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Proiect de hotarfire
privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre Judetul Iasi — Consiliul
Judetean 1a$ si Comuna Birnova - Consiliul Local Birnova in scopul realizArii
Festivalului "Traditii si arta populara, Birnova", editia a II-a, in data de 3 iunie 2018 si
alocarea sumei de 13.200 lei in acest sens
Consiliul Judetean Ia0;
Avand in vedere:
- Documentatia (Adresa §i Formular Cerere de cooperare ale Comunei Birnova)
inregistrate la Consiliul Judetean Iasi cu nr.12079/19.04.2018 prin care solicits realizarea in
parteneriat a Festivalului "Traditii Si arta populara, Birnova", editia a II-a, in data de 3
iunie 2018 in localitatea Birnova, judetul Iasi si alocarea sumei de 25.000 lei in acest
sens;
- propunerea Comisiei pentru invatAmant, Cercetare Stiintifica, Culturd, Culte a
Consiliului Judetean I* "de a realiza in parteneriat cu Comuna Birnova - Consiliul Local
Birnova Festivalul "Traditii si arta" populara, Birnova", editia a 11-a, in data de 3 iunie
2018 si alocarea sumei de 13.200 lei in acest sens, din care: 10.100 lei pentru cheltuieli
inchirieri spatii Wsau aparatura si 3100 lei pentru cheltuieli realizare tiptiriturr,
propunere avizata de catre membrii Comisiei §i consemnata in Procesul — verbal de *edinta §i
in Raportul de avizare ale acesteia din data de 23.04.2018;
- Expunerea de motive prezentata de ckre PreFdintele Consiliului Judetean Iasi, dl.
Maricel Popa, in calitatea sa de initiator, inregistrata sub nr.

12 *3 e

din 24.04.2018;

- Raportul de specialitate al Directiei Juridice — Biroul Relatii Publice, Monitorul
Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni §i Presa, inregistrat sub
nr.

4-

din 24.04.2018;

Adresa Directiei Economice, Serviciul Financiar Contabil nr. i264-1, /24.04.2018;
Prevederile art.91 alin.(1) lit.d), e) si f), coroborate cu alin. (5) lit. a). pct. 1 si 4 si
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 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 Iasi, in
vederea realizarii in comun a unor 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;
- 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 si completarile ulterioare;
- prevederile Hotkarii Consiliului Judetean Iasi nr.98/29.04.2015 privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare SocialA si EconomicA 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, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare:

HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba incheierea Acordului de cooperare intre Judetul Iasi — Consiliul
Judetean Iasi si Comuna Birnova - Consiliul Local Birnova in scopul realizarii
Festivalului "Traditii si arta populara, Birnova", editia a II-a, in data de 3 iunie 2018.
conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba alocarea sumei de 13.200 lei din bugetul Judetului Iasi — Consiliul
Judetean Ia0, cap. 87.02 - „Alte actiuni", in scopul realizArii evenimentului mentionat la
art.1, respectiv 10.100 lei pentru cheltuieli inchirieri spatii si 3100 lei pentru cheltuieli
realizare tiparituri.
Art.3 Se imputernice§te Prewdintele Consiliului Judetean Iasi — dl. Maricel Popa sa
semneze in numele §i pentru Judetul Iasi acordul stipulat la art.l.
Art.4 Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari revine Directiei
Economice - Serviciul Financiar Contabil, Directiei Juridice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judetean Iasi, Comunei Birnova - Consiliul Local Birnova.

Art.5 Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni si Presa, va comunica in copie hotArfirea:
a) Institutiei Prefectului Judetului Iasi;
b) Directiei Economice - Serviciul Financiar Contabil;
c) Directiei Juridice;
d) Comunei Birnova - Consiliul Local Birnova.
Art.6 Aducerea la cuno§tinta publica a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata
de care Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeteni §i Presa.
Data astazi:
Data astazi:

PRESEDINTE,
Dr.
. Maricel Popa
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RAPORT DE SPECIALITATE ru
privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre Judetul Iasi — Consiliul
Judetean Iasi si Comuna Birnova - Consiliul Local Birnova in scopul realizarii
Festivalului "Traditii si arta populara, Birnova", editia a II-a, in data de 3 iunie 2018 si
alocarea sumei de 13.200 lei in acest sens
Avand in vedere:
- Documentatia (Adresa §i Formular Cerere de cooperare ale Comunei Birnova)
inregistrate la Consiliul Judetean Iasi cu nr.12079/19.04.2018 prin care solicitA realizarea in
parteneriat a Festivalului "Traditii si arts popularA, Birnova", editia a II-a, in data de 3
iunie 2018 in localitatea Birnova, judetu I 110 si alocarea sumei de 25.000 lei in acest
sens;
- propunerea Comisiei pentru invAtamant, Cercetare Stiintifica, Cultura, Culte a
Consiliului Judetean Iasi "de a realiza in parteneriat cu Comuna Birnova - Consiliul Local
Birnova Festivalul "Traditii fi arta popular()); girnova", editia a 11-a, in data de 3 iunie
2018 $i alocarea sumei de 13.200 lei in acest sens, din care: 10.100 lei pentru cheltuieli
Inchirieri spatii p/sau aparatura si 3100 lei pentru cheltuieli realizare tipariturr, 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;
- scopul evenimentului organizat de Comuna Birnova - Consiliul Local Birnova,
prezentat in Formularul cerere de cooperare al acesteia, nr. 12079/19.04.2018;
- Adresa Directiei Economice, Serviciul Financiar Contabil nr. la/it/24.04.2018;
Tinand cont de prevederile art.91 alin.(1) lit. d), e) §i f) respectiv "Consiliul Judetean
Iasi indeplineyte urmeitoarele categorii principale de atributii...., atributii privind
gestionarea serviciilor publice din subordine, atributii privind cooperarea interinstitutionalei
alte atribufii preveizute de lege" coroborate cu alin. (5) lit. a). pct. 1 si 4 -"In exercitarea
atributiilor preveizute la alin. (1) lit. d) Consiliul Judetean asigura, potrivit competentelor
sale i in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes
Judetean privind educatia i cultura" §i alin.(6) lit. a) -"In exercitarea atributiilor preverzute
la alin. (1) lit. e), consiliul Judetean, hoterreige, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu
persoane juridice romeme on streiine, inclusiv cu parteneri din societatea civiler, in vederea
finanfeirii realizetrii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public

judefean" §i lit.c) "hoteirayte, in condijiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitali
aderarea la asocialii
administrative-teritoriale din Para on din straineitate, precum
nalionale ,si internalionale ale autoritafilor administrajiei publice locale, in vederea
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 solicits
cooperarea si 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 Birnova - Consiliul Local Birnova in scopul
realizarii Festivalului "Traditii si arta populara, Birnova", editia a II-a, in data de 3
iunie 2018 Si alocarea sumei de 13.200 lei in acest sens, conform propunerii conform
propunerii Comisiei pentru Invatamant, Cercetare Stiintifica, Cultura, Culte din data
de 23.04.2018, respectiv 10.100 lei pentru cheltuieli Inchirieri spatii i/sau aparatura si
3100 lei pentru cheltuieli realizare tiparituri.
Fati de cele prezentate, va rugam sä analizati si si dispuneti.
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Nr. in' g din 2-It Ott. 2018
Expunere de motive
privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre Judetul Iasi — Consiliul Judetean
Iasi si Comuna Birnova - Consiliul Local Birnova in scopul realizarii Festivalului "Traditii si
arta popular% Birnova", editia a II-a, in data de 3 iunie 2018 si alocarea sumei de 13.200 lei in
acest sens
Avand in vedere:
- Documentatia (Adresd si Formular Cerere de cooperare ale Comunei Birnova)
inregistrate la Consiliul Judetean Iasi cu nr.12079/19.04.2018 prin care solicits realizarea in
parteneriat a Festivalului "Traditii si arta populara, Birnova", editia a II-a, In data de 3
iunie 2018 in localitatea Birnova, judetul Iasi si alocarea sumei de 25.000 lei in acest
sens;
- propunerea Comisiei pentru invdtdmant, Cercetare $tiintifics, Culturd, Culte a
Consiliului Judetean Iasi "de a realiza in parteneriat cu Comuna Birnova - Consiliul Local
Birnova Festivalul "Traditii si arts populard, Birnova", editia a II-a, in data de 3 iunie
2018 si alocarea sumei de 13.200 lei in acest sens, din care: 10.100 lei pentru cheltuieli
inchirieri spatii si/sau aparaturd si 3100 Iei pentru cheltuieli realizare tipdriturP% propunere
avizatA de catre membrii Comisiei si consemnatd in Procesul — verbal de sedintd si 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 si Presa, inregistrat sub nr. 1243 4- din
2018;
data de 2-kit
- prevederile art.91 alin.(1) lit.d) si e), coroborate cu alin.(5) pct. 1 si 4 si cu alin. (6)
lit.a) si c) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicatA, cu modificdrile si
completdrile ulterioare;
Propun plenului Consiliului Judetean Iasi spre analiza si avizare Proiectul de hotarfire
privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre Judetul Iasi — Consiliul Judetean
Iasi si Comuna Birnova - Consiliul Local Birnova in scopul realizarii Festivalului "Traditii si
arta popular% Birnova", editia a 1I-a, in data de 3 iunie 2018 si alocarea sumei de 13.200 lei in
acest sens.

ACORD DE COOPERARE
Nr.

, incheiat in data de

2018

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 PreFdinte al Consiliului Judetean Iasi, in calitate de partener, pe de o parte
si
Comuna Birnova - Consiliul Local Birnova, cu sediul in judetul Iasi, Str
, deschis la
, reprezentata
, CONT:
Tel:
, Cod Fiscal
organizator
, in calitate de
prin
- au convenit sa incheie prezentul acord de cooperare, avand urmatoarele clauze:
OBIECTUL ACORDULUI
I.
Art.1 a) Obiectul Acordului it constituie colaborarea Judetului Iasi — Consiliul
Judetean Iasi, prin alocarea sumei de 13.200 lei din bugetul Judetului Iasi — Consiliul
Judetean Ia0, cap. 87.02- „Alte actiuni", pentru realizarea Festivalului "Traditii si arta
populara, Birnova", editia a II-a, in data de 3 iunie 2018, respectiv 10.100 lei pentru
cheltuieli inchirieri spatii si/sau aparatura si 3100 lei pentru cheltuieli realizare
tiparituri, dupa cum urmeaza: in avans 80% din valoarea totala a finantarii acordate de Consiliul
Judetean Iasi, dupa semnarea Acordului de cooperare de catre parteneri, urrnand ca la finalul actiunii
sau proiectului de interes public judetean, Consiliul Judetean Iasi sa achite §i diferenta, tirandu-se
cont de rezultatele finale. In situatia in care partenerul organizator incaseaza venituri din vanzarea
biletelor sau taxe de participare peste nivelul preconizat in bugetul initial (Anexa 1.2a. la Formular)
contributia Consiliului Judetean Iasi se va diminua cu suma incasata in plus fata de prevederile
bugetare;
b) Nerespectarea de catre partenerul beneficiar a destinatiei finantarii acordate de Judetului Iasi
— Consiliul Judetean I* a obligatiilor asumate prin Acordul de cooperare atrage obligarea acestuia la
restituirea partiala sau integrals a sumelor primite, la care se adaugd 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 §i va avea o
duratd de actiune determinatA 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 13.200 lei, prin Ordin de Plata, in contul partenerului
in scopul realizarii in parteneriat a Festivalului "Traditii si arta populara, Birnova", editia a II-a,
in data de 3 iunie 2018, respectiv 10.100 lei pentru cheltuieli inchirieri spatii si/sau aparatura
si 3100 lei pentru cheltuieli realizare tiparituri, conform bugetului prezentat in Anexa 2.1.b la
Formularul cerere de cooperare, in avans 80% din valoarea totala a finantarii acordate de Consiliul
Judetean Iasi, dupa semnarea Acordului de cooperare de cooperare, urmand ca la finalul actiunii sau
proiectului de interes public judetean, Consiliul Judetean Iasi sa achite si diferenta, tinindu-se cont
de rezultatele finale.

b) In situatia in care Comuna Birnova - Consiliul Local Birnova incaseaza venituri din
vanzarea biletelor sau taxe de participare peste nivelul preconizat in bugetul initial (Anexa 1.2a. la
Formular) contribuia Consiliului Judetean Iasi se va diminua cu suma incasata in plus fate de
prevederi le bugetare;
c) Totodata Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi se obliga, in calitate de partener, sa
promoveze pe site-ul oficial al Consiliului Judetean Iasi Festivalul "Traditii si arta populara,
Birnova", editia a II-a, in data de 3 iunie 2018;
d) In urma verificarii documentelor justificative Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi are
obligatia de a recupera de la beneficiar fondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli
decat cele prevazute la art. 1 lit.a).
Art. 4
a) Obligatiile Comunei Birnova - Consiliul Local Birnova in calitate de organizator,
in cadrul prezentului acord, constau in utilizarea sumei alocate de 13.200 lei strict in vederea
organizarii Festivalului "Traditii si artei populard, Birnova", editia a II-a, in data de 3 iunie
2018, respectiv 10.100 lei pentru cheltuieli inchirieri spatii si/sau aparaturei $i 3100 lei pentru
cheltuieli realizare tiparituri, conform bugetului prezentat in Anexa 2.1.6 la Formularul cerere de
cooperare, 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 terminarca
acestora;
b) Comuna Birnova - Consiliul Local Birnova in situatia in care incaseaza venituri din
vanzarea biletelor sau taxe de participare sub nivelul preconizat in bugetul initial (Anexa 1.2a.
la Formular) isi asuma acoperirea deficitului din surse proprii astfel hick evenimentul ce face
obiectul prezentului Acord sa nu fie periclitat;
c) Totodata, Comuna Birnova - Consiliul Local Birnova va mentiona in cadrul actiunilor
de promovare a evenimentului anterior mentionat, precum §i pe parcursul desfawrarii acestuia,
calitatea de partener a Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi, in organizare;
d) Comuna Birnova - Consiliul Local Birnova se obliga sa respecte caracterul nonprofit al
evenimentului anterior mentionat ce face obiectul prezentului acord;
e) Comuna Birnova - Consiliul Local Birnova se obliga sa furnizeze toate informatiile
necesare privind activitatile §i termenele de desfawrare a acestora Consiliului Judetean Iasi, insofite
de un raport financiar privind executia bugetului alocat pentru evenimentul anterior mentionat
ce fac obiectul prezentului Acord. Documentele justificative se vor prezenta pentru toate
cheltuielile din bugetul evenimentului anterior mentionat, iar platile vor fi efectuate ulterior
semnarii Acordului de cooperare sl inainte de finalul evenimentului care face obiectul acestuia;
Comuna Birnova - Consiliul Local Birnova se obliga sa depuna in termen de cel mult 30
de zile de la finalizarea evenimentului anterior mentionat, un Raport final de activitate al acestuia;
g) Comuna Birnova - Consiliul Local Birnova va raspunde pentru tot ceea ce prive§te
partea tehnica, siguranta si securitatea organizarii evenimentului anterior mentionat ce face obiectul
prezentului acord;
h) Comuna Birnova - Consiliul Local Birnova va include in derularea actiunilor
evenimentului de interes public judetean anterior mentionat, ca forma de sprijin, entitatile aflate sub
autoritatea Consiliului Judetean Iasi, dupa caz.
IV. DISPOZITII FINALE
Art. 5
a)

Partile stabilesc urmatorul pact comisoriu: in caz de neexecutare sau executare

necorespunzatoare a obligatiilor partilor prevAzute de prezentul acord, acesta este reziliat de drept,
fait punere in intarziere §i fArd nici o altd formalitate.

b)

Litigiile izvordte din prezentul acord se solutioneaza pe cale amiabila, iar cand nu mai
este posibild intelegerea, pe calea dreptului comun.
in 2 (doua) exemplare cu caracter original
Prezentul acord a fost incheiat astazi,
§i valoare egala, fiecarei parti revenindu-i caw un exemplar.

Judetul Ia§i — Consiliul Judetean Ia§i Comuna Birnova - Consiliul Local Birnova
Primar,
Pre§edinte
Dr. Ing. Maricel Popa
(semmitura fi parafa institufiei)

(senzmitura )i parafa instilujid)

SECRETAR AL JUDETULUI IASI,
Leicramioara Vernica

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

Responsabil financiar,

DIRECTIA JURIDICA
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Responsabil juridic,

DIRECTIA ECONOMICA
Director Executiv -Elena Arvinte
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