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Proiect de hotarfire nr.
privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre Judetul Iasi - Consiliul
Judetean Iasi si Asociatia "PRO: Sanatate-Mediu-Educatie-Cultura" Motca, Iasi
pentru realizarea in parteneriat a Festivalului - concurs international de muzica populard
romaneascd " In gradina cu flori multe", editia a XIV-a, in perioada 8-10 iunie 2018 in
Regiunea Cernauti, Ucraina, alaturi de Centrul Bucovinean de Arta pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Romane0i de la Cernauti,
Ucraina si alocarea sumei de 14.800 lei in acest sens

Consiliul Judetean la0;
Avand in vedere:
- Adresa si Formularul cerere de cooperare depuse de Asociatia "PRO: SandtateMediu-Educatie-Culturd" Motca, I* la Consiliul Judetean Iasi Si inregistrate cu
nr.11314/12.04.2018, prin care solicits realizarea in parteneriat a Festivalului - concurs
international de muzica populard romaneasca " In gradina cu flori multe", editia a XIVa, in perioada 8-10 iunie 2018 in Regiunea Cernduti, Ucraina, alaturi de Centrul
Bucovinean de Arta pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale
Romfine0 de la Cernauti, Ucraina Si alocarea sumei de 17.300 lei in acest sens;
- Expunerea de motive a Prqedintelui consiliului Judetean Iasi, inregistrata sub nr.
124-3( / 2k, Ott 2018;
- Raportul de specialitate elaborat de cave Directia Juridica, inregistrat sub
nr. 124-30 / 24 0 h , 2018;
- Propunerea Comisiei pentru invatamant, Cercetare $tiintifics, Culturd, Culte a
Consiliului Judetean Iasi "de a realiza in parteneriat cu Asociatia "PRO: SeineuateMediu-Educatie-Cultura" Motca, Iasi Festivalul — concurs international de muzica
populara romaneascei " In gradina cu flori multe", editia a XIV-a, in perioada 8-10
iunie 2018 in Regiunea Cernauti, Ucraina, alaturi de Centrul Bucovinean de Arta pentru
Conservarea Promovarea Culturii Traditionale Romcineqti de la Cernauti, Ucraina,
alocarea sumei de 14.800 lei din suma existents pentru Centenar in buRetul C.1 Iasi,
din care 8.000 lei pentru cheltuieli de cazare, 3.200 lei pentru cheltuieli de masa ci
3.600 lei pentru cheltuieli realizare tipa-rituri" avizata in unanimitate de catre membrii
Comisiei §i consemnata in Procesul - verbal de §edinta si in Raportul de avizare ale
acesteia din data de 23.04.2018;

- Prevederile art.91 alin.(1) lit.d) si e), coroborate cu alin.(5) pct. 1, 4 0 5 0 cu
alin.(6) lit. a) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu
modiflcarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.75/20.02.2018 privind aprobarea
bugetului general al Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pe anul 2018, cu modifiarile
si completarile ulterioare;
- A dres a

Directiei
2018;

Economice,

Serviciul

Financiar

Contabil

nr.

- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.98/29.04.2015 privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Socials si Economia 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
in vederea realizarii in comun
a unor
Consiliul Judetean Iasi,
actiuni/evenimente/manifestari 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;
In temeiul art.97 si art.115 alin.(1) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, cu modiflarile si completarile ulterioare:
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba incheierea Acordului de cooperare Intre Judetul Iasi - Consiliul
Judetean Iasi Si Asociatia "PRO: Sanatate-Mediu-Educatie-Cultura" Motca, Iasi
pentru realizarea in parteneriat a Festivalului — concurs international de muzica
popularA romfineasca " In gradina cu flori multe", editia a XIV-a, in perioada 8-10
iunie 2018 in Regiunea Cernauti, Ucraina, alAturi de Centrul Bucovinean de Arta
pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale RomfineSi de la
Cernauti, Ucraina, conform Anexei 1 parte integanta din prezenta hotArare.
Art.2 Se aproba alocarea sumei de 14.800 lei din suma existents pentru
Centenar in bugetul CJ Iasi, din care 8.000 lei pentru cheltuieli de cazare, 3.200 lei
pentru cheltuieli de masa si 3.600 lei pentru cheltuieli realizare tiparituri in vederea
realizarii in parteneriat a evenimentului prevazut la art. 1.
Art.3 Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi — dl.Maricel Popa
sa semneze in numele si 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,
Asociatiei "PRO: Sanatate-Mediu-Educatie-Culturd" Motca, Iasi si Centrului
Bucovinean de ArtA pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Romanesti
de la Cernauti, Ucraina.
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 din cadrul Consiliului
Judetean Iasi;
c) Directiei Juridice din cadrul Consiliului Judetean Iasi;
d) Centrului Bucovinean de Arta pentru Conservarea §i Promovarea Culturii
Traditionale Romane§ti de la Cernauti, Ucraina;
e) Asociatiei "PRO: Sandtate-Mediu-Educatie-Cultura" Motca,
Art.6 Aducerea la cuno§tinta 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:
PRESEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa
1./
I

VIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR AL JUDETULUI IASI
Lacrami ra VERNICA

DIRECTIA JURIDICA - DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela ALUNGULESEI

SUSTINE PROIECTUL DE HOTARARE ,
Presedinte al Comisiei pentru invatamint,
Cercetare Stiintifica, CulturA, Culte
Consilierjudelean Mihaela IVANCIA
INTOCMIT,
Birou Relatii Publice,
Irina Hovaropanu
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De acord sä se supuna dezbaterii
plenului Consiliului Judetean Iasi
PRE$EDINTE
Dr g. Maricel Popa

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre Judetul Iasi - Consiliul
Judetean Iasi si Asociatia "PRO: Sanatate-Mediu-Educatie-Cultura" Motca, Iasi
pentru realizarea in parteneriat a Festivalului — concurs international de muzicd populara.
romaneasca " In grklina cu flori multe", editia a XIV-a, in perioada 8-10 iunie 2018 in
Regiunea Cernauti, Ucraina, alaturi de Centrul Bucovinean de Arta pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale RomfineSi de la Cernauti,
Ucraina si alocarea sumei de 14.800 lei in acest sens
Avand in vedere:
- Adresa §i Formularul cerere de cooperare depuse de Asociatia "PRO: SAnatate-MediuEducatie-Cultura" Motca, Iasi la Consiliul Judetean Iasi §i inregistrate cu nr.11314/12.04.2018,
prin care solicits realizarea in parteneriat a Festivalului — concurs international de muzica
populara romaneasca " In gradina cu flori multe", editia a XIV-a, in perioada 8-10 iunie 2018
in Regiunea Cernauti, Ucraina, alaturi de Centrul Bucovinean de Arta pentru Conservarea
si Promovarea Culturii Traditionale Romfinesti de la Cernauti, Ucraina si alocarea sumei
de 17.300 lei in acest sens;
- Propunerea Comisiei pentru invatamant, Cercetaretiintifica, Cultura, Culte a
Consiliului Judetean Iasi "de a realiza in parteneriat cu Asociatia "PRO: Seinatate-MediuEducatie-Cultura" Molca, Iasi Festivalul — concurs international de muzia popularei
romemeasca " In grcidina cu flori multe", editia a XIV-a, in perioada 8-10 iunie 2018 in
Regiunea Cernauti, Ucraina, alaturi de Centrul Bucovinean de Arta pentru Conservarea
Promovarea Culturii Traditionale Romeineoi de la Cernauti, Ucraina, alocarea sumei de
14.800 lei din suma existents pentru Centenar in bugetul CJ Iasi, din care 8.000 lei pentru
cheltuieli de cazare, 3.200 lei pentru cheltuieli de masa ci 3.600 lei pentru cheltuieli realizare
tiparituri" avizatd in unanimitate de catre membrii Comisiei si consemnata in Procesul — verbal
de §edinta §i in Raportul de avizare ale acesteia din data de 23.04.2018;
- Scopul §i obiectivele evenimentului organizat de Asociatia "PRO: Sanatate-MediuEducatie-Cultura" Motca, Iasi in colaborare cu Centrul Bucovinean de Arta pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Romfinesti de la Cernauti, Ucraina,
prezentate in Formularul cerere de cooperare nr. 11314/12.04.2018, al acesteia;
- prevederile art.91 alin.(1) lit. d) §i e) respectiv "Consiliul Judetean Ia# indeplineoe
urmatoarele categorii principale de atributii...., atributii privind gestionarea serviciilor publice
din subordine, atributii privind cooperarea interinstitutionala" coroborate cu alin.(5) pct. 1, 4

§i 5 respectiv "In exercitarea atributiilor preveizute la alin. (1) lit. d). Consiliul Judetean
asigura, potrivit competentelor sale 0 in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes judelean privind educatia, cultura tineretul" §i alin.(6) lit. a)
respectiv "In exercitarea atributiilor preveizute la alin.(1) lit. e), consiliul judelean, hoteirage, in
conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice roman on strei ine, inclusiv cu
parteneri din societatea civila, in vederea finanfarii ci realizarii in comun a unor actiuni,
lucrari, servicii sau proiecte de interes public judelean" din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu modifiarile si completarile ulterioare;
- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.75/20.02.2018 privind aprobarea
bugetului general al Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pe anul 2018, cu modifiarile si
completarile ulterioare;
- Adresa Directiei Economice, Serviciul Financiar Contabil nr.

/24.04.2018;

- 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
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;
- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.98/29.04.2015 privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Socials §i Economia a Judetului Iasi pentru perioada 2014 — 2020;
Propunem aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre Judetul Iasi - Consiliul
Judetean Iasi si Asociatia "PRO: Sanatate-Mediu-Educatie-Cultura" Motca, Iasi pentru
realizarea a in parteneriat a Festivalului — concurs international de muzia populard romfineasa
" In gradina cu flori multe", editia a XIV-a, in perioada 8-10 iunie 2018 in Regiunea Cernauti,
Ucraina, alaturi de Centrul Bucovinean de Arta pentru Conservarea si Promovarea
Culturii Traditionale Romfinesti de la Ceniduti, Ucraina si alocarea sumei de 14.800 lei in
acest sens, conform propunerii Comisiei pentru Invatamant, Cercetare Stiintifia, Cultura, Culte
din data de 23.04.2018, respectiv 14.800 lei din suma existents pentru Centenar in buRetul CJ
Iasi din care 8.000 lei pentru cheltuieli de cazare, 3.200 lei pentru cheltuieli de masa 0
3.600 lei pentru cheltuieli realizare tiparituri.
Fata de cele prezentate, va rugam sa analizati sä dispuneti.

SECRETARUL JUDETULUI IASI,
Lacramioara VERNICA

DIRECTIA JURIDICA - Director Executiv,
Gabriela A UNGULESEI
iNTOCMIT,
Biroul Relatii Publice,
Irina AIovirneanu
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N r. ILA , din 2i

tai/L , 2018
Expunere de motive

la proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre Judetul Iasi Consiliul Judetean Iasi si Asociatia "PRO: Sanatate-Mediu-Educatie-Cultura" Motca, Iasi pentru
realizarea in parteneriat a Festivalului — concurs international de muzica popularA romaneascA " In
gradina cu flori multe", editia a XIV-a, in perioada 8-10 iunie 2018 in Regiunea CernAuti, Ucraina,
alaturi de Centrul Bucovinean de Arta pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale
Romanesti de la Cernauti, Ucraina si alocarea sumei de 14.800 lei in acest sens

Avand in vedere:
Adresa si Formularul cerere de cooperare depuse de Asociatia "PRO: SanAtate-MediuEducatie-CulturA" Motca, Iasi la Consiliul Judetean Iasi si inregistrate cu nr.11314/12.04.2018, prin
care solicitA realizarea in parteneriat a Festivalului — concurs international de muzica popularA
romaneascA " In gradina cu flori multe", editia a XIV-a, in perioada 8-10 iunie 2018 in Regiunea
Cernauti, Ucraina, alaturi de Centrul Bucovinean de Arta pentru Conservarea $i Promovarea
Culturii Traditionale Romfinesti de la Cernauti, Ucraina $i alocarea sumei de 17.300 lei in acest
sens;
- Raportul de specialitate al Directiei Juridice — Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial,
din
Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni st Presa, inregistrat sub nr. 124-5 Q
0 lt t 2018;
- prevederile Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicatA, cu modificarile si
com p letAri le ulterioare;
- Propunerea Comisiei pentru invAtamant, Cercetare StiintificA, Cultura, Culte a Consiliului
Judetean Iasi "de a realiza in parteneriat cu Asociatia "PRO: Sanatate-Mediu-Educatie-Cultura"
Motca, Iasi Festivalul — concurs international de muzica popular?" romcineasca " In gradina cu flori
multe", editia a XIV-a, in perioada 8-10 iunie 2018 in Regiunea Cernauti, Ucraina, alaturi de Centrul
Bucovinean de Arta pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Romcinesti de la
Cernauti, Ucraina, alocarea sumei de 14.800 lei din suma existent?'" pentru Centenar in bugetul CJ
Iasi, din care 8.000 lei pentru cheltuieli de cazare, 3.200 lei pentru cheltuieli de masa si 3.600 lei
pentru cheltuieli realizare tiparituri" avizata in unanimitate de care membrii Comisiei si consemnata
in Procesul — verbal de sedintA si in Raportul de avizare ale acesteia din data de 23.04.2018;
Propun plenului Consiliului Judetean la$i Proiectul de hotarfire privind aprobarea
incheierii Acordului de cooperare intre Judetul last - Consiliul Judetean Iasi si Asociatia "PRO:
Sanatate-Mediu-Educatie-Cultura" Motca, la$i pentru realizarea in parteneriat a Festivalului —
concurs international de muzica populara romaneasca " In grAdina cu flori multe", editia a XIV-a, in
perioada 8-10 iunie 2018 in Regiunea Cernauti, Ucraina, alaturi de Centrul Bucovinean de Arta
pentru Conservarea $i Promovarea Culturii Traditionale Romane$ti de la Cernauti, Ucraina $i
alocarea sumei de 14.800 lei in acest sens.

PRESEDINTE
Dr. Ing. Maricel Popa

Anew 1 la Hotardrea Consiliului Judetean Iasi nr

Nr.

ACORD DE COOPERARE
, incheiat in data de

/25.04.2018

2018

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 prin
Prqedintele Consiliului Judetean Iasi, in calitate de partener, pe de o parte
si
Asociatia "PRO: Sanatate-Mediu-Educatie-Culture" Motca, Iasi cu sediul in judetul
, Tel:
, Cod Fiscal
, CONT:
Str
, deschis la
, reprezentata prin
in calitate de
,organizator
- au convenit sä Incheie prezentul acord de cooperare, avand urmatoarele clauze:
I.
OBIECTUL ACORDULUI
Art.1
a) Obiectul Acordului it constituie colaborarea Judetului Iasi — Consiliul Judetean
prin alocarea sumei de 14.800 lei din bugetul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi, cap.
87.02- „Alte actiuni", din suma existents pentru Centenar in bugetul CJ Iasi, in scopul
realizarii in parteneriat a Festivalului — concurs international de muzica populara
romfineasca " In gradina cu flori multe", editia a XIV-a, in perioada 8-10 iunie 2018 in
Regiunea Cernau(i, Ucraina, alaturi de Centrul Bucovinean de Arta pentru Conservarea
si Promovarea Culturii Traditionale Romfinesti de la Cernauti, Ucraina, pentru
urmatoarele categorii de cheltuieli din bugetul prezentat dupa cum urmeaza: 8.000 lei pentru
cheltuieli de cazare, 3.200 lei pentru cheltuieli de masa si 3.600 lei pentru cheltuieli
realizare tiparituri, integral pentru ea partenerul organizator nu incaseaza venituri din
vanzarea biletelor sau din taxe de participare pentru festivalul anterior mentionat realizat in
parteneriat cu Consiliul Judetean Iasi, conform bugetului de venituri prezentat in Anexa 1.2a la
Formular;
b) Nerespectarea de catre partenerul beneficiar a destinatiei fmantarii acordate de
Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi a obligatiilor asumate prin Acordul de cooperare atrage
obligarea acestuia la restituirea partiala 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 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 14.800 lei, din suma existent** pentru
Centenar in bugetul CJ Iasi ,prin Ordin de Plata, in contul partenerului organizator in scopul
realizarii in parteneriat a Festivalului — concurs international de muzica populara
romfineasca " In gradina cu flori multe", editia a XIV-a, in perioada 8-10 iunie 2018 in
Regiunea Cernauti, Ucraina, alaturi de Centrul Bucovinean de Arta pentru Conservarea
si Promovarea Culturii Traditionale Romfinesti de la Cernauti, Ucraina, pentru
urmatoarele categorii de cheltuieli din bugetul prezentat dupa cum urmeaza: 8.000 lei pentru
cheltuieli de cazare, 3.200 lei pentru cheltuieli de mass si 3.600 lei pentru cheltuieli

realizare tiparituri, integral pentru ca partenerul organizator nu incaseaza venituri din
vfinzarea biletelor sau din taxe de participare pentru festivalul anterior mentionat realizat in
parteneriat cu Consiliul Judetean Iasi, conform bugetului de venituri prezentat in Anexa 1.2a la
Formular;
b) Totodata Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi se obliga, in calitate de partener,
sa promoveze pe site-ul oficial al Consiliului Judetean Iasi Festivalul — concurs
international de muzica populara romaneasca " In gradina cu flori multe", editia a XIV-a
ce se va desfasura in perioada 8-10 iunie 2018 in Regiunea Cernauti, Ucraina, alaturi de
Centrul Bucovinean de Arta pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale
Romfinesti de la Cernauti, Ucraina;
c) 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
a) Obligatiile Asociatiei "PRO: Sanatate-Mediu-Educatie-Cultura" Motca, Iasi in
calitate de organizator, in cadrul prezentului acord, constau in utilizarea sumei alocate de
14.800 lei strict in vederea realizarii in parteneriat a Festivalului — concurs international de
muzica populara romfineasca "In gradina cu flori multe", editia a XIV-a, in perioada 8-10
iunie 2018 in Regiunea Cernauti, Ucraina, alaturi de Centrul Bucovinean de Arta pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Romfinesti de la Cernauti, Ucraina,
pentru urmatoarele categorii de cheltuieli din bugetul prezentat dupd cum urmeaza: 8.000 Iei
pentru cheltuieli de cazare, 3.200 lei pentru cheltuieli de masa si 3.600 lei pentru cheltuieli
realizare tiparituri, 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 acestuia;
b) Totodata, Asociatia "PRO: Sanatate-Mediu-Educatie-Culture" Motca, Iasi va
mentiona in cadrul actiunilor de promovare a festivalului anterior mentionat, precum §i pe
parcursul desfa§urarii acestuia, calitatea de partener a Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi, in
organizare;
c) Asociatia "PRO: Sinatate-Mediu-Educatie-Culture" Motca, Iasi se obliga sä
respecte caracterul nonprofit al festivalului anterior mentionat ce face obiectul prezentului
acord;
d) Asociatia "PRO: Sanatate-Mediu-Educatie-Culture" Motca, Iasi se obliga sä
furnizeze toate informatiile necesare privind activitatile Si termenele de desfa§urare a acestora
Consiliului Judetean Iasi, Insotite de un raport financiar privind execu(ia bugetului alocat
pentru festivalul anterior mentionat ce face obiectul prezentului Acord. Documentele
justificative se vor prezenta pentru toate cheltuielile din bugetul festivalului anterior
mentionat, iar platile vor fi efectuate ulterior semneirii Acordului de cooperare Si inainte de
finalul festivalului care fac obiectul acestuia;
e) Asociatia "PRO: Sanatate-Mediu-Educatie-Culture" Motca, Iasi se obliga sä
depund in termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea festivalului anterior mentionat, un
Raport final de activitate a acestuia;
f) Asociatia "PRO: Sanatate-Mediu-Educatie-Culture" Motca, Iasi va raspunde
pentru tot ceea ce prive§te partea tehnica, siguranta §i securitatea organizarii festivalului anterior
mentionat ce face obiectul prezentului acord;

g) Asociatia "PRO: Sanatate-Mediu-Educatie-Cultura" Motca, Iasi va include in
derularea unor actiuni/activitati/evenimente viitoare pe care le va organiza pe plan local, ca
forma de sprijin, entitdtile aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Iasi, dupd caz.
IV. DISPOZITII FINALE

Art. 5
a) Partite stabilesc urmdtorul pact comisoriu: in caz de neexecutare sau executare
necorespunzatoare a obligatiilor partilor prevazute de prezentul acord, acesta este reziliat de
drept, Para punere in intarziere §i Para nici o alts formalitate.
b) Litigiile izvorate din prezentul acord se solutioneala pe cale amiabild, iar and nu mai
este posibild intelegerea, pe calea dreptului comun.
in 2 (cloud) exemplare cu caracter
Prezentul acord a fost incheiat astazi,
original §i valoare egald, fiecarei pdrti revenindu-i cate un exemplar.
Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi
PRESEDINTE,
Dr. Ing. Maricel POPA

Asociatia "PRO: Sanatate-MediuEducatie-Cultura" Motca, Iasi
Presedinte/Director,

(semndtura i parafa institutiei)

(semnatura ci parafa institutiei)

SECRETAR AL JUDETULUI IASI,
Liicreimioara Vernicii

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

Responsabil financiar,

DIRECTIA JURIDICA
DIRECTOR EXECUTIV - Gabriela Alungulesei

Responsabil juridic,

DIRECTIA ECONOMICA
Director Executiv -Elena Arvinte

DIRECTIA ECONOMICA
Director Executiv Adjunct —Alma Buhusi

DIRECTIA ECONOMICA
Set' Serviciu Financiar Contabil — Mihaela Dorobdt

COM
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Asociatia Pro SMEC Motca
Pro Sanatate —Mediu- Educatie- Cultur5
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Catre: Consiliul Judetean Iasi

V5 transmitem dosarul de solicitare privind incheierea unui Acord de cooperare intre
Consiliul Judetean Iasi Asociatia Pro SMEC Motca, privind realizarea unui proiect dedicat
Centenarului Marii Uniri, respectiv Festivalul —concurs International de muzic5 popular5
romaneasc5 , „ In gradina cu flori multe" ( editia a XIV_ a ), ce dorim a fi realizat in perioada
8-9 iunie 2018 . in Regiunea Cern5uti din Ucraina

Asociatia Pro SMEC
Prqedinte
BARIZ DRUC Alexandra

Formular Cerere cooperare
pentru persoane juridice romeine on straine, inclusiv parteneri din societatea
care solicits dinantarea si realizarea in comun a unor actiuni
(evenimente/manifestari) sau proiecte de inheres public judetean in domeniile
"educatiei" si/sau „culturii" si incheierea unui Acord de Cooperure in acest sens
Nota:
Consiliul Judetean Ia0 in conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.
➢
e), f) §i alin.(6) lit.a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile §i completarile ulterioare, " , hotiiraste, in conditiile legii, cooperarea
sau asocierea cu persoane juridice romime on straine, inclusiv cu parteneri din
societatea civil(); in vederea finantiirii si realiztirii in comun a unor actiuni, lucrari,
servicii sau proiecte de inheres public judetean", si lit.c) "hottirtiste, in conditiile legii,
cooperarea sau asocierea cu alte uniteiti administrativ — teritoriale, din tarei on din
strainatate, precum aderarea la asociatii nationale 41 international ale autoriteitilor
administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune";
Consiliul Judetean Iaqi in conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.
➢
d) si e) coroborate cu alin. (5) lit. a). pct.1 *i 4 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, "indepline.yte
urmlitoarele categorii principale de atributii...., atributii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, atributii privind cooperarea interinstitutionala ";"In exercitarea
atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d). Consiliul Judetean asigura, potrivit
competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes Judetean privind educatia si cultura";
Consiliul Judetean Iasi incheie Acorduri de cooperare doar pentru acele
➢
actiuni (evenimente/manifesteiri) sau proiecte de interes public judetean care au caracter
nonprofit. In acest sens solicitantii au obligatia ca veniturile preconizate a fi incasate din
viinzarea biletelor sau din taxe de pa rticipare in cadrul actiunilor
(evenimentelor/manifestarilor) sau proiectelor de interes public judetean organizate
in parteneriat cu Consiliul Judetean Iasi, sa le foloseasca pentru desf4urarea in
bune conditii a acestora, cu evidentierea for pe categorii de cheltuieli in cadrul
formularul de buget.
Consiliul Judetean Iaqi incheie Acorduri de cooperare doar pentru acele
➢
actiuni (evenimente/manifesteiri) sau proiecte de interes public judetean care respectA
principiul neretroactivitatii, respectiv excluderea posibilitatii destinarii fondurilor unei
activitati a carei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data incheierii Acordului
de cooperare;
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1.Solicitant:
Numele complet: Asociatia „PRO: Sanatate-Mediu-Educatie-Cultura" (PROS.M.E.C.) Motca, Iasi
Adresa: Sat Motca, comuna Motca, judetul Iasi
Cod fiscal: 32493888
Cont IBAN R065BTRLRONCRT0231747201, deschis Banca Transilvania. Pa§cani
Telefon: 0720252967
E-mail: druc.alexandra@yahoo.com
Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul/Responsabilul de proiect:
Nume, prenume: BARIZ- DRUC Elena — Alexandra
Adresa: Sat Motca, comuna Motca, judetul Ia§i
Tel. 0720252967
E-mail: druc.alexandra@yahoo.com
2. Doresc realizarea in parteneriat cu Consiliul Judetean Ia0 a proiectului
dedicat Centenarului Marii Uniri: Festivalul-concurs International de muzica
populara romfineasca "IN GRADINA CU FLORI MULTE", editia a XIV-a.
3. Locul (locurile) de desraprare qi durata/perioada de desfiqurare a actiunii
(eveniment ului/manifestarii) sau proiectului:
Concursul si celelalte evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri sunt
programate se vor desfapra in Regiunea Cernauti, Ucraina in perioada 8-10 iunie
2018 (Sala de spectacole a Scolii Populare de Arta si Civilizatie Romaneasca "Ciprian
Porumbescu", GALA laureatilor, premierea §i Recitalul oaspetilor Festivalului va avea
loc duminica 10 iunie 2018 la ora 13.00 Sala de spectacole a Centrului Regional
pentru educatie estetica "Tineretul Bucovinei" Cemauti)
4. Scopul actiunii (evenimentului/manifestarii) sau proiectului:
Valorificarea culturii nationale §i a traditiilor noastre stramo§e§ti, promovarea
comorilor culturii muzicale populare romane§ti, educarea tinerei generatii in spiritul
autenticului national-cultural romanesc — sunt scopurile acestei actiuni, prin care sa se
contribuie la dezvoltarea national - culturala a neamului in acest tinut istoric.
Prin acest proiect se mai intentioneaza. descoperirea §i promovarea tinerelor talente
muzicale, a copiilor talentati din regiune — viitori promotori ai culturii nationale, de
dezvoltare a relatiilor de prietenie §i de socializare dintre tinerii roman din tars §i diaspora

5. Grupu I( rile) tinta: minim 100 copii §i tineri cu varste cuprinse intre 6 pang la
25 de ani care vor participa la festival, reprezentand Formatii folclorice, so4ti vocali,
so4ti instrumentiti si profesori insotitori.
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6. Activitatile principale:

Nr.
Crt.
1.

2.

3.

4.

Locatia
Data
desfasurarii
Sala de spectacole a $colii
Deschiderea festiva a Festivalului- 08.06.2018
Populare de Arta §i Civilizatie
"In gradina cu flori multe". Etapa
Romaneasca
"Ciprian
finals. Sectiunile "Soli§ti vocali"
Porumbescu", str. Andrei
§i "Soli§ti instrumenti§ti" ,
Septitchi, nr. 23
Formatii folclorice.
Expozitia "Traditia romaneasca —
o punte intre trecut i viitor"
- Herta
folclor 06
Spectacole
de
Boian, Raion Noua Sulita
romfinesc, expozitie itinerants 09.06.2018
" Centenarul Marii Uniri —
privire din trecut spre viitor "
- Sediul Centrului Bucovinean
Editia a VIII-a a Targului de 06
de Arta §i $colii Populare de
09.06.2018
me§teri populari
Arta Cernauti, str. Andrei
$eptitchi, nr. 23
Muzeul de etnografie i traditie
romaneasca, str. 28 iunie, nr.7
Palatul "Tineretul Bucovinei",
10.06.2018
Premierea §i GALA
strada Eroilor Maidanului, nr. 5
laureatilor Festivalului-concurs
International de muzica
populara romaneasca "In
gradina cu flori multe".
Activitatea

7. Actiunea (evenimentul/mantfestarea) sau proiectul de interes public judetean
pentru care solicitam realizarea in parteneriat cu Consiliul Judetean Iaqi prin Acord
de Cooperare i finantare are caracter nonprofit, sens in care completam declaratia
din Anexa 1.1. la prezentul Formular.
8. Bugetul total al actiunii (evenimentului/manifestarit) sau proiectului de
interes public judetean qi international, pentru care solicitam realizarea in
parteneriat cu Consiliul Judetean Iasi prin Acord de Cooperare si finantare, este
prezentat in Anexele 1.2a qi 1.2b defalcat dupa cum urmeaza: bugetul de venituri Anexa 1.2a Si bugetul de cheltuieli - Anexa 1.2b.
Cheltuielile vor fi efectuate din sursele preconizate a fi atrase, proportional cu
procentul de participare al fiecarei surse de venit, cu respectarea conditiilor de
eligibilitate a cheltuielilor decontate din sumele cu care contribuie Consiliul Judetean.
Sumele de la rubrica TOTAL din Bugetul de venituri (Anexa 1.2a) i Bugetul
de cheltuieli (Anexa 1.2b.) sunt egale.
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9. Suma solicitata de la Consiliul Judetean Iasi :
Costul total al proiectului
-Lei46 700,00

Suma solicitata de la%
din costul totalul al
Consiliul Judetean Iasi
proiectului
-Lei37 %
17 300,00

10. Actiunea (evenimentul/manifestarea) sau proiectul se desfarara de mai
multe editii?
Da ( a- XIV- a editie )
11. A cata editie este cea pentru care solicitati finantarea?
Editia a XIV-a a Festivalului-concurs International de muzica populara
romaneasca „In gradina cu flori multe" realizat de Centrul Bucovinean de Arta in
parteneriat cu mai multe institutii si organizatii din Romania, pune baza pentru
inlaturarea lipsei de informatii ce tin de cunostintele participantilor in domeniul
folclorului romanesc din zona. (autenticitatea repertoriului, portul popular traditional din
zona, traditiile si obiceiurile autentice...). Asociatia Pro SMEC solicits pentru a treia
oars, finantare pentru organizarea acestui eveniment de amploare cu impactdeosebit.
Problemele identificate in cadrul acestui festival, gasesc solutionarea in multe alte
actiuni organizate de asociatiile partenere, prin implicare in mai multe proiecte in
parteneriat
Tot in cadrul acestui Festival se face preselectia copiilor romani din Regiunea
Cernauti pentru concursurile de folclor, atat din tars, cat si de peste hotare.
12. Modalitatile in care se va promova:
a. Imaginea judetului ia0;
b. Consiliul Judetean Iaqi ca partener in mass media.
Promovarea parteneriatului dintre Asociatia „Pro: Sanatate - Mediu — Educatie
Cultura" (Pro-S.M.E.C), Consiliul Judetean la i si Centrul Bucovinean de Arta pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Romanesti Cernauti va fi facuta prin
mentionarea institutiilor pe toate materialele de promovare ale acestei actiuni culturale de
anvergura si in toate emisiunile radio 5i TV realizate pe materialele Festivalului, avand
media-parteneri: studioul teritorial TVR Iasi, TVR 3, Postul "Favorit", Postul TV online
"REAL TV", Radio Iasi, Radio Romania International, Radio „Bucovina", Radio „Blysk
FM", Radio Viva FM" si „Impact FM" din Iasi si Suceava, ziarele "Cronici
bucovinene", „Monitorul de Suceava", "Crai nou" 5i toate ziarele in limba romana din
Ucraina.
De asemenea promovarea parteneriatului se va realiza prin mentionarea institutiei,
Consiliul Judetean Iasi, in comunicatul de press ce va fi publicat pe pagina de facebook
a asociatiei 5i in ziarele locale din zona municipiului Pascani.
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13. Prezenta Consiliului Judetean tai in desf4urarea activitatilor
actiunii/evenimentului/manifestarii organ izate in parteneriat:
Actiunea se desfa§oara al treilea an consecutiv cu sprijinul financiar al Consiliului
Judetean Ia§i §i cu sprijinul logistic §i de specialitate a Centrului Judetean pentru
Conservarea §i Promovarea Culturii Traditionale Iasi. La acest eveniment vor fi invitati
reprezentantii Consiliului Judetean Iasi , jar Pre*edintele Comisiei de jurizare va fi
Directorul CJCPCT Ia0, prof Adrian Ardeleanu.
14. 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)
Scurtii prezentare a obiectivelor si activitatilor solicitantului
d)
(enumerarea u trei proiecte edificatoare din activitatea solicitantului — dacii
exists):
Asociatia "PRO-Sanatate-Mediu-Educatie-Cultura" (PRO-S.M.E.C.) din comuna
Motca are drept scop promovarea, realizarea j coordonarea de activitati, care sa
contribuie la dezvoltarea comunei Motca, judetului Ia§i j regiunii de Nord-Est, din punct
de vedere economic, social, educational, cultural, ecologic *i turistic. Pentru realizarea
acestui scop, asociata are urmatoarele objective principale:
- initierea derularea de proiecte de dezvoltare turistica locals §i regionala; de
dezvoltare locals §i regionala in domeniul economico-social cu finantari proprii sau prin
accesarea de fonduri publice sau private;
- realizarea §i implementarea de actiuni legate de protectia mediului, cat §i
instruirea membrilor activi, simpatizanti §i a populatii in sprijinul protejarii §i conservarii
mediului ambiant;
actiuni ce promoveaza §i valorifica cultura
- organizarea de evenimente
traditionala romaneasca
- derularea de proiecte privind dezvoltarea comunitatii de rromi din comuna
Motca din regiunea de Nord-Est Si realizarea de activitati de consiliere, educare
formare profesionala a cetatenilor;
- initierea §i realizarea de proiecte privind dezvoltarea durabila a spatiului rural
Printre proiectele derulate pand in prezent enumeram:
„Sperante pentru viitor"- se adreseaza elevilor cu rezultate deosebite la invatatura
din ciclul gimnazial al celor cloud unitati de invatamant din comuna Motca
„Cel mai frumos mesaj pentru mama" - vizeaza implicarea elevilor ce prezinta risc
de abandon colar §i absenteism in realizarea de felicitari pentru mame care sunt
distribuite in cadrul spectacolului muzical-coregrafic organizat cu ocazia zilei de 8
Martie
„Multiculturalitate- unitate in diversitate"- implementat in parteneriat cu Camera
Agricola Judeteana Ia§i §i Asociatia §i Gipsy Eye-Stolniceni Prajescu, ce vizeaza
pastrarea §i promovare obiceiurilor traditiilor specifice populatiei comunei Motca §i a
minoritatilor conlocuitoare. La cele 2 editii ale evenimentului au participat reprezentanti
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strAini, precum italieni, francezi, turci §i reprezentanti ai Centrului Bucovinean de Arta
pentru Conservarea i Promovarea Culturii Traditionale Romane§ti Cernauti-Ucraina,
unde au promovat cultura i obiceiurile din tam de provenientd.
Coorganizator al ultimilor trei editii a Festivalului-concurs International de muzied
populard romaneasca „In gradina cu flori multe", in parteneriat cu Consiliul Judetean
Iasi si Centrul Cultural Perla din Cemauti
Implicare in organizarea manifest5rilor, prilejuite de Zilele culturii nationale §i Ziva
Unirii Principatelor Romane, desfas,urate la Cernauti, in ianuarie 2017-2018, in cadrul
proiectului transfrontalier „PE ARIPILE CULTURII ROMANESTI"
Presedinte Asociatia Pro- SMEC Motca
Bariz-Druc Elena-Alexandra
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Anexa 1.1.

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata Bariz-Druc Elena-Alexandra , identificata cu actul de
identitate C.I. , seria MZ, nr. 339344, CNP: 2900718225891, cu domiciliul in localitatea
Motca, str. — nr.

bl. -, sc. - , ap. - , judetul Iasi, in calitate de reprezentant legal al

persoanei juridice „PRO: Sanatate-Mediu- Educatie-Cultura"(PRO-S.M.E.C.) Motca,
sau persoana fizica, declar pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii
este pedepsit de legea penala, ca din actiunea (evenimentul/manifestarea) sau
proiectul de interes public judetean desfasurat in parteneriat cu Consiliul Judetean
pentru care voi avea venituri din incasari 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 $i 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 natura este pedepsita conform legii.

Numele si prenumele in clar: Bariz-Druc Elena-Alexandra
Semnatura autorizata, si stampila solicitantului

Data 12.04.2018
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Anexa nr. 1.2.a
Numele solicitantului Asociatia „Pro: Sanatate - Mediu — Educatie Cuhurl" (Pro-S.M.E.C)
Adresa solicitantului sat. MOTCA, comuna MOTCA, Judetul
Date de identificare a solicitantului: CIF 32493888
Cont IBAN R065BTRLRONCRT0231747201, deschis Banca Transilvania. Pascani

Bu et de venituri
Nr.
crt.
0
1
2
3
4

Sursa

v

1
Contributie Consiliul Judetean 14i
Contributie proprie solicitant
Alte surse atrase (donatii, sponsorizari, etc)
venituri din incaseiri de bilete sau taxe de participare
TOTAL

Suma (in lei)

17 300,00
2 000,00
27 600,00
0,00
46 700,00

Suma (in procente
din total buget)
2
37,04 %
4,28 %
59,1 %
0,00
100%

Data 12.04.2018
Numele i prenumele reprezentan

egal: Bariz-Druc Elena-Alexandra

Semneitura si Vampila
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Anexa nr. 1.2.6
Numele solicitantului Asociatia „Pro: SAnfitate - Mediu - Educatie CuIturii" (Pro-S.M.E.C)
Adresa solicitantului: Sat Motca, comuna Motca, Judetul lai
Date de identificare a solicitantului CIF 32493888
Cont IBAN R065BTRLRONCRT0231747201, deschis Banca Transilvania. Pascani

Buget de cheltuieli
Pre(
unitar

Nr.
crt.

Tipuri de cheltuieli

0
I
2

2
50,00
900,00

buc
buc

4

1
Cheltuieli achizitionare trofee
Cheltuieli pentru achizitionarea de
microfoane necesare deruldrii actiunii/
evenimentului/manifestcirii *
Cheltuieli de prestciri serviciu inginer sunet
Cheltuieli de presteiri servicii orchestra
Cheltuieli de cazare

1000,00
4000,00
100,00

Contract
Contract
pers/zi

5

Cheltuieli de mass

40,00

pers/zi

6
7
8
9

Cheltuieli de personal *
Cheltuieli de transport international
Cheltuieli de transport local
Cheltuieli de inchiriere (stalk de
amplificare)
Cheltuieli de promovare ci publicitate
Cheltuieli de realizare tipiirituri

500,00
5,00
3,00
4000,00

Contract/pers
km
km
Set/zi

1000,00
2,50
1,50
320,00

Contract
Afire
Brofuri
Rollap-uri
(expozitia
itinerants)
ora
Contract

3

10
11

12
13

Cheltuieli de inchiriere (spath)
Cheltuieli filmari TV

500,00
6000,00

Unittiti de
miisurii (dupli
caz)
3

Nr.
unitiiii
de
miisurd
4
40
2

Sume

5=2 x 4
2000,00
1800,00

1000,00
1
1
4000,00
40pers / 8000,00
2 zile
40pers / 3200,00
2 zile
6 pers,
3000,00
500 km 2500,00
200 km 600,00
2zile
8000,00
1
1000,00
200 buc
500,00
1000buc 1500,00
5 buc
1600,00
4 ore
1

TOTAL
* Pentru aceste lipuri de cheltuieli nu se poate solicila finamare de la Consiliul Judetean

2000,00
6000,00
46 700,00

Data 12.04.2018
Numele prenumele reprezentant

ariz-Druc Elena-Alexandra

Semnatura i vampila
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