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Proiect de hotarare
privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre Judetul Iasi — Consiliul
Judetean Iasi si Comuna Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni in scopul realizarii
Festivalului transfrontalier "Hora neamului", editia I dedicata Centenarului Romaniei
in perioada 24-27 mai 2018, in comuna Erbiceni, Judetul Iasi si alocarea sumei de 11.500
lei in acest sens
Consiliul Judetean Ia0;
Avand in vedere:
- Documentatiile (Adrese §i Formulare Cerere de cooperare ale Comunei Erbiceni)
inregistrate la Consiliul Judetean Iasi cu nr.8434/16.03.2018 si nr.12042/18.04.2018 prin care
solicits realizarea in parteneriat a Festivalului transfrontalier "Hora neamului", editia I
dedicata Centenarului Romaniei in perioada 24-27 mai 2018, in comuna Erbiceni,
Judetul Iasi §i alocarea sumei de 80.000 lei in acest sens;
- propunerea Comisiei pentru InvAtamant, Cercetare StiintificA, Cultura, Culte a
Consiliului Judetean Ia0 "de a realiza in parteneriat cu Comuna Erbiceni - Consiliul Local
Erbiceni Festivalului transfrontalier "Hora neamului", editia I dedicatti Centenarului
Romaniei in perioada 24-27 mai 2018, in comuna Erbiceni, Judetul lag si alocarea sumei
de 11.500 lei din suma existents pentru Centenar in buRetul CJ Iasi, respectiv pentru plaid
invitati recitalurP', propunere avizatA de care membrii Comisiei §i consemnatA in Procesul —
verbal de §edintA §i in Raportul de avizare ale acesteia din data de 23.04.2018;
- solicitarea Comisiei pentru InvatAmant, Cercetare Stiintifica, Cultura, Culte a
Consiliului Judetean Iasi "ca juriul festivalului sd fie alcdtuit din speciallyti in traditii si
avizata de cAtre membrii
folclor din institutiile subordonate Consiliului Judetean
Comisiei §i consemnatA in Procesul — verbal de sedinta §i in Raportul de avizare ale acesteia
din data de 23.04.2018;
- Expunerea de motive prezentata de ate Pre§edintele Consiliului Judetean Iasi, dl.
din 24.04.2018;
2_iMaricel Popa, in calitatea sa de initiator, inregistrata sub nr.
- Raportul de specialitate al Directiei Juridice — Biroul Relatii Publice, Monitorul
Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Presa, inregistrat sub
din 24.04.2018;
nr. 121- 2 c„
- Adresa Directiei Economice, Serviciul Financiar Contabil nr. /264(,/24.04.2018;
- Prevederile art.91 alin.(1) lit.d), e) si f), coroborate cu alin. (5) lit. a). pct. 1 0 4 0
alin.(6) lit.a) §i c) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu
modificArile §i completArile ulterioare;
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile §i
completArile ulterioare;

- Hotararea Consiliului Judetean Iasi 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 solicitd cooperarea §i sustinerea Consiliul Judetean Iasi, in
vederea realizdrii in comun a unor actiuni/evenimente/manifestari de interes public judetean
in beneficiul comunitatii locale precum si modificarea Acordului — Cadru de Cooperare
prevazut in Hotdrarea Consiliului Judetean Iasi nr.310/26.10.2012;
- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 75 din data de 24.04.2018 privind
aprobarea bugetului general al Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pe anul 2018 cu
modificarile §i completdrile ulterioare;
- prevederile Hotdrarii Consiliului Judetean Iasi nr.98/29.04.2015 privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Sociald §i Economicd a Judetului la§i pentru perioada 2014 - 2020;
In temeiul art.97 §i art.115 alin.(1) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice
locale, republicatd, cu modificarile si completdrile ulterioare:
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba incheierea Acordului de cooperare intre Judetul Iasi — Consiliul
Judetean Iasi si Comuna Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni in scopul realizarii
Festivalului transfrontalier "Hora neamului", editia I dedicata Centenarului Romaniei
in perioada 24-27 mai 2018, in comuna Erbiceni, Judetul Iasi, conform anexei 1, parte
integrantA din prezenta hot:At-Are.
Art.2 Se aprobd alocarea sumei de 11.500 Iei din bugetul Judetului Iasi — Consiliul
Judetean Iasi, cap. 87.02 - „Alte actiuni", din su m a existents pentru Centenar in bugetul
CJ Iasi, in scopul realizArii evenimentului mentionat la art.1, respectiv pentru plata invitati
recitaluri.
Art.3 Juriul Festivalului transfrontalier "Nora neamilliii" va fi alcatuit din
specialisti in traditii si folclor din institutiile subordonate Consiliului Judetean 1[0.
Art.4 Se imputernice§te Pre§edintele Consiliului Judetean Iasi — dl. Maricel Popa sä
semneze in numele §i pentru Judetul Iasi acordul stipulat la art. 1.
Art.5 Ducerea la Indeplinire a prevederilor prezentei hotarari revine Directiei
Economice - Serviciul Financiar Contabil, Directiei Juridice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judetean Iasi, Comunei Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni.
Art.6 Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni §i Presa, va comunica in copie hotdrarea:
a) Institutiei Prefectului Judetului Iasi;
b) Directiei Economice - Serviciul Financiar Contabil;
c) Directiei Juridice;
d) Comunei Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni.

Art.7 Aducerea la cunotinta publica a prevederilor prezentei hotArki va fi asiguratd
de care Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeteni i Presa.
Data astazi:
Data astazi:

PRESEDINTE,
Dr. Ing. Maricel Popa
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre Judetul Iasi — Consiliul
Judetean Iasi si Comuna Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni in scopul realizarii
Festivalului transfrontalier "Hora neamului", editia I dedicata Centenarului Romaniei
in perioada 24-27 mai 2018, in comuna Erbiceni, Judetul Iasi si alocarea sumei de 11.500
lei in acest sens

Avand in vedere:
- Documentatiile (Adrese si Formulare Cerere de cooperare ale Comunei Erbiceni)
inregistrate la Consiliul Judetean Iasi cu nr.8434/16.03.2018 si nr.12042/18.04.2018 prin care
solicits realizarea in parteneriat a Festivalului transfrontalier "Hora neamului", editia I
dedicata Centenarului Romaniei in perioada 24-27 mai 2018, in comuna Erbiceni,
Judetul Iasi si alocarea sumei de 80.000 lei in acest sens;
- propunerea Comisiei pentru InvAtamant, Cercetaretiintifica, Cultura, Culte a
Consiliului Judetean Iasi "de a realiza in parteneriat cu Comuna Erbiceni - Consiliul Local
Erbiceni Festivalului transfrontalier "Hora neamului", editia I dedicatii Centenarului
Romaniei in perioada 24-27 mai 2018, in comuna Erbiceni, Judetul Iasi si alocarea sumei
de 11.500 lei din suma existent?' pentru Centenar in bueetul CJ Iasi, respectiv pentru plata
invitati recitalurP', propunere avizata de care membrii Comisiei si consemnata in Procesul —
verbal de sedinta si in Raportul de avizare ale acesteia din data de 23.04.2018;
- solicitarea Comisiei pentru Invatamant, Cercetare Stiintifica, Cultura, Culte a
Consiliului Judetean Iasi "Ca juriul festivalului sa fie alcatuit din specialisti in traditii si
avizata de ate membrii
folclor din institutille subordonate Consiliului Judetean
Comisiei si consemnata in Procesul — verbal de sedinta si in Raportul de avizare ale acesteia
din data de 23.04.2018;
- scopul si obiectivele evenimentului organizat de Comuna Erbiceni - Consiliul Local
Erbiceni, prezentate in Formularul cerere de cooperare nr. 8434/16.03.2018 al acesteia;
/24.04.2018;
- Adresa Directiei Economice, Serviciul Financiar Contabil nr.
Tinand cont de prevederile art.91 alin.(1) lit. d), e) si f) respectiv "Consiliul Judetean
Iasi indeplineste urmeitoarele categorii principale de atributii...., atribulii privind

gestionarea serviciilor publice din subordine, atributii privind cooperarea interinstitutionala
alte atributii prevazute de lege" coroborate cu alin. (5) lit. a). pct. 1 §i 4 -"In exercitarea
atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d) Consiliul Judetean asigura, potrivit competentelor
in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes
sale
judetean privind educatia cultural' si alin.(6) lit. a) -"In exercitarea atributiilor prevazute
la alin. (1) lit. e), consiliul judetean, hoteirage, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu
persoane juridice romeine on straine, inclusiv cu parteneri din societatea dyad, in vederea
finantarii realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public
judetean" §i lit.c) "hotaraoe, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati
administrative-teritoriale din taro on din straina tate, precum .yi aderarea la asociatii
internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea
nationale
promovarii unor interese comune" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,
republicatA, cu modificarile §i completArile ulterioare;
Luand in considerare 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 solicita
cooperarea §i sustinerea Consiliul Judetean Iasi, in vederea realizarii in comun a unor
actiuni/evenimente/manifestari de interes public judetean in beneficiul comunitatii locale
precum §i modificarea Acordului — Cadru de Cooperare prevazut in Hotararea Consiliului
Judetean Iasi nr.310/26.10.2012;
Propunem aprobarea Incheierii Acordului de cooperare intre Judetul Iasi —
Consiliul Judetean Iasi si Comuna Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni in scopul
realizarii Festivalului transfrontalier "Hora neamului", editia I dedicata Centenarului
Romaniei in perioada 24-27 mai 2018, in comuna Erbiceni, Judetul Iasi si alocarea
sumei de 11.500 lei in acest sens, conform propunerii Comisiei pentru Invatamant,
Cercetare Stiintifica, Cultura, Culte din data de 23.04.2018, respectiv pentru plata
invitati recitaluri.
Fata de cele prezentate, vä rugam sä analizati si sä dispuneti.
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Nr. 2.1-2:1- din Rki 04 2018
Expunere de motive
privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre Judetul Iasi — Consiliul Judetean
Iasii Comuna Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni in scopul realizarii Festivalului
transfrontalier "Hora neamului", editia I dedicata Centenarului Romaniei in perioada 24-27
mai 2018, in comuna Erbiceni, Judetul Iasi si alocarea sumei de 11.500 lei in acest sens
Avand in vedere:
- Documentatiile (Adrese §i Formulare Cerere de cooperare ale Comunei Erbiceni)
inregistrate la Consiliul Judetean Iasi cu nr.8434/16.03.2018 §i nr.12042/18.04.2018 prin care
solicits realizarea in parteneriat a Festivalului transfrontalier "Hora neamului", editia I
dedicata Centenarului Romaniei in perioada 24-27 mai 2018, in comuna Erbiceni,
Judetul Iasi si alocarea sumei de 80.000 lei in acest sens;
- propunerea Comisiei pentru invatamant, Cercetare $tiintifica, Cultura, Culte a
Consiliului Judetean Iasi "de a realiza in parteneriat cu Comuna Erbiceni - Consiliul Local
Erbiceni Festivalului transfrontalier "Hora neamului", editia I dedicatii Centenarului
Romaniei in perioada 24-27 mai 2018, in comuna Erbiceni, Judetul Iasi si alocarea sumei
de 11.500 lei din suma existents pentru Centenar in buzetul CJ Iasi, respectiv pentru plata
invitati recitalurP', propunere avizata de ate membrii Comisiei si consemnata in Procesul —
verbal de §edintd §i in Raportul de avizare ale acesteia din data de 23.04.2018;
- solicitarea Comisiei pentru invatAmant, Cercetare $tiintificA, Cultura, Culte a
Consiliului Judetean Iasi "ca juriul festivalului sii fie alciituit din specialifti in traditii si
avizata de cdtre membrii
folclor din institutille subordonate Consiliului Judetean
Comisiei si consemnata in Procesul — verbal de §edinta §i in Raportul de avizare ale acesteia
din data de 23.04.2018;
- raportul de specialitate intocmit de Directia Juridica — Biroul Relatii Publice Monitorul
Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni §i Presa, inregistrat sub nr. 1144, din
data de £A Q , 2018;
- prevederile art.91 alin.(1) lit.d) §i e), coroborate cu alin.(5) pct. 1 *i 4 §i cu alin. (6)
lit.a) §i c) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare;
spre analiza si avizare Proiectul de hotarfire
Propun plenului Consiliului Judetean
privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre Judetul Iasi — Consiliul Judetean
Iasi ~i Comuna Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni in scopul realizArii Festivalului
transfrontalier "Hora neamului", editia I ded4tA,C-e enarului Romaniei in perioada 24-27
de 11.500 lei in acest sens.
mai 2018, in comuna Erbiceni, JudetulIasi, /

Nr.

ACORD DE COOPERARE
2018
, incheiat in data de

Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi, cu sediul in Bulevardul Stefan cel Mare si
Sfant nr. 69, 700075, Romania, Tel: 004-0232.235100, Fax: 004-0232.210336, reprezentat
prin domnul Pre§edinte al Consiliului Judetean Iasi, in calitate de partener, pe de o parte
si

Com u na Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni, cu sediul in judetul Iasi, Str
, reprezentata
, CONT:
, deschis la
, Cod Fiscal
Tel:
organizator
, in calitate de
prin
- au convenit sä incheie prezentul acord de cooperare, avand urmatoarele clauze:
OBIECTUL ACORDULUI
I.
Art.! a) Obiectul Acordului it constituie colaborarea Judetului Iasi — Consiliul Judetean
prin alocarea sumei de 11.500 lei din bugetul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi,
cap. 87.02- „Alte actiuni", din suma existents pentru Centenar in bugetul CJ Iasi, pentru
realizarea Festivalului transfrontalier "Hora neamului", editia I dedicata Centenarului
Romaniei in perioada 24-27 mai 2018, in comuna Erbiceni, Judetul Iasi, respective pentru
plata invitati recitaluri, dupe cum urmeaza: integral in situatia in care partenerul organizator
nu incaseaza venituri din vanzarea biletelor sau din taxe de participare pentru festivalul
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 finantarii 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 lined in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti §i va
avea o durata de actiune determinate de atingerea obiectivelor propuse, respecta'nd 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 J udetean Iasi — in calitate de partener, in
cadrul prezentului acord, constau in virarea sumei de 11.500 lei, din suma existents pentru
Centenar in bugetul CJ Iasi, prin Ordin de Plata, in contul partenerului pentru realizarea in
parteneriat a Festivalului transfrontalier "Hora neamului", editia I dedicata
Centenarului Romaniei in perioada 24-27 mai 2018, in comuna Erbiceni, Judetul Iasi,

dupa cum urmeaza: integral in situatia in care partenerul organizator nu incaseaza venituri
din vanzarea biletelor sau din taxe de participare pentru festivalul realizat in parteneriat cu
Consiliul Judetean la0, conform bugetului de venituri prezentat in Anexa 1.2a la Formular;
b) Totodata, Judetul Iasi — Consiliul Judetean Ia0 se obliga, in calitate de partener,
sa promoveze pe site-ul oficial al Consiliului Judetean Iasi Festivalul transfrontalier
"Hora neamului", editia I dedicata Centenarului Romaniei ce se va desf4ura in
perioada 24-27 mai 2018, in comuna Erbiceni, Judetul Ia0;
c) In urma verificarii documentelor justificative Judetul lai — Consiliul Judetean Ia§i
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 Comunei Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni, in calitate de
a)
organizator, in cadrul prezentului acord, constau in utilizarea sumei alocate de 11.500 lei
strict in vederea realizarii in bune conditii a Festivalul transfrontalier "Hora neamului",
editia I dedicata Centenarului Romaniei ce se va desf4ura in perioada 24-27 mai 2018,
in comuna Erbiceni, respective pentru plata invitati recitaluri, sens in care vor fi
prezentate (in copie) documente justificative (sub forma de decont) Directiei Economice
- Serviciului Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judetean Ia§i in termen de cel molt 30 de zile de la terminarea acestuia;
Totodata, Comuna Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni, va mentiona in cadrul
b)
actiunilor de promovare a festivalului, precum §i pe parcursul desfa§urarii acestuia, calitatea
de partener a Judetului Ia§i — Consiliul Judetean Ia§i, in organizare;
Comuna Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni, se obliga sä respecte caracterul
c)
nonprofit al festivalului anterior mentionat ce face obiectul prezentului acord;
Comuna Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni, se obliga sa furnizeze toate
d)
informatiile necesare privind activitatile §i termenele de desfawrare a acestora Consiliului
Judetean Iasi, insotite de un raport financiar privind executia bugetului alocat pentru
festivalul anterior inentionat ce face obiectul prezentului Acord. Documentele justificative se
vor prezenta pentru toate cheltuielile din bugetul proiectului anterior mentionat, iar platile
vor fi efectuate ulterior semnarii Acordului de cooperare §i inainte de finalul proiectului care
fac obiectul acestuia;
Comuna Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni, se obliga sa depuna in termen
e)
de cel mult 30 de zile de la finalizarea festivalului, un Raport final de activitate al acestuia;
Comuna Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni, va raspunde pentru tot ceea ce
t)
prive§te partea tehnica, siguranta Si securitatea organizarii festivalului anterior mentionat ce
face obiectul prezentului acord.
Comuna Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni, va include in derularea
g)
festivalului, ca forma de sprijin, entitatile aflate sub autoritatea Consiliului Judetean
dupa caz.

IV. DISPOZITII FINALE
Art. 5
Pat-0le stabilesc urmatorul pact comisoriu: in caz de neexecutare sau executare
a)
necorespunzatoare a obligatiilor pArtilor prevazute de prezentul acord, acesta este reziliat de
drept, fard punere in intarziere §i fard nici o altd formalitate.
Litigiile izvorate din prezentul acord se solutioneazd pe cale amiabila, iar cand
b)
nu mai este posibila intelegerea, pe calea dreptului comun
in 2 (cloud) exemplare cu caracter
Prezentul acord a fost incheiat astazi,
original §i valoare egald, fiecarei pArti revenindu-i ate un exemplar.
Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi

Prepdinte

Comuna Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni
Primar,

Dr. Ing. Maricel Popa
(semmitura parafa instituliei)

(semnatura yi parafa institutiei)

SECRETAR AL JUDETULUI IASI,
Lticromioara 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 Buhuli

DIRECTIA ECONOMICA
SefServiciu Financiar Contabil — Mihaela Dorobat

PRI.MARIA COM UNE1 E121 ICEN1
JUDETUL lAS1
/17/04/ 2018
Nr. 3.2/2
Telefon/fax 0232 322 370
E-mail:erbicettiprimria(dv\Ittoo.com

....... .

•

CATIZE,
CONSILIUL JUDETEAN IASI

Va raspundem 1:i adresa 8434/30.03.2018 referitor la bugetul co
cheltuieli defalcate pentru festivalul pentru festivalul flora Neamolui
cc Sc va desfasura in perioada 24-27 mai 2018

t'

Data: 17.04.2018

%...••
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN
IASI

PRI MARIA COMUNEI ERBICENI
CONSILIUL LOCAL

FESTIVALUL INTERNATIONAL DE FOLCLOR
"HORA NEAMULUI"
Editia I
Erbiceni judetul la§i, 26 - 27 mai 2018
Deviz estimativ
Nr.
crt

Descrierea cheltuielilor
ACHIZITIONARE MATERIALE
PRESTARI SERVICII

CAZARE

2

150 part * 30 Ron/pers/zi
MASA

7.000
19.000
13.500
5.500

Cheltuieli organizatori
Sonorizare, lumini
1

TOTAL SUMA
(Ron)

4.500

16.500

150 part * 30 Ron/pers
400 part * 30 Ron/pers

4.500
12.000

CHELTUIELI TRANSPORT (carburanti)
CHELTUIELI INCHIRIERE

1.500
500

CHELTUIELI DE PROMOVARE SI PUBLICITATE

6.000

CHELTUIELI DE REALIZARE TIPARITURI

6.000

ALTE CHELTUIELI

19.000

Plata specialisti (juriu)
Plata invitati recitaluri
TOTAL

Directo .qxecutiv festival,
lonel Lu

7500
11500
80.000

ROMANIA
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Catre
> Primaria Comunei Erbiceni, Judetul Iasi
> Email: erbiceninrimaria(&vahoo.com
Avand in vedere Formularul cerere de cooperare inregistrata la Consiliul Judetean
Iasi cu nr.8434/16.03.2018, va comunicam faptul ca acesta a fost analizat in cadrul *edintei
Comisiei pentru invdtamant, Cercetare Stiintifica, Culturd, Culte a CJ Iasi, din data de 21
martie 2018, care VA solicita sa detaliati categoriile de cheltuieli din bugetul prezentat de
dumneavoastra pentru eveniment, astfel incat sa rezulte pentru ce bunuri §i servicii sunt
necesare sumele inscrise.
Va multumim!

SECRETARU JUDETULUI IASI,
Leicrami qua Vernicei

DIRECTIA JURIDICA - DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela ALUNGULESEI

Birou Rela ii Publice,
Irina II ,mean
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Formular Cerere i operare
pentru persoane juridice romane on straine, inclusiv parteneri din societatea
care solicit(' finantarea fi realizarea in comun a unor actiuni
(evenimente/maniofestiiri) sau proiecte de interes public judetean in domeniile
"educalier li/sau „culturii" Si incheierea unui Acord de Cooperare in acest sens
Nora:
Consiliul Judetean Ia0 in conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.
>
e), f) si alin.(6) lit.a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, " , hotlinlyte, in conditiile legii, cooperarea
sau asocierea cu persoane juridice romane on straine, inclusiv cu parteneri din
societatea ava(, in vederea finantlirii si realiziirii in comun a unor actiuni, lucriiri,
servicii sau proiecte de interes public iudetean".,i lit.c) "hotiiritste, in conditiile legii,
cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ — teritoriale, din barer on din
strainatate, precum aderarea la asociatii nationale si international ale autoritatilor
administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune";
Consiliul Judetean Ia0 in conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.
>
d) si e) coroborate cu alin. (5) lit. a). pct.! si 4 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, "indeplineste
urmlitoarele categorii principale de atributii...., atributii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, atributii privind cooperarea interinstitutional(";"In exercitarea
atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d). Consiliul Judetean asizura, potrivit
competentelor sale in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes judetean privind educatia si cultura";
Consiliul Judetean Iaqi incheie Acorduri de cooperare doar pentru acele
>
actiuni (evenimente/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, sá le foloseasca pentru desf4urarea in
lune conditii a acestora, cu evidentierea for pe categorii de cheltuieli in cadrul
formularul de buget.
Consiliul Judetean Iasi incheie Acorduri de cooperare doar pentru acele
>
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 inceputd sau finalizata la data incheierii Acordului
de cooperare;
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Objective specifice
a. Manifestarea aprecierii valorilor traditionale, sub diferite aspecte (descoperire, valorificare,
conservare, promovare)
b. Stimularea celor mai talentati intetpreti ai dansului §i muzicii populare sj de fanfara
c. Antrenarea publicului §i a oamenilor de cultura in promovarea istoriei §i pastrarea vie a
memoriei.
d. Consolidarea imaginii artistice a folclorului.
e. Mediatizarea sustinutA la nivel local §i national, care contribui decisiv la cre§terea
prestigiului comunei Erbiceni §i a judetului Iasi, a consolidarii imaginii unei comune care
sprijind traditia localainationala, in contextul mai larg al unui judet care sprijind traditia §i
cultura milenard.
Programul incepe cu fanfard military
Parada copiilor sj tinerilor cu un drapel tricolor de man dimensiuni
Invitatii vor primi e§arfe tricolore, jar participantii stegulete.

5. Grupul(rile) tinta:

Locuitorii comunei Erbiceni §i ai comunelor invecinare: tineri, elevi, studenti, persoane apartinand
tuturor categoriilor sj orientarilor sociale, institutii publice §i de cultura.
Beneficiari directi:
Locuitorii comunei Erbiceni, arti§ti ai folclorului muzical-coregrafic §i de fanfard (din Iasi,
profesori, oameni de cultura, institutii de cultura din Judetul Iasi, massdar §i din restul
media locals §i regionalainationala, agentiile pentru informare turistica, comunitatea oamenilor de
afaceri etc.
Beneficiari indirecti: Judetul Iasi, Regiunea Nord-Est.
6. Activitatile principale:

Nr.
Crt.
1.

Activitatea

Data desfawrarii

Activitati cu caracter 24 mai
§i
cultural
istoric
organizate impreund cu

erbiceniprimariaPyahoo.com

Locatia
Sala de sport din Comuna
Erbiceni
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Scoala si Biserica din
sat: lansare de carte
Spectacol
(biserica).
coregrafic.
culturalFormatii
artistice (ansambluri de
dans
de
vioard,
artistic).
2.

Prezenta unui istoric in 25 mai 2018
mijlocul comunitatii.
Organizarea impreund
cu Scoala din Erbiceni
a unui spectacol de
muzica si poezie.

Scoala Erbiceni, Biserica,
Sala de sport

3.

Concurs transfrontalier 27 mai 2018
interpreti
intre
si
ansambluri folclorice din
judetul Iasi, precum si
din Chisindu si Cernauti.

Erbiceni (spatiul public
din fata Primariei sau in
Sala de sport)

Aceasta
presupune:

activitate

Selectarea
participantilor
(ansambluri folclorice,
fanfare, solisti vocali si
grupuri vocal-folclorice)
cu inalte performante la
nivel local si national,
care vor participa in
cadrul proiectului.
incheierea
de
pentru
parteneriate
folosirea spatiului public.

7. Actiunea (evenimentul/manifestarea) sau proiectul de interes public judetean
pentru care solicitam realizarea in parteneriat cu Consiliul Judetean Iasi prin Acord
de Cooperare si finantare are caracter nonprofit, sens in care completam declaratia
`0232 322 370
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din Anexa 1.1. la prezentul Formular.
8. Bugetul total al actiunii (evenimentului/manifestarii) sau proiectului de
interes public judetean pentru care solicitam realizarea in parteneriat cu Consiliul
Judetean Iaqi prin Acord de Cooperare si finantare, este prezentat in Anexele 1.2a si
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) si Bugetul
de cheltuieli (Anexa 1.2b.) sunt egale.
9. Suma solicitata de la Consiliul Judetean Iasi :
Costul total al proiectului
-Lei137.830 lei

Suma solicitata de la%
din costul totalul al
Consiliul .ludetean Iasi
proiectului
-Lei80.000 lei

58%

10. Actiunea (evenimentul/manifestarea) sau proiectul se desfasoara de mai
multe editii?
Da
11. A Cita editie este cea pentru care solicitati finantarea?
Prima editie
12. Modalitatile in care se va promova:
a. Imaginea judetului la*
Comuna Erbiceni este situata la o distanta de 29 de km de municipiul Iasi. De-a
lungul anilor, in Erbiceni s-au desfasurat nenumarate evenimente, multe din ele cu
rezonanta regionala/ nationals si internationals, insa nu au fost reunite sub auspiciul
unitar al activitatilor coordonate impreuna cu autoritatile locale de la nivel judetean,
astfel ca nu este foarte cunoscut faptul ca avem nenumarati copii/tineri/formatiuni care au
obtinut premii nationale si internationale care aduc cinste in primul rand comunei si nu in
ultimul rand, judetului Iasi. Organizand, incepand din acest an, in parteneriat cu Consiliul
Judetean Iasi, acest Festival transfrontalier, pe care it vom dedica in prima sa editie
Centenarului Romaniei, toate aceste activitati vor fi menite sa aduca plus valoare
judetului nostru.
Succesul acestui eveniment va denota plus valoare inclusiv modelul de bund
practica care reiese din faptul ca va reflecta o cooperare de succes din punct de vedere al

PIP4 erbiceniprimariaPyahoo.com
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cultelor din Cara noastra. Primarul comunei este de religie catolica, cooperand foarte bine
cu cetatenii §i organizatiile cu specific majoritar ortodox din Comuna Erbiceni.
b. Consiliul Judetean Iasi ca partener in mass media.
In calitate de partener principal al Festivalului transfrontalier „Nora neamului",
Consiliul Judetean Iasi va fi mentionat ca atare in toate formele de promovare a
evenimentului pe care le vom aborda.
Astfel, in parteneriatele noastre media, precum §i in materialele publicitare pe care
le vom realiza, va aparea acest parteneriat; la eveniment vor participa reprezentanti ai
Consiliului Judetean, in calitate de parteneri principali.
Premiile care vor fi acordate (diplomele, distinctiile acordate) vor purta inclusiv
amprenta Consiliului Judetean Iasi.
In viitor dorim sa realizam §i o monografie a comunei care sa evidentieze toate
activitatile desfa§urate in timp, menite sä aduca cinste judetului, regiunii §i natiunii
intregi. Prezenta personalitatilor de rang national, a fanfarei militare, parada copiilor §i a
tinerilor, purtand e§arfe tricolore, a unui drapel tricolor de mari dimensiuni, vor constitui
tot afatea subiecte de interes pentru mass media locala/regionala.

13. Prezenta Consiliului Judetean Iasi in desf4urarea activOiiloiactiunii/evenimentului/manifestarii organizate in parteneriat:
Vom solicita Consiliului Judetean propuneri de personalitati in vederea participarii
acestora la evenimentul de la Erbiceni.
Reprezentantii Consiliului Judetean, prin delegatii desemnati, vor fi prezenti la
eveniment precum §i in emisiunile/mijloacele de promovare care vor fi organizate.
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)

`0232 322 370
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Scurtii prezentare a obiectivelor si activitatilor solicitantului
d)
(enumerarea a trei proiecte edificatoare din activitatea solicitantului — data
existii):
Printre proiectele culturale cu care comuna Erbiceni se mandreste mentionam aici doar
ansamblul de folclor „Bahluietul", infiintat in 2010 si functional din 2012.
Un ansamblu alcatuit din 36 de tineri, cu o vasta activitate sj cu un palmares bogat de
premii (locul I) la nivel national si international.
Activitatea Ansamblului este promovata pe canalele social-media, avand pagina de
facebook si canal youtube.
Ca o consecinta a acestui proiect de succes, pentru a pastra traditia aceasta frumoasa, anul
acesta am inaugurat Ansamblul Mugurasul, alcatuit din copii cu varsta de pana la 10 ani.
Realizarea si inaugurarea unei sail de sport moderne care poate concura cu objective
similare de nivel international.
NOTA:
Va rugam sfi cititi si sA completati acest formular cu cea mai mare atentie.
Lipsa unor informatii cerute poate fi rectificata, insa va intarzia raspunsul
partenerului.
Atentie! Persoana imputernicita sa redacteze prezenta cerere 110 asuma
intreaga responsabilitate pentru corectitudinea datelor.

`0232 322 370
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Anexa 1.1.

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
Subsemnatul/Subsemnata Ionel Lungu identificat/identificata cu actul de identitate
CI seria MZ, nr 308081, CNP: 1600722221155, cu domiciliul in localitatea Spranceana,
comuna Erbiceni, judetul Iasi, in calitate de reprezentant legal al persoanei juridice
Primaria Erbiceni, 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 Iasi, 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 si Acordul-Cadru de Coopera re cu Consiliul Judetean Iasi.
inteleg ca orice omisiune sau incorectitudine in prezentarea informatiilor in scopul
de a obtine avantaje patrimoniale sau de orice alta natura este pedepsita conform legii.
Numele §i prenumele in clar IONEL LUNGU
Primarul Comunei Erbiceni

al reprezentantului legal al personei juridice sau

ersoanei fizice dupa caz)

Semnatura autorizata §i §tampila solicitantului
Data 15.03.2018

erbiceniprimariaPyahoo.com
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Numele solicitcuitului Primeiria Comunei Erbiceni
Adresa solicitantului Erbiceni, Judetul Iasi
Date de identificare a solicitantului

Nr.
crt.
0
1
2
3
4

Sursa

Buffet de venituri
v

1
Contribufie Consiliul Judetean 1a4i
Contribu *e proprie solicitant
Alte surse trase (donatii, sponsorizeiri, etc)
Venituri di incaseiri de bilete sau taxe de participare
TOTAL

Anexa nr. 1.2.a

Suma (in lei)

80.000 lei
47.830
10.000
Nu
137.830

Suma (in procente
din total buget)
2
58%
34,75%
7,25%
0
100%

Data 15.03.2018
Numele prenumele r rezentantului legal Ione! Lungu
Semnatura ci vtampila

t, 0232 322 370
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Anexa nr. 1.2.6

Numele solicitantului Primtiria Comunei Erbiceni
Adresa solicitantului Erbiceni, Iasi
Date de identificare a solicitantului CUI

Bu_et de cheltuieli
Nr.
crt.

Pre(
unitar

Tipuri de cheltuieli

Uniteiti
de
mitsuret
(dupe:
caz)
3

Nr. unitiiti
de meisura
(dupe: caz)

4
2
1
7000
Cheltuieli achizilionare materiale
Cheltuieli pentru achizitionarea de dotilri (allele 10300
decciat myloace fixe) necesare derullirii actiunii/
evenimentului/manjfestarii *
51.000
Cheltuieli de prestari servicii
3
5000
Cheltuieli de cazare
4
6500 .
Cheltuieli de masa
5
15000
Cheltuieli de personal *
6
1230
Cheltuieli de transport
7
Cheltuieli de inchiriere (spatii si/sau aparaturci) 1650
8
23450
Cheltu • de promovare si publicitate
9
8700
10 Cheltui li e realizare tipeirituri
8000
11 Alte the ui i
137.830
TOTAL
* Pentru aceste ti.'uri cheltuieli nu se poate solicita finantare de la Consiliul Judetean Iasi
Data 15 martie 20 8
Numele si prenume • reprez .tantului legal lone! Lungu, primarul Comunei Erbiceni
Semnatura si stampt
0
1
2

Sume

5=2 x 4
7000
103001

51.000
5000
6500
15000
1230
1650
23450
8700
8000
137.830

`0232 322 370
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