționa câte
un microbuz școlar.

Investim în susținerea învățământului special din județul Iași.
Am organizat, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Iași,
prima ediție a Galei „„Împreună Pentru Excelență”, în cadrul
căreia am premiat elevii speciali, care au obținut rezultate
deosebite în anul școlar 2021 - 2022.

În premieră, am creat un fond de două milioane de lei pe care
i-am repartizat către 14 școli din 11 comune pentru a moderniza
grupurile sanitare din unitățile de învățământ din mediul rural.
Fără școli cu toalete în curte, în județul Iași! Investim în
educație, investim în siguranța copiilor noștri, investim în
viitorul lor. Vom face toate eforturile pentru a continua
modernizarea toaletelor în toate cele 48 de școli care se află
astăzi în această situație.

Acordăm 1.199 de burse pentru elevii din școlile speciale, în
cuantum lunar de 500 de lei, în cazul bursei de performanță,
200 de lei pentru bursa de merit, 150 de lei la bursa de studiu și
200 de lei pentru bursa de ajutor social.

Avem un parteneriat activ cu mediul ONG pentru a susține
accesul la educație pentru copiii din mediile defavorizate.

EducațieOctombrie 2022

https://www.facebook.com/scoala.specialapascani?__cft__[0]=AZVmmWsG17MmF28jpB8ilb8H9kI5mVvkndrnZiL2HmUS7so5wN60idLeC2XBNil6tvj4peDBfq0EpY13ltog5pDAdhRLG1R9yyt2oTsGv65-wtwOlXipQIYkutvKR6ep4u4&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063590750210&__cft__[0]=AZVmmWsG17MmF28jpB8ilb8H9kI5mVvkndrnZiL2HmUS7so5wN60idLeC2XBNil6tvj4peDBfq0EpY13ltog5pDAdhRLG1R9yyt2oTsGv65-wtwOlXipQIYkutvKR6ep4u4&__tn__=-]K-R
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Servicii Sociale

Consiliul Județean, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Iaşi, este principalul furnizor de servicii sociale
la nivelul judeţului, atât în ceea ce privește Protecția Copilului, cât
și asistența socială oferită persoanelor adulte aflate în dificultate.
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La nivelul anului 2022, în centrele de plasament din subordinea
DGASPC sunt ocrotiți 586 de copii, în timp ce 2441 de copii se află
în măsuri de tip familial. Tot în subordinea DGASPC funcționează și
numeroase centre de servicii sociale pentru persoane adulte cu
dizabilități.

Consiliul Județean Iași are în coordonare și trei unități medico-
sociale la Răducăneni, Bivolari și Podu Iloaiei, în care sunt ocrotite
peste 120 de persoane vârstnice.
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Centrele de servicii sociale pentru copii sunt în curs 
de a fi transformate în servicii sociale de tip familial. 

în implementare
Închiderea Centrului Rezidențial Bogdana,
Bogdănești - execuție lucrări

Închiderea Centrului Rezidențial „„C.A.
Rosetti  elaborare PT (lot 1), recepție PTH
(lot 2)

Închiderea Centrului Rezidențial „„Sf.
Stelian”, Pașcani - recepție PTH și transmis
spre avizare

Închiderea Centrului Rezidențial Bucium 

Închiderea Centrului Rezidențial „„Sf. Andrei”
- semnare contract de finanțare 20.12.2021

Închiderea Centrului Rezidențial „„Sf.
Nicolae” Pașcani - semnare contract
finanțare 15.07.2022

recepție PTH și transmis spre avizare
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Servicii 
Sociale

în evaluare
Închiderea Centrului Rezidențial „„Mihail Sadoveanu”, 

Pașcani



În 29.07.2022, au fost depuse spre evaluare pentru 
finanțare prin Programul de Interes Național „„Înființarea 
de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/
centre de criză și locuințe protejate în vederea
dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în 
instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării
persoanelor cu dizabilități din comunitate” - sesiunea 8,
următoarele proiecte:

spre finanțare
Înființarea Centrului de zi Hârlău pentru
persoane adulte cu dizabilități

Înființare locuințe maxim protejate „„Teiul”

Înființare locuințe maxim protejate
„„Arțarul”

Înființare locuințe maxim protejate
„„Fagul”

Înființare locuințe maxim protejate
„„Frasinul”

Înființare locuințe maxim protejate
„„Magnolia”
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Servicii 
Sociale



DGASPC Iași colaborează atât cu celelalte direcții
din țară, cât și cu instituții publice, ONG-uri,
fundații, în vederea implementării de acțiuni
comune pentru extinderea rețelei de servicii cu
tipuri de servicii sociale complementare și
necesare.
În anul 2022, sunt 89 de convenții de colaborare
active cu UAT-uri din județul Iași.

Am semnat convenția
de asociere  cu Hope

and Homes for Children
Romania pentru

construirea Centrului
Respiro pentru copiii cu
dizabilități din județul

Iași.

Am alocat o suprafață de 
teren pentru construirea

casei Ronald McDonald în
curtea spitalului de copii 

„„Sf. Maria” Iași

Creșterea calității serviciilor
sociale în județul Iași 
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Servicii 
Sociale

Am acordat sprijin
refugiațiilor din Ucraina
prin structurile DGASPC.
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https://www.facebook.com/hopeandhomesromania?__cft__[0]=AZVzAyOiO3WwdJPOOdW7X2QIgYFYR7mvSyFHNPpjpni96354qP7q15oVawvBprDOmGaL0DgEcLQ2JMJVSK5n3bTWK9tDNQNaxI8-JHnzi8j-kQPVVCGXAF-NGZ6QuP0cCjc&__tn__=-]K-R
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Mediu
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Filosofia mea de viață e simplă: Protejarea mediului înseamnă
asumarea unui stil de viață pentru că stă în puterea fiecăruia dintre noi
să salvăm natura, să însănătoșim satul, orașul, țara în care locuim!

Una dintre prioritățile noastre în acest mandat este să facem un Iași
Mai Verde, să facem tot ce ține de această administrație pentru a
ajunge să trăim într-un județ curat și sănătos. 

Încă din prima zi de mandat, ne-am preocupat și am reușit să obținem
avizul de mediu pentru "Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în
Județul lași 2019 -2025” și totodată am deblocat un proiect, aflat în
stand-by de trei ani, prin obținerea ordinului de începere a activității la
Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Țuțora. 

Am demarat campania „Iași Mai Verde” în întregul județ și am aderat la
campaniile inițiate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Vinerea
Verde și Curățăm România, din grijă față de mediu și din dorința de a
crește calitatea vieții ieșenilor.

Am depus cererea de finanțare pentru proiectul „Stații de reîncărcare
pentru vehicule electrice în județul Iași.
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Cultură și reabilitarea
patrimoniului

100%

80%

Finalizarea lucrărilor de reabilitare și consolidare a
Casei Muzeelor
Finalizarea proiectului Restaurarea Muzeului "Vasile
Pogor" Iași

Restaurarea muzeului "Nicolae Gane"

Călător pe meridiane culturale - restaurarea și reabilitarea 
Bojdeucii lui Ion Creangă

Reabilitarea și modernizarea Filarmonicii Moldova din Iași
proiect depus spre finanțare prin PNRR
Reabilitarea și modernizarea Teatrului Luceafărul din Iași
proiect depus spre finanțare prin PNRR

Proiecte finalizate

Proiecte în implementare

Proiecte viitoare

Octombrie 2022

49%

25%
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Cultură și reabilitarea
patrimoniului

Octombrie 2022

136.657 vizitatori la muzeele
din cadrul MNLR Iași

                
Muzeul "Ion Creangă" (Bojdeucă)    - 33993               
Muzeul "Vasile Alecsandri" Mircesti Iași    - 8476               
Muzeul "Sfântul Ierarh Dosoftei - Mitropolitul"    - 11533               
Muzeul „Mihai Codreanu” (Vila Sonet)    - 1649               
Casa Muzeelor    - 40669               
Muzeul "Otilia Cazimir"    - 3278               
Muzeul ,,M. Eminescu” – 
Colectia ,,Istoria teatrului românesc”   -  19591               
Muzeul "Mihail Sadoveanu"   -  7996               
Muzeul "George Topîrceanu"    - 3474               
Muzeul "C. Negruzzi" Hermeziu, Trifesti    - 145               
Muzeul "V. Pogor" – Casa Junimii    - 5853               



Cultură

Ansamblul Artistic Profesionist
al CJ Iași „„Constantin Arvinte”

Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea

Culturii Tradiționale Iași
 

Școala Populară de Arte 
„„Titel Popovici”

Iașul este reprezentat la nivel național
și internațional de instituțiile de cultură
coordonate de Consiliul Județean Iași.

Festivalul „„Constantin Arvinte”,
Cucuteni 5000, FILIT, FITPT, Festivalul
„„Din bătrâni, din oameni buni” sunt
doar câteva evenimente emblematice
pentru comunitatea noastră.
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Biblioteca Județean
„,Gheorghe Asachi”

Teatrul pentru Copii și Tineret
„„Luceafărul”

Filarmonica de Stat „„Moldova”
Iași
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Sport, recreere
și timp liber

Siguranța cetățeanului 
și ordine publică

Educație

Cultură Sport de performanță

Social Sport de masă

Promovare turisticăTineret

Consiliul Județean Iași a alocat în ultimii doi ani 2.500.000 lei
pentru finanțări nerambursabile în baza Legii 350/2005, pentru
activități nonprofit de interes județean, în următoarele domenii:
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Relația cu Republica
Moldova și Diaspora

Am recâștigat președinția Asociației
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru și Euroregiunii
Siret-Prut-Nistru

Am semnat nouă acorduri de cooperare cu
raioane din Republica Moldova, din cele 22 câte
sunt în total.

Am organizat două Forumuri Transfrontaliere
comune România – Republica Moldova pe
domeniile: cultural și accesarea fondurilor
europene.

Am întărit relațiile cu Republica Moldova și
Ucraina. În premieră, am creat un fond de
1 MILION de lei pentru proiectele comunităților din
aceste două țări.
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Legislativ

În acești doi
ani de

mandat, am
convocat 60

de ședințe ale
Consiliului

Județean Iași,
în care am
dezbătut și

votat 950 de
proiecte și am
adoptat 905

hotărâri.

Octombrie 2022



Vă mulțumesc!
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