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PROIECT DE HOT;iRikRE
privind aprobarea contributiei Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi
la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieri Iasi pe anul 2022
Consiliul Judetean Iasi,
Avind in vedere:
a Pre$edintelui Consiliului Judetean lasi
D.CA`")..
a) Referatul de aprobare nr.Cok(ok\
referitoare la adoptarea proiectului de hotšrdre privind aprobarea contributiei Judetului IasiConsiliul Judetean lasi la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalierd pe anul
2022;
de cštre Compartimentul Dezvoltare
Cr.).
b) Raportul de specialitate nr. 1->(;)',1\
Durabilš, Promovare $i indrumare Proiecte pentru Consiliile Locale, din cadrul Consiliului
Judetean la$i;
c) Adresa nr. 12306/22.12.2021 inregistratd la Consiliul Judetean la$1 sub nr. 46578/27.12.2021
transmisd de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionalš NORD-EST, prin care se solicitš
alocarea de cštre Judetul la$i-Consibul Judetean la$i a sumei de 375.000 lei, reprezentand
contributia la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalierš pentru anul 2022;
d) Hoardrea nr. 16/15.12.2021 a Consiliului pentru Dezvoltare Regionalš-Regiunea Nord-Est
privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene din judetele de granitš la
bugetele Birourilor de Cooperare Transfrontalierš la$1$1 Suceava pentru anul 2022;
e) Prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionalš in Romšnia, cu modificdrile $i
completdrile ulterioare;
t) Legea nr. 273/2006 privind finantele nublice locale, cu modificdrile complearile ulterioare;
g) Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificdrile $i completarile ulterioare;
h) Ordonanta Guvemului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificArile $i
completdrile ulterioare;
i) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) cih O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completdrile ulterioare;
in temeiul dispozitiilor art. 196 alin 1 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificdrile $i completdrile ulterioare;

HOTARA.STE:
Art. 1 Se aprobd contributia JudettOui la$1 - Consiliul Judetean la$i la bugetul Biroului
Regional de Cooperare Transfrontalierš la$i pe anul 2022 in sumš de 375.000 lei.

Art. 2 (1) Suma prevazuta la art. I se va suporta din bugetul propriu al Consiliului Judetean
pentru anul 2022.
(2) Presedintele Consiliului Judetean lasi, in calitate de ordonator principal de credite,
este autorizat sa introducš suma prevazutš la art. 1 in structura bugetului propriu al Consiliului
Judetean lasi pe anul 2022.
Art. 3 Se aprobš plata contributiei prevazute la art. 1, in conformitate cu prevederile legale,
viramentele fiind efectuate trimestrial in contul ADR Nord-Est.
Art. 4 Prevederile prezentei Hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Directia Economica din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi.
Art. 5 Prezenta Hotardre va fi comunicata in copie Institutiei Prefectului Judetului Iasi,
Directiei Juridice - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ, Directiei Proiecte si Dezvoltare
Durabila, Directiei Economice Biroului Regional de Cooperare Transfrontalierš Iasi.
Art. 6 Aducerea la cunostintš publica a prevederilor prezentei HotArdri va fi asiguratš de cštre
compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Iasi cu atributii in acest sens.

Datd astdzi,

2022

PRE$ NTE,
Costel EXE
Avizat pentru legalitate,
SECRETARU GENERAL AL JUDETULUI

Lticratnt a).a VERNICAr-DAŠSCALESCU

IRECTIA JURIDICA
Dir.executiv Gabriela ALUNGULESEI
legalaAfir,
imr asurn in totalitate responsabilitatea corectitudinrul inscnsului
in solidar c

Sustine proiectul de hotArfire:
Directia Proiecte Dezvoltare Durabila

Dir. Executiv Marieta AFILIPOAIE
inu asum in tomMate responsabilitatea corectinichmi
legahthpr in soliclar cu intocmitorul inscnsuMi

DIRECTIA PROIECTE $1. DEZVOLTARE DURABILA
Cons. jr. Parmena-Elena ABDULLAH-CHEIKH
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotArfire privind aprobarea contributiei
Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi la bugetul
Biroului Regional de Cooperare Transfrontalierš Iasi pe anul 2022
Legea nr. 315/ 2004, actualizatd, privind dezvoltarea regionalš in Romdnia stabileste cadrul
institutional, obiectivele, competentele si instrumentele specifice politicii de dezvoltare regionald in
Romania.

Cooperarea transfrontalierš reprezintd o componentd a politicii de dezvoltare regionald,
care are ca scop asigurarea cresterii economice dezvoltdrii sociale echilibrate si durabile a
regiunilor de frontierš.
in concordantd cu obiectivele de coeziune economicš si socialš ale Romšniei, precum si ale
Uniunii Europene in domeniul politicilor de dezvoltare regionald, pe teritoriul tdrii noastre sunt
constituite opt regiuni de dezvoltare. Judetul face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est,
alšturi de judetele Bacdu, Botosani, Neamt, Suceava si Vaslui.
In fiecare regiune de dezvoltare functioneazd cdte o agentie pentru dezvoltare regionald,
organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publicš, cu personalitate juridicd, care
functioneazš in domeniul dezvoltdrii regionale (Agentia pentru Dezvoltare Regionalš Nord-Est ADR Nord-Est).
Conform Art. 8 din Legea 315/2004 modificatd si actualizatd, agentille de dezvoltare
regionalš din regiunile de dezvoltare care au in componenta lor judete situate de-a lungul frontierei
comune se pot asocia formdnd birouri regionale pentru cooperare transfrontalierš, in scopul
asiguršrii managementului administrativ, financiar si tehnic al programelor de cooperare
transfrontalierd. in cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est existd. birouri de cooperare
transfrontalierd, respectiv Biroul Regional de Cooperare Transfrontalierš Iasi (BRCT Iasi),
pentru judetele Iasi Vaslui, si BRCT Suceava, pentru judetele Suceava Botosani.

BRCT Iasi asigurd sprijinul administrativ, tehnic si logistic corespunzštor indeplinirii
atributiilor de Secretariat Tehnic Comun pentru Programul Operational Comun Romdnia —
Republica Moldova 2014-2020.

Contributia Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi la bugetul pe anul 2022 al Biroului
Regional de Cooperare Transfrontalierš Iasi este de 375.000 lei.

Fundamentarea valorii contributiei financiare pe anul 2022 a Judetului Ia§i are la bazš.
Hofardrea nr.16/15.12.2021 a Consiliului pentru Dezvoltare Regionalš — Regiunea Nord-Est privind
aprobarea cuantumului contributiilor consiliilor judetene din judetele de granitš la bugetul
Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontalierš Ia§i §i Suceava pentru anul 2022, transmisš de
ADR Nord-Est prin adresa nr. 12306/22.12.2021, inregistratš la Consiliul Judetean Ia§i cu nr.
46578/27.12.2021, Consiliul Judetean Ia§i fiindu-i stabilitš contributia in valoare de 375.000 lei.
Avand in vedere cele de mai sus,
Vg rugšm si aprobati contributia Judetului
Biroului Regional de Cooperare Transfrontalierš

- Consiliul Judetean
la bugetul
pe anul 2022 in sumš de 375.000 lei.

Viramentele vor fi efectuate trimestrial in contul ADR Nord-Est mentionat in adresa
anexatš.
Fatš de cele prezentate vš rugšm analizati §i sš dispuneti.

Director Executiv,
Marieta AFILIPOAIE
imi asum totalitate responsabilitatea corectitudinii legalit6tit
in solidar cu intocmitond inscrisului

intocmit, consilier
Laura Leonte
tnu asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea intocmini
-fii
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotšrfire privind aprobarea contributiei
Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi la bugetul
Biroului Regional de Cooperare Transfrontalierš Iasi pe anul 2022

Legea nr. 315/ 2004, actualizatš, privind dezvoltarea regionalš in Romdnia stabile§te cadrul
institutional, obiectivele, competentele §i instrumentele specifice politicii de dezvoltare regionalš in
Romdnia.
Cooperarea transfrontalierš reprezintš o componentš a politicii de dezvoltare regionalš,
care are ca scop asigurarea cre§terii economice §i dezvoltšrii sociale echilibrate §i durabile a
regiunilor de frontierš.
in concordantš cu obiectivele de coeziune economicš §i socialš ale Romdniei, precum §i ale
Uniunii Europene in domeniul politicilor de dezvoltare regionalš, pe teritoriul tšrii noastre sunt
constituite opt regiuni de dezvoltare. Judetul Ia§i face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est,
alšturi de judetele Bacšu, Boto§ani, Neamt, Suceava §i Vaslui.
In fiecare regiune de dezvoltare functioneazš cdte o agentie pentru dezvoltare regionalš,
organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publicš, cu personalitate juridicš, care
functioneazš in domeniul dezvoltšrii regionale (Agentia pentru Dezvoltare Regionalš Nord-Est ADR Nord-Est).
Agentiile de dezvoltare regionalš din regiunile de dezvoltare care au in componenta lor
judete situate de-a lungul frontierei comune se pot asocia formš.'nd birouri regionale pentru
cooperare transfrontalierš, in scopul asiguršrii managementului administrativ, financiar §i tehnic al
programelor de cooperare transfrontalierš. in cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est existš 2
birouri de cooperare transfrontalierš, respectiv Biroul Regional de Cooperare Transfrontalierš
Iasi (BRCT pentru judetele Ia§i §i Vaslui, §i BRCT Suceava, pentru judetele Suceava §i
Boto§ani.
BRCT Iasi asigurš sprijinul administrativ, tehnic §i logistic corespunzštor indeplinirii
atributiilor de Secretariat Tehnic Comun pentru Programul Operational Comun Romšnia —
Republica Moldova 2014-2020.
Avdnd in vedere cele de mai sus,
Propun plenului Consiliului Judetea
Consiliul Judetean Iasi la bugetul Biroului
anul 2022 in sumš de 375.000 lei.
INI
PRE
Coste

aprobarea contributiei Judetului Iasi al de Cooperare Transfrontalierš Iasi pe

OR
NTE,
EXE

ADR

bPAA

Agentia pentru Dezvoltare Regionala

NORD-EST

_
26) y
,
2 e're k772

_67

-

Catre:
In atentia:

Consiliul Judetean lasi
Domnului Presedinte Costel Alexe

Subiect:
Nr. / Data:

Contributia la Fondul pentru Dezvoltare Regionala pentru anul 2022
12306/22.12.2021

Stimate Domnule Presedinte,
ln data de 15 decembrie 2021, prin Hotararea Consiliului pentru Dezvoltare Regionala
Nord-Est nr. 15, a fost stabilit cuantumul contributiei Consiliului Judetean lasi la Fondul
pentru Dezvoltare Regionala pentru anul 2022, in suma de 2.646.000 lei.
De asemenea, prin Hotararea Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est nr. 16 din
15 decembrie 2021, s-a aprobat cuantumul contributiei la bugetul Biroului Regional de
Cooperare Transfrontaliera lasi, in valoare de 375.000 lei.
Mentionam ca viramentele pot fi efectuate trimestrial in contul nostru curent deschis la
BRD-GSG Piatra Neamt, cod IBAN R097BRDE280SV08989202800, sau in contul curent
R021TREZ4915073XXX002554, deschis la Trezoreria Piatra Neamt.
Va multumim pentru colaborarea si sprijinul acordat de institutia dumneavoastra prin virarea
contributiei anuale la constituirea Fondului pentru Dezvoltare Regionala si va asiguram de
intreaga noastra disponibilitate si consideratie.
Atasat prezentei adrese, va transmitem o copie dupa hotararile Consiliului pentru
Dezvoltare Regionala Nord-Est mentionate mai sus si va rugam sa ne transmiteti o copie
dupa Hotararea Consiliului Judetean lasi privind plata contributiei la Fondul pentru
Dezvoltare Regionala, dupa aprobarea acesteia.

Cu stima,

Vasile Asandei,
Director General
šigned
Vasile Digitally
by Vasrle Asandm
• Date:2021.12.22
Asandei 1348.46 +025/M

Intocmit,
Magdalena Filip,
Sef Serviciu Financiar, Contabilitate
Magdalena
Filip

Semnal
de
Magdalena Filip
Data:2021.12.22 12,03,55
+02'00'

wtt
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
rvauneson nr g C,G,3 6
2f)
Platte-Nonod esiet Nesmt. PoonThia
feo
I Llti122

: 0233 213071/224168, 0741 23023(r fax: 0233 218072
tei.. 0233 236240/210685; fax: 0233 211060
POR
telnfax- 0233 2180751218073 EX-POST Fte2POSCCE
admordest@adinordest 11): wenv athnordest ro

Management
Systam
ISO 9001:2015

ROMANIA
REGIUNEA NORD-EST
Consiliul pentru Dezvoltare Regional5

HOTARARE
nr. 16 din 15 decembrie 2021

•

privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene din judetele de granitš
la bugetele Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontalierš la§i §i Suceava
pentru anul 2022

Art. 1. Se aprobš cuantumul contributiei consiliilor judetene din judetele de granitš la
bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalierš la§i, pentru anul 2022,
dupš cum urmeaiš :
Consiliul Judetean la§i
375.000 lei;
Consiliul Judetean Vaslui
375.000 lei;
Consiliul Judetean Boto§ani
187.500 lei.
—

—

—

Art. 2. Se aproba cuantumul contributiei consiliilor judetene din judetele de granitš la
bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalierš Suceava, pentru anul
2022, dupš cum urmeazš :
- Consiliul Judetean Suceava — 375.000 lei ;
- Consiliul Judelean Boto§ani — 187.500 lei.
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