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nr.69. cod. 700075, 14
Bulevardul Stefan cel Mare
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

HOTARAREA nr.90
privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre Judetul Iaqi — Consiliul
Judetean Iasi si Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Ia0 pentru realizarea in
parteneriat a proiectului "CENTENAR 2018 — Conferinta Internationala de
Educatie a Adultilor cu tema: Educatia pentru valori, continuitate si context" in
perioada 25-27 aprilie 20181a Iasi — Romania §i ChiOnau — Republica Moldova si
alocarea sumei de 7500 lei in acest sens
Consiliul Judetean la*
Avand in vedere:
- Adresa si Formularul Cerere de cooperare ale Universitatii Alexandru loan Cuza
din Iasi, inregistrate la Consiliul Judetean Iasi cu nr.4123/27.02.2018, prin care solicitd
realizarea in parteneriat a proiectului "CENTENAR 2018 — Conferinta International% de
Educatie a Adultilor cu tema: Educatia pentru valori, continuitate si context" in perioada
25-27 aprilie 2018 la Iasi — Romania si Chisindu — Republica Moldova si alocarea sumei
de 40.000 lei;
- Expunerea de motive prezentatd de ate Presedintele Consiliului Judetean Iasi in
calitatea sa de initiator, inregistratA sub nr. 9371 din data de 26.03.2018;
- Raportul de specialitate al Directiei Juridice — Biroul Relatii Publice, Monitorul
Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Presa, inregistrat sub nr.9370
din data de 26.03.2018;
Culturd, Culte a
- propunerea Comisiei pentru invdtdmant, Cercetare
Universitatea
Alexandru loan
Consiliului Judetean Iasi "de a realiza in parteneriat cu
Cuza din Iafi proiectul "CENTENAR 2018 — Conferinta Internationale: de Educatie a
Adultilor cu tema: Educatia pentru valori, continuitate 0 context" in perioada 25-27
— Romcinia ci Chiqinau — Republica Moldova alocarea sumei de
aprilie 2018 la
7500 lei in acest sens, din suma pentru Centenar cuprinsa in bugetul CJ Iasi pe anul
2018, respectiv 3000 lei pentru cheltuieli trasport intern 0 4500 lei pentru cheltuieli
transport la0 — Chi§inau-Ia0, conform bugetului prezentat", avizatd favorabil, in
unanimitate, de cAtre membrii Comisiei si consemnata in Procesul — verbal de sedintd si
in Raportul de avizare ale acesteia din data de 21.03.2018;
- Adresa Universitatii Alexandru loan Cuza din Iasi, inregistratd la Consiliul
Judetean Iasi cu nr.9216/23.03.2018, prin care solicits ca suma de 7500 lei propusd a fi
alocatd pentru proiect de ate Comisia pentru InvAtdmant, Cercetare $tiintificd, Culturd,
Culte a Consiliului Judetean Iasi, respectiv 3000 lei pentru transport intern si 4500 lei
pentru transport Iasi-Chisindu-Iasi, sd fie redistribuita dupd cum urmeazd: 4000 lei pentru
cheltuieli transport Iasi- Chisindu — Iasi si 3500 lei pentru cheltuieli materiale
promotionale si cheltuieli de mask
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- Hotararea Consiliului Judetean Ia$i nr.86/27.03.2015 pentru modificarea Hotdrarii
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/manifestdri de interes public
judetean in beneficiul comunitatii locale precum si modificarea Acordului — Cadru de
Cooperare prevAzut in HotArarea Consiliului Judetean Iasi nr.310/26.10.2012;
- Adresa Directiei Economice nr. 8603/19.03.2018 prin care comunia faptul ca in
bugetul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi, la cap. 87.02. este prevdzutd suma de
100.000 lei pentru activitati prilejuite de Centenarul Marii Uniri;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modifiarile si
completdrile ulterioare;
- prevederile art.91 alin.(1) lit.d) §i e), coroborate cu alin.(5) pct. 1 §i 4 §i cu alin. (6)
lit. a) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicatd, cu modifiarile si
completarile ulterioare;
- prevederile HotArarii Consiliului Judetean Iasi nr.98/29.04.2015 privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare SocialA §i Economia a Judetului Iasi pentru perioada 2014 —
2020;
- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.75/20.02.2018 privind aprobarea
bugetului general al Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pe anul 2018;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi din data de 26
martie 2018;
- Amendamentul formulat in cadrul §edintei ordinare de plen a Consiliului Judetean
Iasi din data de 27 martie 2018 §i consemnat in procesul verbal al acesteia, respectiv
"distribuirea sumei de 7.500 lei pentru cheltuieli de transport - 4000 lei, laqi-Chiqineiulaqi qi 3.500 lei pentru cheltuieli materiale promotionale ci de masa, din fondul
Centenar";
- Votul exprimat in sedinta ordinard de plen din data de 27 martie 2018 §i consemnat
in procesul - verbal al acesteia, respectiv 28 voturi "Pentru";
In temeiul art.97 §i art.115 alin.(1) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, cu modifiarile si completdrile ulterioare:
HOTARASTE:
Art. 1 Se aprobd incheierea Acordului de cooperare intre Judetul Iasi — Consiliul
Judetean Iasi si Universitatea Alexandru loan Cuza din Ia$i pentru realizarea in
parteneriat a proiectului "CENTENAR 2018 — Conferinta Internationald de Educatie a
Adultilor cu tema: Educatia pentru valori, continuitate §i context" in perioada 25-27
aprilie 2018 la Iasi — Romania §i Chi§indu — Republica Moldova, conform anexei 1, parte
integrantd din prezenta hotdrare.
Art.2 Se aproba alocarea sumei de 7.500 lei din suma pentru Centenar cuprinsA in
bugetul Consiliului Judetean Iasi pe anul 2018, respectiv 4000 lei pentru cheltuieli
transport Iasi-Chisinau-Iasi si 3500 lei pentru cheltuieli materiale promotionale si
cheltuieli de masa, conform bugetului prezentat de organizatori pentru realizarea in
parteneriat a proiectului "CENTENAR 2018 — Conferinta Internationald de Educatie a
HCJI nr.90/27.03.2018
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Conferinta Internationale de Educatie a Adultilor cu tema: Educatia pentru valori,
continuitate si context" in perioada 25-27 aprilie 2018 la Iasi — Romania si Chi§inau —
Republica Moldova.
Art.3 Se imputernicqte Pmedintele Consiliului Judetean Iasi — dl. Maricel POPA
sa semneze in numele §i pentru Judetul Iasi - Consiliului Judetean Iasi acordul stipulat la
art.1
Art.4 Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari revine Directiei
Economice - Serviciul Financiar Contabil, Directiei Juridice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judetean Iasi §i Universitatii Alexandru loan Cuza din 14..
Art.5 Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni si Presa, va comunica in copie hotararea:
a) Institutiei Prefectului Judetului Iasi;
b) Directiei Economice - Serviciul Financiar Contabil;
c) Directiei Juridice;
d) Universitatii Alexandru loan Cuza din I*.
Art.6 Aducerea la cunotinta publics a prevederilor prezentei hotarari va fi
asigurata de catre Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni §i Presa.
Data astazi: 27 martie 2018
PRES
Dr. Ing. Mari
*
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CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR AL JUDETULUI IASI,
Lacrami ra Vernica
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Nr.

ACORD DE COOPERARE
, incheiat in data de

2018

cu sediul in Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant nr. 69,
Judetul Iasi — Consiliul Judetean
700075, Romania, Tel: 004-0232.235100, Fax: 004-0232.210336, reprezentat prin domnul Maricel Popa Presedinte, in calitate de partener, pe de o parte
§i
Str
, Tel:
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, cu sediul in judetul
, reprezentata prin
, deschis la
, in
, Cod Fiscal
, CONT•
organizator
calitate de
- au convenit sa incheie prezentul acord de cooperare, avand urmatoarele clauze:
OBIECTUL ACORDULUI
Art.1
— Consiliul Judetean Iasi, prin alocarea
a) Obiectul Acordului constituie colaborarea Judetului
— Consiliul Judetean Iasi pe
sumei de 7.500 lei din suma pentru Centenar cuprinsa in bugetul Judetului
anul 2018, cap. 87.02- „Alte actiuni", pentru realizarea in parteneriat a proiectului "CENTENAR 2018 —
Coqferinta Internationale" de Educatie a Adultilor cu tema: Educatia pentru valori, continuitate context"
in perioada 25-27 aprilie 2018 la
— Romania si Chisinau — Republica Moldova, respectiv 4000 lei
pentru cheltuieli transport Iasi — Chisinau-Iasi si 3500 lei pentru cheltuieli materiale promotionale
cheltuieli de masa, duna cum urmeaza: in avans 80% din valoarea totala a finantarii acordate de
dupa semnarea Acordului de cooperare de care parteneri, urmand ca la finalul
Consiliul Judetean
actiunii sau proiectului de,,interes public judetean, Consiliul Judetean Iasi sa achite si 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 Iasi se va diminua cu suma incasata in plus fata de prevederile bugetare;
—
b) Nerespectarea de catre partenerul beneficiar a destinatiei finantarii acordate de Judetului
Consiliul Judetean Iasi a obligatiilor asumate prin Acordul de cooperare atrage obligarea acestuia la
restituirea partiala sau integrala a stunelor primite, la care se adauga dobanda legala calculata la sumele
acordate, in conditiile legii.
II. DURATA ACORDULUI
Art. 2. Prezentul acord intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti si va avea o
durata de actiune determinata de atingerea obiectivelor propuse, respectand principiul neretroactivitatii,
destinarii fondurilor unei activitati a carei executare a fost deja inceputa
respectiv excluderea
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 7.500, prin Ordin de Plata, in contul partenerului in scopul
realizarii in parteneriat a proiectului "CENTENAR 2018 — Conferinta Internationale"' de Educatie a Adultilor
— Romania si
cu tema: Educatia pentru valori, continuitate context" in perioada 25-27 aprilie 2018 la
Chisinau — Republica Moldova, din suma pentru Centenar cuprinsa in bugetul Judetului Iasi — Consiliul
pe anul 2018, cap. 87.02- „Alte actiuni", respectiv 4000 lei pentru cheltuieli transport Iasi
Judetean
— Chisinau-Iasi si 3500 lei pentru cheltuieli materiale promotionale si cheltuieli de masa, in avans
80% din valoarea totala a finantarii acordate de Consiliul Judetean Iasi, dupa semnarea Acordului de
cooperare de cooperare, urmand ca la finalul proiectului de interes public judetean, Consiliul Judetean Iasi
sa achite diferenta, tinindu-se cont de rezultatele finale.
b) In situatia in care Universitatea "Alexandra loan Cuza" din lasi incaseaza venituri din
Anexa_ .2a. la
CONSiLIUL IUDETEAN 1A$1
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Formular) contribuia Consiliului Judetean Iasi se va diminua cu suma incasata in plus fats de prevederile
bugetare;
c) Totodata Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi se obliga, in calitate de partener, sä
promoveze pe site-ul oficial al Consiliului Judetean Iasi proiectul "CENTENAR 2018 — Conferinja
Internationala de Educafie a Adulfilor cu tema: Educalia pentru valori, continuitate ci context" cc se va
desfasura in perioada 25-27 aprilie 2018 la Iasi — Romania si ChisinAu — Republica Moldova;
d) In urma verificArii documentelor justificative Judetul Iasi — Consiliul. Judetean Iasi are
obligatia de a recupera de la beneficiar fondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli cleat
cele prevazute la art. 1 lit.a).
Art. 4
a) Obligatiile UniversitAtii "Alexandru loan Cuza" din Iasi in calitate de organizator, in cadrul
prezentului acord, constau in utilizarea sumei alocate de 7500 lei strict in vederea realizArii proiectului
"CENTENAR 2018 — Conferinja Internationala de Educafie a Adullilor cu tema: Educajia pentru
valori, continuitate si context" ce se va desfalFura in perioada 25-27 aprilie 2018 la Ia$i — Romania ci
Chifina u — Republica Moldova, respectiv 4000 lei pentru cheltuieli transport Iasi — ChisinAu-Iasi si
3500 lei pentru cheltuieli materiale promotionale si cheltuieli de masa, 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 Iasi in termen de cel mutt 30 de
zile de la terminarea acestora;
b) Universitatea "Alexandru loan Cuza" din Iasi in situatia in care incaseazA venituri din
vanzarea biletelor sau taxe de participare sub nivelul preconizat in bugetul initial (Anexa 1.2a. la
Formular) isi asumA acoperirea deficitului din surse proprii astfel incat evenimentul ce face obiectul
prezentului Acord sa nu fie periclitat;
c) Totodata, Universitatea "Alexandru loan Cuza" din Iasi va mentiona in cadrul actiunilor de
promovare a evenimentului anterior mentionat, precum §i pe parcursul desfawrarii acestuia, calitatea de
partener a Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi, in organizare;
d) Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi se obliga sa respecte caracterul nonprofit al
evenimentului anterior mentionat ce face obiectul prezentului acord;
e) Universitatea "Alexandru loan Cuza" din Iasi se °Nig sa furnizeze toate informatiile
necesare privind activitatile si termenele de desfa§urare a acestora Consiliului Judetean Iasi, Imo* de un
raport financiar privind executia bugetului alocat pentru evenimentul anterior mentionat ce fac obiectul
prezentului Acord. Documentele justificative se vor prezenta pentru toate cheltuielile din bugetul
evenimentului anterior mentionat, iar phi* vor fi efectuate ulterior semnarii Acordului de cooperage si
Inainte de finalul evenimentului care face obiectul acestuia;
f) Universitatea "Alexandru loan Cuza" din Iasi se obliga sa depuna in termen de cel mult 30
de zile de la finalizarea evenimentului anterior mentionat, un Raport final de activitate al acestuia;
g) Universitatea "Alexandru loan Cuza" din Iasi va raspunde pentru tot ceea ce privqte partea
tehnica, siguranta si securitatea organizarii evenimentului anterior mentionat ce face obiectul prezentului
acord;
h) Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi va include in derularea actiunilor
evenimentului de interes public judetean anterior mentionat, ca forma de sprijin, entitatile aflate sub
autoritatea Consiliului Judetean Iasi, dupa caz.
IV. DISPOZITII FINALE
Art. 5
a)

Pattie stabilesc urmatorul pact comisoriu;- in caz de - r eexeciitaresau ex cutare
,;1/4 si
Anc0 la ApOrfirea

necorespunzatoare a obligatiilor partilor prevazute de prezentul acord, acesta este reziliat de drept, lard
punere in intarziere si lard nici o alta formalitate.
Litigiile izvorate din prezentul acord se solutioneaza pe cale amiabila, iar and nu mai este
b)
posibila intelegerea, pe calea dreptului comun.
Prezentul acord a fost incheiat astazi,
valoare egala, fiecarei parti revenindu-i cate un exemplar.

Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi
Presedinte,
Dr. Ing. Maricel POPA

in 2 (cloud) exemplare cu caracter original

Universitatea "Alexandru loan Cuza" din
Iasi
Rector,

(semnatura parafa institu(iei)

(semnatura ci parafa institufiei)

SECRETAR AL JUDETULUI
Lacrantioara Vernicil

Vizat pentru control financiar preventiv propriu
Set' serviciu Juridic - Contencios Administrativ,
Maria Poraico

DIRECTIA JURIDICA
DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela Alungulesei
DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
Elena Arvinte

Responsabil juridic,

Responsabil financiar,

DI RECTIA ECONOMICA
1)1 RECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
AlMa Buhusi
DIRECTIA ECONOMICA
Set' Serviciu Financiar Contabil,
Mihaela Dorobat
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Anexa nr. 1.2.a

Universitatea „Alexandru Joan Cuza" din Ia§i
Facultatea de Psihologie $tiinte ale Educatiei
Adresa: Ja§i, Bd. Carol I, nr. 11
Cod fiscal: 4701126
Telefon: 0752 141 494; 0232.201 306_ Fax :_ 0232.201306
E-mail:_crea@uaic.ro; soitu@uaic.ro

Buget de venituri
Nr.
crt.
0
1
2
3
4

Sursa

Suma (in lei)

1
Contributie Consiliul Judetean lafi
Contributie proprie solicitant
Alte surse atrase (donatii, sponsorizeiri, etc)
Venituri din incasari de bilete sau taxe de
participare
TOTAL

40000
21250
69250
40000

Suma (in
procente din
total buget)
2
23,46
12,46
40,62
23,46

170500

100%

Numele §i prenumele in clar
Conf. univ. dr. $tefan Boncu

Persoand contact,
Prof. Laurentiu $oi

DECAN
Facultatea de Psihoio

Pre edinte Conferinta

SemnAtura a>
Data

C 6
$tiinte ale Educatiei

oicita 5i stampi la solicitantului

art' 2 241

CONSILII ;. ;L;DETEAN IASI
Anc,0 is 'ot5rarea
Nr
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Anexa nr. 1.2.b
Universitatea „Alexandru Loan Cuza" din Ia§i
Facultatea de Psihologie i Stiinte ale Educatiei
Adresa: Ja§i, Bd. Carol I, nr. 11
Cod fiscal: 4701126
Telefon: 0752 141 494; 0232.201 306_ Fax :_ 0232.201306
E-mail: crea@uaic.ro; soitu@uaic.ro
,J ' DEI UL IASI
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Buget de cheftuielt

Nr.
crt.

Tipuri de cheltuieli

Pret
unitar

0

1

2

1
2

3
4
5

6
7

8
9

Cheltuieli achizitionare materiale
Cheltuieli pentru achizitionarea de
dotari (altele decaat mijloace fixe)
necesare derularii actiunii/
evenimentului/manifestarii *
Cheltuieli de prestari servicii
— traducere simultana
Cheltuieli de cazare
Cheltuieli de masa
Pranz : 200 pers x 3 zile x 20 lei
Cind : 180 pers x 3 zile x 46 lei
Pauze cafea : 200 pers x 3 zile x 5 lei
Cheltuieli de personal *
Cheltuieli de transport
- transport intern
- transport extern — vorbitori
invitati
- transport I*-Chi§inau-Ia§i
Cheltuieli de inchiriere (spatii Wsau
aparatura)
Cheltuieli de promovare qi publicitate
Serviete inscriptionate,
mape documente,
programe
brosuri,

0
Zitia

Uniteiti
de
masura
(duper'
caz)
3

Nr. unitati
de masura
(dupes caz)

Sume

4

5=2 x
4

-

-

-

200/ores 2 pers

36 ore

14400

250 lei

4 nopti

30000

-

30 pers

20 lei
46 lei
5 lei

200 pers 3 zile
180 pers 3 zile
200 pers 3 zile

-

-

3580
2250

2 pers
2 bus

-

-

46
3,50
8,75
5,75

200
200
200
200

12000
24840
3000
39840

-

-

-

3000
7160
4500
14660
-

9200
700
1750
1150
Pagi na 8

pix,
3,25
200
650
ecusoane,
0,75
200
150
banner
350
6
2100
Plachete distinctii cu insemne
226,1
20
4522
CENTENAR
200
4
800
roll-up
21072
10 Cheltuieli de realizare tiparituri
- Editare 1 volum ISI §i 1 vol la
50 EUR 250 ex 10000x4,65 46500
Cambridge
12 lei
200
2400
- editare vol abstracte
48900
11 Alte cheltuieli
- Diseminare
1628
TOTAL
170500
Pentru aceste tipuri de cheltuieli nu se poate solicita finantare de la Consiliul Judetean
Iasi

Numele i prentiMeleTnitila'r
Conf. univ. dr, $te fan 116ncu

Persoand contact,
Prof. Laurentiu $oitu

$14
it

DECAN
Facultatea de P

.\
og!

Tif
Stnnte ale Educatiei

Pre§edinte Conferinta

Semnatura autorizata it tampila solicitantului
Data

2-4
JUDEICL 1154
CONSILIUL:UDETEAN IASI
Anexa lu otSrarea
Nir

Anute21:511Luna QJ
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