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PROIECT DE HOTAR A RE
privind aprobarea valorii cotizatiei Judetului lali-Consiliul Judetean Iasi, in calitate de membru
al Adunarii Regiunilor Europene, pentru anul 2018
Consiliul Judetean Iasi
Aviind In vedere:
a) Expunerea de motive nr. 11374/13.04.2018 a Prqedintelui Consiliului Judetean Iasi
' e privind aprobarea valorii cotizatiei Judetului
referitoare la adoptarea proiectului de hotArar
Ia§i — Consiliul Judetean Iasi in calitate de membru al Adunarii Regiunilor Europene, pentru
anul 2018;
Raportul
de specialitate nr. 11371/13.04.2018 emis de care Compartimentul Dezvoltare
b)
Promovare- Directia Proiecte §i Dezvoltare DurabilA, din cadrul Consiliului
DurabilA
Judetean
c) Calitatea Judetului Iasi de membru cu drepturi depline in Adunarea Regiunilor Europene;
d) Scrisoarea din data de 16.11.2017 inregistratA la Consiliul Judetean Iasi sub nr.
36197/18.12.2017, prin care Adunarea Regiunilor Europene a in,,,tiintat Consiliul Judetean
Iagi ca pentru anul 2018 valoarea cotizatiei este in cuantum de 4.659,00 Euro;
nr. 9/11.02.1997 prin care Judetul Iasi a devenit membru
e) HotArfirea Consiliului Judetean
al Adunarii Regiunilor Europene;
f) O.G.nr. 26/2000 cu privire la asociatii fundatii, cu modificArile completarile ulterioare;
completarile
g) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
ulterioare;
h) Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificArile §i completarile ulterioare;
i) Prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicatA, cu modificArile §i
completArile ulterioare;
In temeiul art. 91, 97, 115 alin 1 lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraiiei publice
locale, republicata, cu modificArile i completArile ulterioare:

HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba cotizatia Judetului Ia. i - Consiliul Judetean la§i, in calitate de membru al
AdunArii Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2018, in cuantum de 4.659,00 Euro.
Art. 2 (1) Suma prevAzutA la art. 1 se va suporta din bugetul Judetului Iasi — Consiliul
Judetean Ia§i, pentru anul 2018.
(2) Pre§edintele Consiliului Judetean Iasi in calitate de ordonator principal de credite,
este autorizat sA introducA suma prevAzutA la art. 1 in structura bugetului propriu al Consiliului
Judetean Ia. i pe anul 2018.

Art. 3 Se aproba plata cotizatiei prevazute la art. 1, in conformitate cu prevederile legale.
Art. 4 Prevederile prezentei Hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Directia Economics
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi pana la data de 31.12.2018.
Art. 5 Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeteni si Presa va inainta copii dupa prezenta Hotarare, catre:
Directia Juridica - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ;
Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila;
Adunarea Regiunilor Europene (ARE);
Directia Economics;
Institutia Prefectului Judetului Iasi
Art. 6 Aducerea la cunostiinta publica a prevederilor prezentei Hotarari va fi asigurata de
catre Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si
Presa din cadrul Directiei Juridice.
Data astA7i,

PRESEDINTE
Dr. Ing. Maricel POPA
Vizat pentru legalitate
R SECRETARUL JUDETULUI
Lacriimioara VERNICA-

DIRECTIA JURIDICA
Dir.executiv Gabriela ALUNGULESEI
Imi asum in totalitate responsabilita
in solidar cu int

Sustine proiectul de hotarfire:
Directia Proiecte §i Dezvoltare DurabilA
Dir. Executiv Marieta A FILIPOAIE
Imi asum in totalitate responsabilitatea corcctitudinii si
legalitirii in solidar Cu intotrnitorul inscrisulu

SERVICIUL JURIDICCONTENCIOS ADMINISTRATIV
Cons. jr. Simon DRAGOMIR
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
itatea intocrnirii acestui inscris Oficial
conxtitudinea, I

CAL

corectitudinii $i legalititii,
cad inscrisulu
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EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotdrare privind aprobarea valorii cotizatiei
Judetului Iasi, in calitate de membru al Adunarii Regiunilor Europene,
pentru anul 2018
In anul 1997 Judetul Ia$i a devenit membru al Adunarii Regiunilor Europene (ARE),
fund reprezentat in aceasta organizatie de catre Consiliului Judetean Iasi, ca autoritate publica
judeteand, in conformitate cu Hotdrarea Consiliului Judetean nr.9/11.02.1997.
Adunarea Regiunilor Europene este cea mai largd retea independentd a regiunilor din
Europa, cuprinzand in prezent 16 asociatii interregionale din peste 250 regiuni din 35 tad. Din
Romania sunt afiliate 32 de judete, inclusiv judetul Iasi.
ARE coopereazd cu Comitetul Regiunilor §i cu Congresul AutoritAtilor locale §i
Regionale din Europa, organisme consultative ale autoritatilor locale §i regionale pe Fang
Uniunea Europeand, respectiv Consiliul Europei.
ARE define statutul de observator in cadrul Congresului Autoritatilor Locale §i Regionale
din Europa. De asemenea, reprezentantii Comitetului Regiunilor §i ai Congresului Autoritatilor
Locale Si Regionale din Europa sunt membri ai Biroului ARE.
Pentru judetul 14, calitatea de membru ARE a facilitat:
I. Sporirea gradului de vizibilitate a judetului pe plan european
2. Intclrirea capacitalii institutionale, prin perfectionarea reprezentantilor politici §i tehnici din
cadrul Consiliului Judetean Ia§i in cadrul programelor ARE Centurio §i Scoala de Vara.
3. Promovarea institutionala, prin participarea Consiliului Judetean Ia0 la initiativele ARE
(Ghidul Coopereirii Regionale in Europa, Conventia asupra viitorului Europei).
4. Pregatirea administratiei publice judetene pentru integrarea in Uniunea Europeand, prin
participarea reprezentantilor judetului Iasi la dezbaterile retelele desaprate sub egida ARE,
cu partenerii din regiunile-membre.
Consiliul Judetean Iasi si-a asumat prevederile statutare in cadrul acestei asociatii
europene, inclusiv plata unei cotizatii anuale, stability in cadrul Adundrii Generale ARE.
Propun plenului Consiliului Judetean aprobarea cotizatiei Judetului Iasi membru al
Adunarii Regiunilor Europene pe anul 2018 a sumei de 4.659,00 Euro.
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De acord sa se supuna dezbaterii
plenului Consiliului Judetean Iasi

RAPORT DE SPECIALITATE
°ETU\la proiectul de hotarare privind aprobarea valorii cotizatiei
Judetului Iasi, in calitate de membru al Adunarii Regiunilor Europene,
pentru anul 2018

/

In anul 1997 Judetul Iasi a devenit membru al Adunarii Regiunilor Europene (ARE),
find reprezentat in aceasta organizatie de catre Consiliului Judetean Iasi, ca autoritate publica
judeteana, in conformitate cu Hotararea Consiliului Judetean nr.9/11.02.1997.
Adunarea Regiunilor Europene (website: www.aer.eu), fondata in 1985, este cea mai
larga retea independenta a regiunilor din Europa largita, cuprinzand in prezent 16 asociatii
interregionale din peste 250 regiuni din 35 tari. Din Romania sunt afiliate 32 de judete,
inclusiv judetul
ARE coopereaza cu Comitetul Regiunilor
cu Congresul Autoritatilor locale si
Regionale din Europa, organisme consultative ale autoritatilor locale si regionale pe Tanga
Uniunea Europeana, respectiv Consiliul Europei.
ARE define statutul de observator in cadrul Congresului Autoritatilor Locale si Regionale
din Europa. De asemenea, reprezentantii Comitetului Regiunilor si ai Congresului Autoritatilor
Locale Si Regionale din Europa sunt membri ai Biroului ARE.
Pentru judetul Iasi, calitatea de membru ARE a facilitat:
I. Sporirea gradului de vizibilitate a judetului pe plan european, prin:
✓ prezenta delegatilor Consiliului Judetean Iasi la diferitele actiuni ARE desfasurate in
strainatate, in Tara si la Iasi;
✓ postarea cartii de vizita a judetului, elaborate de Consiliul Judetean Iasi, pe website-ul
ARE;
✓ postarea profilului turistic al judetului pe site-ul ARE, ca urmare a participarii Consiliului
Judetean Iasi, in calitate de partener, la proiectul ARE "Portalul web ARE pentru
turismul
de
calitate
durabilir
(http://www.aertouri smnetwork.org/partne rregions/romani a/i as i .html).
2. intarirea capacittitii institutionale, prin perfectionarea reprezentantilor politici si tehnici din
cadrul Consiliului Judetean Iasi in cadrul programelor ARE Centurio si Scoala de Vara.
3. Promovarea institutionala, prin participarea Consiliului Judetean Iasi la initiativele ARE
(Ghidul Cooperilrii Regionale in Europa, Conventia asupra viitorului Europei).
4. Pregatirea administratiei publice judetene pentru integrarea in Uniunea Europeana, prin
participarea reprezentantilor judetului Iasi la dezbaterile si retelele desfasurate sub egida ARE,
cu partenerii din regiunile-membre.
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Consiliul Judetean Iasi si-a asumat prevederile statutare in cadrul acestei asociatii
europene, inclusiv plata unei cotizatii anuale, stability in cadrul Adundrii Generale ARE.
ARE
asumat prioritatile pentru perioada 2018-2019 in urma plenarei de la Maastricht:
- 0 Europa a Regiunilor democratica, cooperativd, incluziva i sustenabild
- Sustenabilitate democratica
- Sustenabilitate economics
- Sustenabilitate sociald
- Sustenabilitate ecologicd
De asemenea, Regiunile Europene membre au semnat Declaratia Cohesion Alliance
pentru o politica solidd de promovare a coeziunii economice, sociale §i teritoriale in Uniunea
Europeand dupd 2020.
Prin scrisoarea din 16 noiembrie 2017, inregistrata la Consiliul Judetean Ia§i cu
nr.36197/18.12.2017, anexatd, Adunarea Regiunilor Europene a in§tiintat Consiliul Judetean Ia§i
asupra faptului ca pentru anul 2018, Judetul Iasi are de Dlatit o cotizatie de 4.659,00 Euro.
Adunarea Regiunilor Europene este finanlata in proportie de 90% din cotizatiile regiunilor
membre.
Avand in vedere cele de mai sus,
Va rugam sa aprobati cotizatia Judetului Iasi pe anul 2018 ca membru al Adunarii
Regiunilor Europene in sums de 4.659,00 Euro.
Viramentele vor fi efectuate in contul mentionat in corespondenta anexatd.
Pap de cele prezentate va rugdm se analizati Si sa dispuneti.

Director Executiv,
Marieta AFILIPOAIE

inn asum in totalitate responsabilitatea corectitudinit si
in solidar Cu intocmitorul inscrisului

Intocmit,
Laura Leonte
1mi asum responsabilitatea pentru .fitndamentarea,
corectitudinea intocniriiji
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Bruxelles, 16 Noiembrie 2017

Subject: Scrisoare de Final de An $i Apel pentru Cotizatia de Membru aferenta anului 2018 — Iasi
Stimate Domnule Presedinte al Consiliului Judetean,

— Stimate Domnule Maricel Pope,
Un all an activ $i important se incheie, acum, pentru ARE. In acest an, toate activitatile noastre au lost centrate
pe construirea unei Europe mai puternice, din punch de vedere politic, si mai units. Viziunea noastra asupra
puterii este vasta si include putere in unitate: coeziunea economics si politica, care consolideaza pozitia
Europei in lume.
•
In acest an, un nou Comitet Executiv a Post ales, iar Biroul a adoptat o pozitie privind politica de coeziune
post-2020. Noua pozitie face apel la o atentie reinnoita asupra politicii de coeziune pentru Coate regiunile. Cel
mai mare angajament pentru investitii in Europa tontine o valoare adaugata si rarnane un element esential
pentru ca UE sa abordeze, cu succes, provocarile cu care se confrunta Europa, in prezent, si sa obtina
rezultate pentru o mai mare coeziune economics, socials si teritoriala dupe 2020.
In 2018, ARE IV va continua activitatea de advocacy, importanta pentru politica de coeziune. Vom comunica, in
permanent& si vom imbunatali calitatea serviciilor noastre, sporind, astlel, valoarea adaugata pe care v-o
aduce ARE.
Noul nostru aspect, indraznet si site-ul modernizat reflecta, ambele, angajamentul nostru de a construi o
Europa puternice si dinamica.
Suntem vocea dumneavoastra, releaua si partenerul dumneavoastra. Dorim sa va vedem participand, activ, in
ARE si profitand, din plin, de calitatea dumneavoastra de rnembru. As don sa va mullumesc pentru increderea
dumneavoastra, continua, in misiunea noastra, care ne permite sa promovam interesele regionale si sa
incurajam cooperarea interregional&
Cu stima,

Magnus Berntsson
President

,•=110101111011•11.

Adunarea Regiunilor Europene
Biroul Strasbourg: 6 rue Oberlin - F-67000 Strasbourg
Biroul Bruxelles: Rue d'Arlon. 63 - 8-1040 Bruxelles
Biroul Alba: Plata Ion I.C. Bralianu, 1 - RO-510118 Alba lulla
Biroului Dnipropetrovsk: Heroiv ATO sir. 71/3 Kryvyi Rih - UA-50027 Dnipropetrovsk
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Assembly of European Regions

Maricel Popa
President
Iasi County Council
Str. Stefan cel Mare si Sfint nr. 69
700075 IASI
ROMANIA
Bruxelles, 16 noiembrie 2017

FACTURA Nr. 2018102
Surna

Total

EURO 4659

EURO 4659

EURO 0

EURO 0

Descriere
Iasi — Cotizatie membru ARE 2018
Iasi — Cotizatie membru ARE 2017, neachitata
lasi — Cotizatie membru ARE 2019 (For your information
only)

EURO 4785
TOTAL

EURO 4659

REFERINTA PENTRU PLATA: COTIZATIE MEMBRU ARE Iasi
•
•
•

Plata trebuie efectuata inainte de 31 decembrie 2017.
Daca regiunea nu poate plati inainte de aceasta data, va rugam sa informati Secretariatul ARE.
Pentru orice nelamurire, va rugam sa cititi nota explicative, aflata pe verso.

Detalii bancare:
Beneficiar: Adunarea Regiunilor Europene / Assembly of European Regions
CCM Strasbourg St Jean — 2 rue du Maire Kuss — BP79 — 67000 Strasbourg
Cod IBAN: FR76 1027 8010 0100 0374 5044 567
BIC — SWIFT: CMCI FR 2A
Detalii de contact:
Adunarea Regiunilor Europene / Assembly of European Regions
Elfin Berglie, Relatiile cu Membrii
e.bercilieAaereu
Tel.: +32 2 4001022
Christian Debeve

Trezorier ARE

Adunarea Regiunilor Europene
Biroul Strasbourg: 6 rue Oberlin - F-67000 Strasbourg
Biroul Bruxelles: Rue d'Arlon, 63 - B-1040 Bruxelles
Biroul Alba: Plata Ion I.C. Bratianu, 1 - RO-510118 Alba lulia
Biroului Dnipropetrovsk: Heroiv ATO str. 71/3 Kryvyi Rih - UA-50027 Dnipropetrovsk
infoaer.eu I www.aer.eu

COTIZATIA DE MEMBRU ARE — NOTA EXPLICATIVA

SISTEM DE CALCUL
REGIUNE

Iasi

POPULATIE

772.000

INDEX PIB*

0,55

RATA INFLATIEI
FORMULA

2,7% per an din 2016
(Cotizatia de baza (3.250 EURO) + Populatia x (PIB relativ)2/200} x rata inflatiei

LIMITA DE SUS (CAP)
FORMULA ALTERNATIVA**

30.000 EURO
0,15 % din venitul total al regiunii, dac5 bugetul anual este < 2 milioane de EURO

(pentru regiuni cu buget < 2 milioane de EURO)
* Volum relativ al PIB per capita/100 (2013), Referinta: baza de date statistice: http://ec.europa.eu/eurostat/.
** Dace regiunii dumneavoastra' i se aplica cotizatie alternative, va rugam s5 contactati secretariatul ARE si se furnizati dovada necesar5.

EXTRAS DIN PROCEDURILE ARE
(adoptate de Comitetul Executiv al ARE In 16 martie 2016
ratificate de Adunarea Generala in 23 iunie 2016 in Nordland)
ARTICOLUL 3 - COTIZATII
3.1 Cotizatia anuala este datorata pentru anul in curs 5i trebuie platita in totalitate.
3.1.1 Pentru noii membri, cotizatia este datorata in luna urmatoare deciziei Comitetului Executiv care a
aprobat solicitarea de a deveni membru 5i este calculate ca doisprezecimi ramase din cotizatia anuala.
3.1.2 Pentru membrii existenti, cotizatia anuala totals este datorata 5i platibila in cele dou5 luni urmatoare
apelului pentru plata cotizatiei, trimis de Comitetul Executiv.
3.2 Cotizatia este calculate 5i decisa de Comitetul Executiv 5i ratificata de Adunarea Generala. Pentru 2016
5i [Ana se va decide altceva, cotizatia de baza este de 3 250 de Euro.
an-2016 17
3.2.1 Cotizatia pentru membrii plini = {Cotizatia de baz5 + Populatie x (PIB relativ)2/200} x 1.027
Limita de sus („cap") este de 30 000 de Euro.
Pentru membrii cu un venit total sub 2 000 000 de Euro, „cap"-ul este de 0.15% din venitul total al regiunii.
Modelul de calcul al cotizatiei va fi implementat pe parcursul unei perioade de doi ani, incepand cu 2016.
3.2.2 Cotizatiile membrilor asociati pentru entitati geografice: {Cotizatia de baza + populatie x (PIB
an-2016.
relativ)2/200} x 1.027
Cotizatiile membrilor asociati pentru entitati non-geografice: Cotizatia de baza x 3.
Membrii fondatori asociati 5i echivalentii nu platesc cotizatie.
3.5 Nu se va aplica nici un discount pentru cotizatii, cu exceptia circumstantelor exceptionale, pe deplin
justificate, pentru o perioada care nu poate fi reinnoita 5i cu aprobarea Vicepre5edintelui Trezorier.
3.6 Membrii care nu 5i-au platit cotizatia vor avec drepturile de membru suspendate 5i nu vor mai fi eligibili,
fare prejudiciul recuperarii cotizatiilor neplatite.
3.6.1 Comitetul Executiv este responsabil cu intreprinderea actiunii legale pentru recuperarea tuturor
cotizatiilor datorate de catre membri.
3.7 Toate cotizatiile sunt anuale, dac5 nu se specifics altceva.
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1,027 a fost rata medie a inflatiei intre 2006 5i 2016 in randul Odor membre ARE
* • Or
.
14A

info@aer.eu I www.aer.eu

2

E

R

#CohesionAlliance pentru o politica de coeziune puternica a UE dupa 2020
In Uniunea Europeana, politica de coeziune este principala politica europeana de investitii cu ajutorul careia se poate realiza
obiectivul din Tratat referitor la coeziunea economics, socials si teritoriale'. In acest sens, politica de coeziune are o valoare
adaugata clara in ceea ce priveste crearea de locuri de munca, cresterea durabila si o infrastructure' moderns, depasirea
barierelor structurale, impulsionarea capitalului uman si imbunatatirea calitatii vietii. Ea permite, de asemenea, cooperarea
intre regiunile, orasele si municipalitatile din diferite state membre, precum si cooperarea cu sectorul privet, institutiile de
cunoastere si partenerii sociali la nivel regional.
Noi, ca membri ai #CohesionAlliance, lucram impreuna pentru o politica solids de promovare a coeziunii economice, sociale
si teritoriale in Uniunea Europeana dupa 2020. Prin urmare, aderam la urmatoarele principii si invitam reprezentanti ai tuturor
institutiilor de Ia nivel european, national, regional sau local, societatea civila, precum si intreprinderile sa procedeze la fel in
lunile urmatoare.
Ca reprezentanti ai #CohesionAlliance declaram ca politica de coeziune
1. functioneaza ca o politica de investitii pe termen lung pentru toate regiunile din Europa, pentru a sprijini
cresterea economics si crearea de locuri de munca la nivel local si regional, prin promovarea de solutii inovatoare
pentru chestiuni precum schimbarile climatice, tranzitia energetica, incluziunea socials si cooperarea transfrontaliera,
transnationala si interregionala;
2. este necesara mai mult ca oricand ca o expresie a solidaritatii europene pentru depa0rea decalajelor economice,
sociale si teritoriale, oferind fiecarui cetatean, indiferent de locul in care locuieste in Europa, ocazia de a cunoaste
avantajele concrete ale Uniunii Europene;
3. trebuie sa fie mai bine comunicata ca fiind politica UE cel mai apropiat de cetateni, care au un impact direct asupra
vietii lor de zi cu zi;
4. trebuie sa ramana o politica eficace cu resurse suficiente, de cel putin o treime din bugetul viitor al UE, executia
bugetara urmand sä fie realizata prin intermediul subventiilor si, dace' este cazul, prin intermediul instrumentelor
financiare;
5. trebuie sa se bazeze pe fondurile structurale si de investitii europene existente, cu un set comun de dispozitii;
6. solicits consolidarea principiului parteneriatului si a abordarii teritoriale, prin consolidarea rolului esential al
autoritatilor locale si regionale in implementarea politicii prin angajarea active' in comunitatilor urbane si rurale si in
promovarea de instrumente care se. declanseze si sa sprijine dezvoltarea locals prin strategii integrate;
7. trebuie sa fie mai bine coordonata cu alte politici ale UE in conditii echitabile, tinand seama de caracteristicile
specifice ale primariilor, oraselor si regiunilor din Uniunea Europeana;
8. nu trebuie sa fie supusa conditionalitatilor Ia nivel european care nu pot fi influentate de autoritatile locale si
regionale si de alti beneficiari;
9. trebuie sä fie simplificata si imbunatatita, bazata pe o mai mare incredere dintre diversele niveluri de guvernare care
pun in executie fondurile, precum si pe o abordare mai flexibila si diferentiata.
Semnatura:
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Prin prezenta ma inscriu in #CohesionAlliance
❑ in numele organizatiei mele
❑ in nume personal
Nume:
Organizatie si functie:
Adresa de e-mail:
Semnatura:

