ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul Stefan cel Mare Kant, nr.69, cod. 700075, Ia0
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

HOTARAREA nr. 140
pentru modificarea si completarea Formularului Cerere pentru Acord de cooperare
pentru persoane juridice romfine on straine, inclusiv parteneri din societatea civila,
in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni (evenimente/manifestAri)
sau proiecte de interes public judetean privind: "educatia", „cultura", "tineretul" si
a formularului cadru pentru Acord de Cooperare incheiat in acest sens

Consiliul Judetean Iasi;
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de cAtre PreFdintele Consiliului Judetean Iasi in
calitatea sa de initiator, Inregistrat sub nr. 8779 din data de 12.03.2020;
- Raportul de specialitate al Biroului Contractare Servicii Sociale, Parteneriate cu
UAT, Societatea Civila, Organizatii si Fundatii, Inregistrat sub nr. 8781 din data de
12.03.2020;
- Adresa Comisiei pentru invatamant, Cercetare Stiintifica, Culture, Culte a
Consiliului Judetean Iasi, inregistrata cu nr. 5106/13.02.2020;
- propunerile formulate de catre membri Comisiei pentru invatamant, Cercetare
Culture, Culte a Consiliului Judetean Iasi in sedinta acesteia din data de 11.03.2020,
referitoare la modificarea Formularului cerere de cooperare si a Acordului de cooperare
aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 194/24.06.2014, cu modificarile si
completarile ulterioare, propuneri avizate in unanimitate de ate membrii comisiei si
consemnate in procesul verbal de sedinta si in raportul de avizare ale acesteia;
- propunerea Comisiei pentru Tineret, Sport §i Turism a Consiliului Judetean Iasi
formulate in §edinta acesteia din data de 19 martie 2018, reiterate in cadrul §edintei de
comisie din data de 12.02.2020 §i consemnata in procesele verbale de §edintA ale
acesteia;
- adresa Directiei Economice a Consiliului Judetean Iasi nr. 362/08.01.2018;
- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de telmica legislative pentru
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile §i completArile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificArile si
completarile ulterioare;
- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 83/17.02.2020 privind bugetul
general al Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pe anul 2020;
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- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Ia§i din data de
17 martie 2020;
- Votul exprimat in §edinta ordinary de plen din data de 18 martie 2020 §i
consemnat in procesul - verbal al acesteia, respectiv 28 voturi "Pentru";
In temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ:
HOTARASTE:
Art. 1 incepand cu data prezentei se aproba modificarea §i completarea
Formularului Cerere pentru Acord de cooperare pentru persoane juridice romane on
strain, inclusiv parteneri din societatea civild, in vederea finantarii §i realizarii in comun
a unor actiuni (evenimente/manifestari) sau proiecte de interes public judetean privind:
"educatia", „cultura", "tineretul" §i a formularului cadru pentru Acord de Cooperare
incheiat in acest sens, conform Anexele 1 §i 2 la prezenta Hotgrare.
Art. 2 Incepand cu data prezentei HotArarea Consiliului Judetean Ia§i nr. 86/2015
§i Hotararea Consiliului Judetean Ia§i nr. 194/2014 i§i inceteaza aplicabilitatea.
Art. 3 Prezenta Hotarare va fi comunicatd in copie:
a) Institutiei Prefectului Judetului Ia§i;
b) Directiei Economice;
c) Biroului Contractare Servicii Sociale, Parteneriate cu UAT, Societatea
Organizatii §i Fundatii;
d) Persoanelor interesate.
Art. 4 Aducerea la ctino§tinta publicd a prevederilor prezentei Hotarari va fi
asiguratd de ate compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Ia§i cu
atributii in acest sens.
Data astazi: 18 martie 2020
PRESEDSit,Dr. Ing. a>ricel Popa *

HCJI nr. 140/18.03.2020

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
LacrAmioar ernicA-Dascalescu
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Anexa 1
Formular Cerere pentru Acord de cooperare
pentru persoane juridice romtme on straine, inclusiv parteneri din societatea
civil(); in vederea finantarii fi realizarii in comun a unor
(evenimente/manifestari) sau proiecte de interes public jude(ean privind: "educafia",
„cultura", "tineretul" ,Fi "incheierea unui Acord de Cooperare in acest sens"

1. Prevederi generale:
a) Formularul cerere pentru Acord de cooperare este destinat institutiilor publice, definite la
art. 5 alin. (28) lit. w) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si/sau partenerilor din
societatea civila care fac dovada ca la realizarea actiunilor (evenimente/manifestari) sau proiectelor de
interes public judetean propuse, au ca parteneri finantatori o alts institutie publics, motiv pentru care
sunt neeligibili in Programul Consiliului Judetean Iasi de acordare a fmantarilor nerambursabile pe
Legea nr. 350/2005 si pot solicita in aceste conditii cooperarea Consiliului Judetean
b) Consiliul Judetean Iasi in conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) §i alin. (7) lit.a)
si c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, "indeplinqte urmatoarele categorii principale
de atributii: ...privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern §i extern", sens in care Consiliul
Judetean "hotarii fie, in conditille legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice roman on
strdine, inclusiv cu parteneri din societatea civila, in vederea finantarii fi realiztirii in comun a unor
actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public judetean", lilsau"hotartifte, in conditille legii,
cooperarea sau asocierea cu alte unita(i administrativ — teritoriale, din lard on din straineitate, precum
fi aderarea la asocialii nationale qi international ale autoritatilor administra(iei publice locale, in
vederea promovarii unor interese comune";
c) Consiliul Judetean Iasi in conformitate cu prevederile art. 173 alin.(1) lit. d) coroborate cu
alin. (5) lit. a), d) §i e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, "indeplinqte urmtitoarele
categorii principale de atributii...., atributii privind gestionarea serviciilor publice de inheres
judelean"; "In exercitarea atribu(iilor preveizute la alin. (1) lit. d). Consiliul Judetean asigurti, potrivit
competen(elor sale 41 in condi(iile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes
judetean privind a) educafia, d) cultura e) tineretul";
d) Consiliul Judetean Iasi incheie Acorduri de cooperare pentru actiuni
manifestari), sau proiecte de interes public judetean care au caracter nonprofit. In acest sens
solicitantii au obligatia ca veniturile preconizate a fi incasate din vanzarea biletelor sau din taxe de
participare in cadrul actiunilor (evenimentelor/manifestarilor) sau proiectelor de interes public
judetean, organizate in parteneriat cu Consiliul Judetean Iasi, sä le foloseasca pentru desfisurarea
in bune conditii a acestora cu evidentierea for pe categorii de cheltuieli in cadrul bugetului
prezentat.
e) Consiliul Judetean Iasi incheie Acorduri de cooperare pentru actiuni (evenimente/
manifestari) sau proiecte de interes public judetean care respects principiul neretroactivitatii,
respectiv excluderea posibilitatii destinarii fondurilor unei activitati a carei executare a fost deja
inceputa sau finalizata la data incheierii Acordului de cooperare;
f) Activitatea de tineret vizeza orice forma de actiune necesara asigurarii de conditii adecvate a
integrarii socioprofesionale a tinerilor, conform necesitatilor si aspiratiilor acestora, in sens larg,
activitatile de tineret vizeaza acordarea de facilitati in domeniul economic, in domeniul educationalcultural, al stimularii activitatii de cercetare, voluntariat, factori de risc specifici, masuri privind
protectia socials a tinerilor respectiv, fenomenele, procesele comportamentele care, prin actiunea for
specifics, reduc sau elimina §ansele de dezvoltare formare a tinerilor aflati intr-un potential pericol de
quare in procesul for de integrare socioprofesionala.
JUDETUL IAS:1
CONSTLIULILIDETEAN IASI
Ancx5
Antii

. Limn

Zio3

g) Consiliul Judetean Iasi poate incheia un singur acord de cooperare intr-un an fiscal cu aceea§i
persoanA juridica romand on straina, sau partener din societatea civila, in vederea finantarii realizarii
in comun a unor actiuni (evenimente/manifestAri) sau proiecte de interes public judetean privind:
"educatia", „cultura", "tineretul".

Solicitant:

2.

a) Institutia publics (titulatura completd):
Adresa:
Cod fiscal:
Fax :
Telefon:
E-mail:
Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul (nume, prenume):
Tel.
E-mail:

Fax:

Semnatura persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul
b) Partener societatea civila (denumirea completA):
Adresa:
Cod
fiscal:
Fax :
Telefon:
E-mail:
Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul (nume, prenume):
Adresa:
Tel.
E-mail:

Fax:

Semniitura persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul
3. Doresc realizarea in parteneriat cu Consiliul Judetean Iasi a actiunii
(evenimentului/manifesteirii) sau proiectului de interes public judetean:
(titlul)
in domeniul:
❑ educatie
❑ cultura
0 tineret
(se bifeaza cu X domeniul vizat)
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4. Locul (locurile) de desfaprare si durata/perioada de desf4urare actiunii
(evenimentului/manifestarii) sau proiectului:

5. Scopul actiunii (evenimentului/manifestarii) sau proiectului prezentat/prezentate
din care si rezulte ca acesta/acestea este/sunt "de interes public judetean".

6. Grupul(rile) tinta:

7. Activitatile principale:

Nr.
Crt.

Activitatea

Data desfasurarii

Locatia

8. Actiunea (evenimentul/manifestarea) sau proiectul de interes public judetean
pentru care solicitam realizarea in parteneriat cu Consiliul Judetean Iasi prin Acord de
Cooperare si sprijin fmanciar are caracter nonprofit, sens in care completam declaratia
din Anexa 1.1. la prezentul Formular, prin care ne obligam ca veniturile preconizate a fi
incasate din vanzarea biletelor sau din taxe de participare in cadrul actiunii
(evenimentului/manifestarii) sau proiectului de interes public judetean organizat in
parteneriat cu Consiliul Judetean Iasi, sä le folosim pentru desfasurarea in bune conditii a
acesteia (acestuia) cu evidentierea for pe categorii de cheltuieli in cadrul formularului de
buget.
9. Bugetul de venituri si cheltuieli al actiunii (evenimentului/manifestarii) sau
proiectului de interes public judetean: - conform Anexei 1.2.a Si Anexei 1.2.b
10. Suma solicitata de la Consiliul Judetean Iaqi
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Costul total al proiectului
-Lei-

Suma solicitata de la
Consiliul Judetean Iasi

% din costul totalul al
proiectului

(maxim 40% din valoarea totals a proiectului dar nu
mai mull de 50.000 lei)

(maxim 40% din valoarea totals a
proiectului)

-Lei-

(Suma acordata de Consiliul Jude;ean la# prin acord de cooperare va fi alocata in
urma analizei Formularului Cerere pentru Acord de cooperare, in funclie de dimensiunea
acliunii (evenimentului/manifesteirii) sau proiectului de interes public judefean 0 nu
poate depayi 40% din valoarea totals a proiectului sau maxim 50.000 lei).
11. Actiunea (evenimentul/manifestarea) su proiectul se desfagoara de mai
multe editii?
CI Da
LI Nu
(se bifeazei cu X raspunsul vizat)
12. A cata editie este cea pentru care solicitati finantarea?
13. Modalititile in care se va promova:
a. Imaginea judetului Ia0;

b. Consiliul Judetean Iasi ca partener in mass media.

14. Prezenta Consiliului Judetean Iasi in desfkurarea activitatilor
actiunii/evenimentului/manifestarii organizate in parteneriat:
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15. Documentele care Insotesc cererea de finantare:
Copie conform cu originalul documente statutare;
a)
Copie conform cu originalul Carte de identitate a reprezentantului
b)
entitatii solicitante;
Copie conform cu originalul dovada sediu;
c)
Pentru partenerii din societatea civila care solicita cooperarea
d)
Consiliului Judetean Iasi, copie conform cu originalul de pe Hotdrarea Consiliului
Local in cazul UAT-urilor sau Decizia institutiei partenere, care sä demonstreze
participarea fmanciara a acestora la actiunea (evenimentul/manifestarea) sau
proiectul de interes public judetean;
Scurtd prezentare a obiectivelor si activitailor solicitantului
e)
(enumerarea a trei proiecte edificatoare din activitatea solicitantului):

NOTA:
VA rugam sa cititi sa completati acest formular cu cea mai mare atentie.
Lipsa unor informatii cerute poate fi rectificata, Insa va 1ntarzia raspunsul
partenerului.
Atentie! Persoana imputernicita sa redacteze prezenta cerere iii asumA
intreaga responsabilitate pentru corectitudinea datelor.

Numele Si prenumele in clar
(al reprezentantului legal al personei juridice)

Semnatura autorizata
Data
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Anexa 1.1.

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
Subsemnatul/Subsemnata
identificat/identificatd cu actul de identitate

nr

.seria

cu domiciliul in localitatea

CNP•

nr

str
, judetul

ap

, sc

, bl

., in calitate de reprezentant legal al persoanei
, sau persoand

juridice

declar pe propria rdspundere, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de
legea penald, cá din actiunea (evenimentullmanifestarea) sau proiectul de interes
public iudetean desfasurat in parteneriat cu Consiliul Judetean Iasi, pentru care voi
avea venituri din incasdri din vanzare de bilete sau taxe de participare, nu voi realiza
profit iar veniturile incasate vor fi utilizate in conformitate cu conditiile de finantare
din Formular si Acordul-Cadru de Cooperare cu Consiliul Judetean Iasi.
inteleg ca orice omisiune sau incorectitudine in prezentarea informatiilor in scopul
de a obtine avantaje patrimoniale sau de orice altd naturd este pedepsita conform legii.
Numele §i prenumele in clar
(al reprezentantului legal al personeijuridice)

Semnatura autorizata
Data
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Anexa nr. 1.2.a

Numele solicitantului
Adresa solicitantului
Date de indentificare a solicitantului

Buget de venituri

Nr.
Ca
0
1
2
3
4

Suma (in lei)

Sursa
1
Contributie Consiliul JudeJean Ia.yi
Contributie proprie solicitant
Alte surse atrase (donajii, sponsorizari, etc)
Venituri din incasari de bilete sau taxe de participare
TOTAL

Suma (in procente
din total buget)
2

100%

Data
Numele prenumele reprezentantului legal
Semnatura vampila
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AN EXA nr.1.2.b
Numele solicitantului
Adresa solicitantului
Date de identificare a le solicitantului
)

Cheltuieli drepturi de autor, onorarii
Cheltuieli de transport
Cheltuieli de Inchiriere (spatii si/sau
apa ratur5)
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Cheltuieli de persona l

Cheltuielide promovare si publicitate
Cheltuieli rea lizare tipkituri
Alte cheltuieli

.—
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Cheltuieli a chizitionare materiale
Cheltuieli pentru achizitioanarea de
dotki (altele deck mijloacele fixe )
necesare derularii actiunii/
evenimentului/manifestkii
Cheltuieli de prestki servicii
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Tipuri de cheltuieli

Suma solicitata de
la Consiliul
Judetean Iasi
-lei-

Venituri
preconizate a fi
incasate din
vanzarea biletelor
sau din ta xe de
participare
-lei-

Anexa 2

Nr.

ACORD DE COOPERARE
, incheiat in data de

Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi, cu sediul in Bulevardul Stefan cel Mare §i
Sfant nr. 69, 700075, Romania, Tel: 004-0232.235100, Fax: 004-0232.210336, reprezentat
- Pmedinte, in calitate de partener, pe de o parte
prin domnul
§i
, cu sediul in judetul Iasi, Str
, CONT:
, Cod Fiscal
Tel•
, in
,
reprezentata
prin
deschis la
si organizator
calitate de
- au convenit sa incheie prezentul Acord de cooperare, avand urmatoarele clauze:
I. OBIECTUL ACORDULUI
Art.1 a) Obiectul Acordului it constituie colaborarea Judetului Iasi — Consiliul
lei din bugetul Judetului Iasi —
Judetean Iasi, prin alocarea sumei de
pentru
realizarea in parteneriat a
Consiliul Judetean Igi, cap. 87.02. - „Alte actiuni",
actiunii (evenimentului/manifestarii) sau proiectului de interes public judetean ce se va
, dupa cum
, in data/perioada
desfawra in perioada
urmeaza:
a.1) in avans 80% din valoarea totals a finantarii acordate de Consiliul
Judetean Iasi, dupa semnarea Acordului de cooperare de catre parteneri, pentru situatia in
care partenerul organizator incaseaza venituri din vanzarea biletelor sau din taxe de
participare pentru realizarea actiunii (evenimentului/manifestarii) sau proiectului de
interes public judetean, urmand ca la finalul actiunii (evenimentului/manifestarii) sau
proiectului de interes public judetean, Consiliul Judetean Iaqi sa achite si diferenta,
tinindu-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 Iaqi se va diminua cu
suma incasata in plus fats de prevederile bugetare;
a.2) integral in situatia in care partenerul organizator nu incaseaza venituri
din vanzarea biletelor sau din taxe de participare pentru actiunea
(evenimentuUmanifestareai) sau proiectului de interes public judetean realizat in
parteneriat cu Consiliul Judetean Ia0, conform bugetul de venituri prezentat in Anexa
1.2a la Formular.
b) Nerespectarea de catre partenerul beneficiar a destinatiei finatarii acordate
de Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi 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 intra 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 destindrii fondurilor unei
activitati a carei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data Incheierii Acordului de
cooperare;
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III. OBLIGATIILE PARTILOR
Art. 3
a) Obligatiile Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi — in calitate de partener, in
lei, prin Ordin de Plata, in
cadrul prezentului Acord, constau in virarea sumei de
contul partenerului organizator pentru realizarea in parteneriat a actiunii
(evenimentului/manifestarii) sau proiectului de interes public judetean ce se va desfa§ura in
, dupa cum urmeaza:
, in/la
perioada
a.1) in avans 80% din valoarea totals a finantarii acordate de Consiliul
Judetean Iasi, dupa semnarea Acordului de cooperare de care parteneri, pentru situatia in
care partenerul organizator incaseaza venituri din vanzarea biletelor sau din taxe de
participare pentru realizarea actiunii (evenimentului/manifestarii) sau proiectului de
interes public judetean, urmand ca la flnalul actiunii (evenimentului/manifestarii) sau
proiectului de interes public judetean, Consiliul Judetean Iasi sä achite §i diferenta,
tinindu-se cont de rezultatele finale. In situatia in care partenerul organizator incaseaza
venituri din vanzarea biletelor sau din 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;
a.2) integral in situatia in care partenerul organizator nu incaseaza venituri
din vanzarea biletelor sau din taxe de participare pentru actiunea
(evenimentul/manifestarea) sau proiectul de interes public judetean realizat in
parteneriat cu Consiliul Judetean Ia0, conform bugetului de venituri prezentat in Anexa
1.2a.
b) Totodata Judetul Iasi — Consiliul Judetean Ia0 se oblige, in calitate de
partener, sa promoveze pe site-ul oficial al Consiliului Judetean Iasi, actiunea
(evenimentului/manifestarii) sau proiectului de interes public judetean ce se va
in/la
desfa§ura in perioada
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 decat cele prevazute la art. 1 lit.a).
Art. 4
Obligatiile (partenerului organizator), in calitate de organizator, in cadrul
a)
lei strict in vederea
prezentului Acord, constau in utilizarea sumei alocate de
desfa§urarii in bune conditii a actiunii (evenimentului/manifestarii) sau proiectului de
in/la
interes public judetean ce se va desfa§ura in perioada
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 mult 30 de zile de la
terminarea acestuia;
(Partenerul organizator), in situatia in care incaseaza venituri din vanzarea
b)
biletelor sub nivelul preconizat in bugetul initial (Anexa 1.2a la Formular) i§i asuma
acoperirea deficitului din surse proprii astfel incat actiunea (evenimentul/manifestarea)
sau proiectul de interes public judetean sa nu fie periclitat/periclitatt
Totodata, (Partenerul organizator), va mentiona in cadrul actiunilor de
c)
promovare a actiunii (evenimentului/manifestarii) sau proiectului de interes public
judetean anterior mentionata/mentionat, precum §i pe parcursul desfa'§urarii
acesteia/acestuia, calitatea de partener a Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi, in
organizare;
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(Partenerul organizator) se obliga sä respecte caracterul nonprofit al
d)
actiunii (evenimentuluUmanifestiirii) sau proiectului de interes public judetean
anterior mentionatalmentionat ce face obiectul prezentului Acord;
(Partenerul organizator) se obliga sa furnizeze toate informatiile necesare
e)
privind activitAtile §i termenele de desfaware a acestora Consiliului Judetean Iasi, insotite
de un raport financiar privind executia bugetului alocat pentru actiunea
(evenimentul/manifestarea) sau proiectului de interes public judetean anterior
mentionata/mentionat ce face obiectul prezentului Acord. Documentele justificative se
vor prezenta pentru toate cheltuielile din bugetul actiunii (evenimentulutYmanifestarii)
sau proiectului de interes public judetean anterior mentionata/mentionat, iar platile vor fi
efectuate ulterior semnArii Acordului de cooperare §i inainte de finalul actiunii
(evenimentuluUmanifesteirii) sau proiectului de interes public judetean care fac obiectul
acestuia;
(Partenerul organizator) are obligatia de a face dovada achitArii propriei
f)
contributii prin documente justificative, in caz contrar are obligatia de a restitui,
integral, sumele alocate de Consiliul Judetean Iasi prin Acordul de cooperare;
(Partenerul organizator) are obligatia de a transmite Consiliului
g)
Judetean Iasi decontul justificativ Si raportul financiar conform Anexei la prezentul
acord, insotite de documente justificative in copie (certificate "conform cu
originalul"), in format scris si in format electronic, la adresa de email a persoanei
responsabile din cadrul Directiei Economice a Consiliului Judetean Iasi cu
verificarea §i validarea acestor documente, puss la dispozitie o data cu comunicarea
unui exemplar din Acordul de cooperare.
(Partenerul organizator) se obliga sd depunA in termen de cel mult 30 de
h)
zile de la finalizarea actiunii (evenimentului/manifestarii) sau proiectului de interes
public judetean anterior mentionatAlmentionat, un Raport fmal de activitate al
acesteia/acestuia, care va fi supus analizei §i validarii comisiei de specialitate care a propus
incheierea parteneriatului si va fi afi§at ulterior pe site-ul Consiliului Judetean
(Partenerul organizator) va raspunde pentru tot ceea ce privqte partea
i)
tehnicA, siguranta §i securitatea organizarii actiunii (evenimentului/manifestarii) sau
proiectului de interes public judetean anterior mentionata/mentionat, ce face obiectul
prezentului acord.
va include in derularea actiunii
(Partenerul organizator)
j)
(evenimentuluilmanifestarii) sau proiectului de interes public judetean anterior
mentionata/mentionat ca forma de sprijin, entitatile aflate sub autoritatea Consiliului
Judetean Iasi, dupa caz.
Modificarea destinatiei sumei acordate de care Consiliul Judetean Iasi prin
k)
Acord de cooperare incheiat, se poate face dour prin Hotarare a Consiliului Judetean
cu respectarea principiului neretroactivitatii, in caz contrar sumele se restituie Consiliului
Judetean
Modificarea de care partenerul organizator a datei de desfAwrare §i/sau a
1)
locatiei actiunii (evenimentuluilmanifestarii) sau proiectului de interes public judetean se
poate face prin NOTIFICAREA in scris a Consiliului Judetean Iasi cu respectarea
principiului neretroactivitatii, respectiv cu cel putin 3 zile inainte de data de incepere a
acestora, in caz contrar sumele se restituie Consiliului Judetean Iasi.
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IV. DISPOZITH FINALE
Art. 5
a) MOle stabilesc urmatorul pact comisoriu: in caz de neexecutare sau
executare necorespunzatoare a tuturor prevederilor §i obligatiilor partilor prevazute de
prezentul acord, acesta este reziliat de drept, fa'ra punere in intarziere fara nici o alta
formalitate, urmand ca sumele alocate sä fie restituite in bugetul Consiliului Judetean Ia§i
in termen de cel mult 30 de zile calendaristice.
b) Litigiile izvorate din prezentul acord se solutioneaza pe cale amiabilA, iar
and nu mai este posibila intelegerea, pe calea dreptului comun.
in 2 (doua) exemplare cu
Prezentul acord a fost incheiat astazi,
caracter original §i valoare egala, fiecarei parti revenindu-i cate un exemplar.
Partener organizator,

Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi

(functia reprezentantului leRal)

Prqedinte,
(nume si prenume)

(numele si prenumele)

(semnatura)

(semnatura)

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI ,

Vizat pentru control financiar preventiv
propriu,
(Responsabil — functie),
(nume si prenume)

DIRECTIA JURIDICA,
Director Executiv,

Responsabil juridic,

DIRECTIA ECONOMICA,
Director Executiv,

Responsabil financiar,

DIRECTIA ECONOMICA,
Sef Serviciu Financiar Contabil

Intocmit,
Birou CSSPUATSCOF,

JUDETULIA.1
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(flume fiprenume)
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