ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul Stefan cel Mare §i Sfant, nr.69, cod. 700075, la§i
www.icc.ro

Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;

HOTARAREA n r.70
privind aprobarea Incheierii Acordului de cooperare Intre Judetul Iasi — Consiliul
Judetean Iasi si Asociatia parintilor Colegiului National de Arta "Octav Bancila"
Iasi - "PORTI DESCHISE ELEVILOR" pentru realizarea in parteneriat a
Colocviului National de Muzicologie, in perioada 23-24 februarie 2018, la Iasi

Consiliul Judetean Iasi;
Avand in vedere:
- Adresele si Formularele Cerere de cooperare ale Asociatiei Parintilor Colegiului
National de Arta "Octav Bancila" Iasi - "PORTI DESCHISE ELEVILOR" si Colegiului
National de Arta "Octav Bancild" Iasi, inregistrate la Consiliul Judetean Iasi cu
nr.35661/13.12.2017, nr.35421/13.12.2017, nr.35079/11.12.2017 si nr. 2256/22.01.2018
prin care solicits organizarea in parteneriat a Colocviului National de Muzicologie, in
perioada 23-24 februarie 2018, la Ia5i, respectiv pentru realizarea unui album jubiliar si
alte materiale promotionale a activitatii la nivel national: volumul XIII Studii de
muzicologie, pliantul In Honoream — Folclorul 5i muzica bizantina din zona
brosura colocviului s.a. si acordarea sumei de 6.600 lei in acest sens;
- Propunerea Comisiei pentru invatamant, Cercetare Stiintifica, Cultures, Culte a
Consiliului Judetean Iasi "de a realiza in parteneriat cu Asociatia Parintilor Colegiului
National de Arta "Octav Bancila" Iasi - "PORTI DESCHISE ELEVILOR" Colocviul
National de Muzicologie, in perioada 23-24 februarie 2018, la Ia.yi acordarea sumei
de 5.000 lei din bugetul Judetului Iayi — Consiliul Judetean Ia# pe anul 2018, cap. 87.02
— "Alte actiuni", respectiv pentru realizare de tiparituri cu conditia revizuirii
formularului de buget asel Incest sa rezulte in ce constau aceste cheltuieli", avizata
favorabil de catre membrii Comisiei si consemnata in Procesul — verbal de sedinta 5i in
Raportul de avizare ale acesteia din data de 18.12.2017;
- Expunerea de motive a Pre5edintelui Consiliului Judetean Iasi inregistrata sub
nr.2946 din 29.01.2018;
- Raportul de specialitate al Directiei Juridice — Biroul Relatii Publice, Monitorul
Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Presa, inregistrat sub
nr.2944 din 29.01.2018;
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 5i
completarile ulterioare;
- Prevederile art.91 alin.(1) lit.d) 5i e), coroborate cu alin.(5) pct. 1, 4, 5 5i cu alin.
(6) lit.a) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;
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- Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.150 din 01.04.2017 privind
aprobarea bugetului general al Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pe anul 2017, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.98/29.04.2015 privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Socials §i Economics a Judetului Iasi pentru perioada 2014 —
2020;
- Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.86/27.03.2015 pentru
modificarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.194 din 24.06.2014 privind adoptarea
unui Formular pentru persoane juridice interesate, ce solicits cooperarea si sustinerea
Consiliul Judetean Iasi, in vederea realizarii in comun a unor actiuni/evenimente/
manifestari de interes public judetean in beneficiul comunitatii locale precum §i
modificarea Acordului — Cadru de Cooperare prevazut in Hotararea Consiliului Judetean
Iasi nr.310/26.10.2012;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi din data de 19
februarie 2018;
- Votul in unanimitate exprimat in §edinta ordinal-a de plen din data de 20 februarie
2018 §i consemnat in procesul - verbal al acesteia, respectiv 29 voturi "Pentru";
In temeiul art. 97 §i art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare:
H OTARASTE:
Art. 1 Se aproba incheierea Acordului de cooperare Intre Judetul Iasi — Consiliul
Judetean Iasi si Asociatia parintilor Colegiului National de Arta "Octav Bancila" Iasi "PORTI DESCHISE ELEVILOR" pentru realizarea in parteneriat a Colocviului National
de Muzicologie, in perioada 23-24 februarie 2018, la Iasi, conform Anexei 1 parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2.(1) Se aproba alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul Judetului Iasi —
Consiliul Judetean Iasi, cap. 87.02 — "Alte actiuni" pentru realizarea in parteneriat cu
Asociatia parintilor Colegiului National de Arta "Octav Bancila" Iasi - "PORTI
DESCHISE ELEVILOR" a Colocviului National de Muzicologie, in perioada 23-24
februarie 2018, la Iasi, respectiv pentru cheltuieli realizare tiparituri, conform bugetului
prezentat in Anexa 2.1.b la Formularul cerere de cooperare.
(2) Se aproba includerea in bugetul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pe
anul 2018 a sumei prevazute la art. 2 alin.(1) din prezenta hotarare.
Art.3 Se imputernicqte Prqedintele Consiliului Judetean Iasi — dl. Dr. Ing.
Maricel Popa sa semneze in numele §i pentru Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi
acordul stipulat la art.1 .
Art.4 Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine Directiei Economice Serviciul Financiar Contabil, Directiei Juridice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si
Asociatiei parintilor Colegiului National de Arta "Octav Bancila" Iasi -"PORTI
DESCHISE ELEVILOR".
HCJ1 nr.70/20.02.2018
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Art.5 Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni §i Presa, va comunica in copie hotararea:
a) Institutiei Prefectului Judetului
b) Asociatiei parintilor Colegiului National de Artd "Octov BAncila" Iasi "PORTI DESCHISE ELEVILOR";
Directiei Econornice - Serviciul Financiar Contabil;
d) Directiei
Art.6 Aclucerea la cunotinta publica a prevederilor prezentei hotarari va fi
rAtre Biroul Relatii Publice., Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,
asigurata
Consilierii .1u;14tni si Presa.
Data astazi: 20 februarie 2018

PRESEDINTE,
D. Ing. Marieei

FICJI nr.70/20.02.2018

CONTRASEMNEAZA,
SECRF,TAR AL JUDETULUI
Lacramiira Vernica
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ACORD DE COOPERARE
, incheiat in data de 20.12.2017

Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi, cu sediul in Bulevardul Stefan cel Mare i Scant nr. 69,
700075, Romania, Tel: 004-0232.235100, Fax: 004-0232.210336, reprezentat prin domnul Presedinte, Dr.
Ing. Maricel Popa, in calitate de partener, pe de o parte
§i
Asociatia parintilor Colegiului National de Arta "Octov Bancila" Iasi - "PORTI DESCHISE
, CONT:
, Cod Fiscal
ELEVILOR" , cu sediul in judetul Ia§i, municipiul Iasi, Tel:
in
calitate
de
,
reprezentat
prin
, deschis la
, organizator,
- au convenit sa incheie prezentul acord de cooperare, avand urmatoarele clauze:
OBIECTUL ACORDULUI
I.
Art.1 a) Obiectul Acordului ii constituie colaborarea Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi, prin
alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pe anul 2018, cap. 87.02„Alte actiuni” pentru realizarea in parteneriat a Colocviului Nafional de Muzicologie, in perioada 23-24
februarie 2018, la Iayi, respectiv pentru cheltuieli realizare tiparituri, conform bugetului prezentat in
Anexa 2.1.b la Formularul cerere de cooperare, dupd cum urmeaza: in avans 80% din valoarea totald a
finantarii acordate de Consiliul Judetean Iasi, dupe semnarea Acordului de cooperare de catre
parteneri, urmand ca la finalul actiunii sau proiectului de interes public judetean, Consiliul Judetean
Iasi sa achite §i diferenta, tinandu-se cont de rezultatele finale. In situatia in care partenerul
organizator incaseaza venituri din vanzarea biletelor sau taxe de participare peste nivelul preconizat
in bugetul initial (Anexa 1.2a. la Formular) contributia Consiliului Judetean Ia0 se va diminua cu
suma incasata in plus fats de prevederile bugetare;
b) Nerespectarea de catre partenerul beneficiar a destinatiei finantarii acordate de Judetului Iasi
— Consiliul Judetean Ia.5i a obligatiilor asumate prin Acordul de cooperare atrage obligarea acestuia la
restituirea partials sau integrals a sumelor primite, la care se adauga dobanda legala calculate la
sumele acordate, in conditiile legii.
II. DURATA ACORDULUI
Art. 2. Prezentul acord infra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti si va avea o
durata de actiune determinate de atingerea obiectivelor propuse, respectand principiul
neretroactivitatii, respectiv excluderea posibilitatii destinarii fondurilor unei activitati a carei
executare a fost deja inceputa sau finalizata la data incheierii Acordului de cooperare;
III. OBLIGATIILE PARTILOR
Art. 3
a) Obligatiile Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi — in calitate de partener, in cadrul
prezentului acord, constau in virarea sumei de 5000 lei, prin Ordin de Plata, in contul partenerului in
scopul realizarii in parteneriat a Colocviului National de Muzicologie, in perioada 23-24 februarie
2018, la Iafi, respectiv pentru cheltuieli realizare tiparituri, conform bugetului prezentat in
Anexa 2.1.b la Formularul cerere de cooperare, in avans 80% din valoarea totala a finantarii
acordate de Consiliul Judetean Iasi, dupe semnarea Acordului de cooperare de cooperare, urmand ca
la finalul actiunii sau proiectului de interes public judetean, Consiliul Judetean Iasi sa achite si
diferenta, tinindu-se cont de rezultatele finale.
b) In situatia in care Asociafia parintilor Colegiului National de Arta "Octav
10- "PORTI DESCHISE ELEVILOR" incaseaza venituri din vanzarea biletelor sau taxe de
participare peste nivelul preconizat in bugetul initial (Anexa 1.2a. la Formular) contribuia
Consiliului Judetean Iasi se va diminua cu suma incasata in plus fate de prevederile bugetare;

c) Totodata Judetul Ia§i — Consiliul Judetean Ia§i se obliga, in calitate de partener, sa
promoveze pe site-ul oficial al Consiliului Judetean Ia§i Colocviul National de Muzicologie ce se
va desfafura perioada 23-24 februarie 2018, la lafi;
— Consiliul Judetean Ia§i are
d) In urma verificarii documentelor justificative Judetul
obligatia de a recupera de la beneficiar fondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli
cleat cele prevazute la art. 1 lit.a).
Art. 4

a) Obligatiile Asocialiei parinlilor Colegiului National de Arta "Octav &India"
"PORTI DESCHISE ELEVILOR" in calitate de organizator, in cadrul prezentului acord, constau
in utilizarea sumei alocate de 5000 lei strict in vederea organizarii Colocviul National de
Muzicologie ce se va desfa$ura perioada 23-24 februarie 2018, la lafi, respectiv pentru
cheftuieli realizare tiparituri, conform bugetului prezentat in Anexa 2.1.b la Formularul cerere de
cooperare, sens in care vor fi prezentate (in copie) documente justificative (sub forma de
decont) Directiei Economice - Serviciului Financiar Contabil din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judetean Ia§i in termen de cel mult 30 de zile de la terminarea
acestora;
b) Asocialia parinlilor Colegiului National de Arta "Octav Bancila" lag - "PORTI
DESCHISE ELEVILOR" in situatia in care incaseaza venituri din vanzarea biletelor sau taxe
asuma
de participare sub nivelul preconizat in bugetul initial (Anexa 1.2a. la Formular)
acoperirea deficitului din surse proprii astfel inch evenimentul ce face obiectul prezentului
Acord sa nu fie periclitat;
c) Totodata, Asocialia parinlilor Colegiului National de Arta "Oetav ncila"
"PORTI DESCHISE ELEVILOR" va mentiona in cadrul actiunilor de promovare a evenimentului
anterior mentionat, precum §i pe parcursul desfa.prarii acestuia, calitatea de partener a Judetului Ia§i
— Consiliul Judetean I*, in organizare;
- "PORTI
d) Asocialia pa'rinlilor Colegiului National de Arta "Octav &Melia"
DESCHISE ELEVILOR" se obliga sa respecte caracterul nonprofit al evenimentului anterior
mentionat ce face obiectul prezentului acord;
e) Asocialia parintilor Colegiului National de Arta "Octav Bancila" Iafi - "PORTI
DESCHISE ELEVILOR" se obliga furnizeze toate informatiile necesare privind activitatile §i
insolite de un raport financiar
termenele de desfaprare a acestora Consiliului Judetean
privind execulia bugetului alocat pentru evenimentul anterior menlionat ce fac obiectul
prezentului Acord. Documentele justificative se vor prezenta pentru toate cheltuielile din bugetul
vor fi efectuate ulterior semnarii Acordului de
evenimentului anterior mentionat, iar
cooperare fi inainte de finalul evenimentului care face obiectul acestuia;
- "PORTI
f) Asocialia parinlilor Colegiului Nalional de Arta "Octav Bancild"
DESCHISE ELEVILOR" se obliga sa depuna in termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea
evenimentului anterior mentionat, un Raport fmal de activitate al acestuia;
- "PORT'
g) Asocialia parinlilor Colegiului National de Arta "Octav Bancila"
DESCHISE ELEVILOR" va raspunde pentru tot ceea ce privqte partea tehnica, siguranta
securitatea organizarii evenimentului anterior mentionat ce face obiectul prezentului acord;
- "PORTI
h) Asocialia parinlilor Colegiului Nafional de Arta "Octav Bancila"
va
include
in
derularea
actlimilor
evenimentului
de
interes
public
DESCHISE ELEVILOR"
. • • ; - . _ e • . iliului Judetean
judetean anterior mentionat, ca forma de sprijin,
IASI
J
Ia§i, dui:a caz.
CONSILII;L JUDETEAN 1A$1
IV. DISPOZITII FINALE
Art. 5
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PATOle stabilesc urmdtorul pact comisoriu: in caz de neexecutare sau executare
a)
necorespunzatoare a obligatiilor pArtilor prevazute de prezentul acord, acesta este reziliat de drept,
fora punere in intarziere fard nici o altd formalitate.
Litigiile izvorate din prezentul acord se solutioneazd pe cale amiabild, iar cand nu mai
b)
este posibild intelegerea, pe calea dreptului comun.
in 2 (doud) exemplare cu caracter original
Prezentul acord a fost incheiat astAzi,
Si valoare egald, fiecdrei pal-0 revenindu-i ate un exemplar.
Asocia(ia pa rintilor Colegiului National de Arta
"Octav Battelle - "PORTI DESCHISE ELEVILOR"
Preqedinte,

Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi
Prqedinte,
Dr. Ing. Maricel Popa

(semnatura $1 parafa
(semndtura Si paraja instirutia)

SECRETAR AL JUDETULUI IASI,
Lacramioara Vernica
Vizat pentru control fmanciar preventiv propriu,
Sef serviciu Juridic - Contencios Administrativ
Maria Poraico

DIRECTIA JURIDICA
DIRECTOR EXECUTIV - Gabriela Alungulesei

Responsabil financiar,

Responsabil juridic,

DIRECTIA ECONOMICA
Director Executiv -Elena Arvinte

DIRECTIA ECONOMICA
Director Executiv Adjunct —Alina Buhusi

DIRECTIA ECONOMICA
Sef Serviciu Financiar Contabil —Mihaela Dorobat

JUDETUL IA51
CONSILIUL JUDETEAN
AnexS la H t5r5rea
Nr
An LI ifQ.0 t42
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Numele solicitantului Asocialialor Colegiul National de Arta 0. &Medd 1aci Anexa nr. 1.2.a
Adresa solicitantului Str. Cuza Voda Nr. 29, Iasi
Date de indentificare a solicitantului CUI Asociatie 31216005
„,
Nr.
crt.
0
1
2
3
4

nituri

8600

Suma (in procente
din total buget)
2
69,35%

800
1500
1500
12.400

6,45%
12,10%
12,10%
100%

Suma (In lei)

Sursa
I
Contributie Consiliul Judetean Iasi- Cheltuieli de
realizare tiporituri
Contributie proprie solicitant
Alte surse atrase (donatii, sponsorithri, etc)
Venituri din incassari de bilete sau taxe de participare
TOTAL

Data
Numele si prenumele reprezentantului legal - Doina Balan
Semniitura ci ctampila
n44-

40c.,/p;+ it ?))k .T7'
5 C-C1// I-

,
Numele solicitantului Asocialia Parinlilor Colegiul National de Arta 0. &India layi Anexa nr. 1.2.b
Adresa solicitantului Str. Cuza Yodel Nr. 29, Iasi
Date de indentificare a solicitantului CUI Asociatie 31216005

ieli
Nr.
crt.

i 1'

Tipuri de

JUDEIL IA51
CONSILII!L JUDETEAN lik$1
Anexa la

Pret unitar

Unitiiti
de
masurei
(dupe:"
caz)

2

3

t rarea

Antilktg Luna...C12-... Lila 10

0
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

1
Cheltuieli achizitionare materiale
Cheltuieli pentru achizitionarea de
dot as ri (allele dectiat mijloace fixe)
necesare deruldrii actiunii/
evenimentului/manifestarii *
Cheltuieli de prestari servicii
Cheltuieli de cazare
Cheltuieli de masa
Cheltuieli de personal *
Cheltuieli de transport
Cheltuieli de inchiriere (spa(ii ci/sau
aparatura)
Cheltuieli de promovare ci publicitate
TV-Radio
Cheltuieli de realizare tiparituri din
care:

10.1. Editare/Tiparire ALBUM ANIVERSAR —
20 ANI DE ACTIVITATE

Nr.
unitati
de
masura
(dupe,
caz)
4

Sume
-lei

5=2 x 4

500
2000
100
500
200
500
8600
150
volume

5000
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10.2. - Editare/Tiparire — Studii de
Muzicologie vol.XX .
i•
.
10.3. - Editare/Tiparire — Pliant — IN u ' .•
.
HONOREM — FOLCLORISTICA SI
BIZANTINOLOGIA IESEANA
10.4.
Editare/Tiparire
—
brosura
PROGRAMUL sustinerii lucrarilor
participantilor in cadrul Colocviului
National de Muzicologie 2018

125 vol

2000

150
numere

600

150
numere

10.5. - Editare/Tiparire materiale publicitare:
mape — 150 numere, afise - 20, invitatii
— 200 numere, semn de carte

150
numere
20 afise
200
invitatii
150
semne
carte

500

500

11

Alte cheltuieli
TOTAL
12.400
entru aceste tipuri de cheltuieli nu se poate solicita finantare de la Consiliul JudeJean Ia#
Data
Numele prenumele reprezentantului legal - presedintele Asociatiei de Parinti al Colegiului National
de Arte 0. Bancila Iasi - Doina Balan
Semnatura yi ctampila
r.V
a-lort.eavv—
•)? U2.2Ct i

•

JUDE` UL 1A$1
CONSILIUL JUDETEAN 1A$1
t5r5rea
Anex.5 la
Nr
f‘()
La
ul
AnukA0d. Luna
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