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PROIECT DE HOTARškRE
privind aprobarea contribatiei Judetului lasi — Consiliul Judetean Iasi
la Fondul pentru Dezvoltare Regionatš pe anul 2022
Consiliul Judetean lasi,
AvAnd in vedere:
5 °2'02•0•22/ a Presedintelui Consiliului Judetean
a) Referatul de aprobare nr. C45-8
referitoare la adoptarea proiectului de hotšrare privind aprobarea contributiei Judetului lasiConsiliul Judelean lasi la Fondul pentru Dezvoltare Regionalš pe anul 2022;
b) Raportul de specialitate nr. 6 1160 /1‘; 0.2 2QaZ2, emis de cštre Compartimentul Dezvoltare
indrumare Proiecte pentru Consiliile Locale - Directia Proiecte si
Durabild, Promovare
Dezvoltare Durabild, din cadrul Consilfului Judetean lasi;
sub nr. 46578/27.12.2021 prin
c) Adresa nr. 12306/22.12.2021 inregistratš la Consiliul Judetean
care ADR Nord- Est transmite Hotšrairea nr. 15/15.12.2021 a Consiliului pentru Dezvoltare
Regionald-Regiunea Nord-Est pentru fundamentarea valorii contributiei financiare pentru anul
2022 a Judetului lasi;
d) Prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionalš in Romšnia, actualizatš, cu
modifickile completdrile ulterioare;
e) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile completdrile ulterioare;
f) Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completšrile ulterioare;
g) Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si
completdrile ulterioare;
h) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificArile si completdrile ulterioare:
in temeitil dispozitiilor art. 196 alin 1 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificšrile completarile ulterioare,

HOT itRASTE:
Art. 1 Se aprobš contributia Judetului lasi - Consiliul Judetean lasi la Fondul pentru Dezvoltare
Regionalš pe anul 2022, in sumš de 2.646.000 lei.
Art. 2 (1) Suma prevšzutš la art. 1 se va suporta din bugetul propriu al Consiliului Judetean lasi,
pentru anul 2022.

(2) Presedintele Consiliului Judetean 1asi, in calitate de ordonator principal de credite, este
autorizat sš introducš suma prevšzutš la art. 1 in structura bugetului propriu al Consiliului
Judetean lasi pe anul 2022.
Art. 3 Se aprobš plata contributiei prevšzute la art. 1, in conformitate cu prevederile legale,
viramentele fiind efectuate trimestrial in contul ADR Nord-Est.
Art. 4 Prevederile prezentei Fiotšrari vor fi duse la indeplinire de cštre Directia Economicš
din cadral aparatului de specialitate al Consiliului Judetean lasi.
Art. 5 Prezenta Hotšrare va fi comunicatš in copie Institutiei Prefectului Judetului lasi,
Directiei Juridice - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ, Directiei Proiecte si Dezvoltare
Durabild, Directiei Economice si Agentlei de Dezvoltare Regionalš Nord-Est.
Art. Aducerea la curiostirija publica a prevederilor prezentei Hotšthri va fi asiguratš de
cdtre compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean lasi cu atributii in acest sens.
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:646o /
RAPORT DE SPECIALITATE
—
la proiectul de hotšrfire privind aprobarea contributiei Judetului
Consiliul Judetean Ia0 la Fondul pentru Dezvoltare Regionalš pe anul 2022

Legea nr.315/2004, actualizatš, privind dezvoltarea regionalš in Romdnia stabileste cadrul
institutional, obiectivele, competentele si instrumentele specifice politicii de dezvoltare regionald in
Romdnia.
Obiectivele de bazd ale politicii de dezvoltare regionald in Romdnia se realizeazš prin
programe care se finanteazd din Fondul national pentru dezvoltare regionala §i din Fondul pentru
Dezvoltare Regionalš, care se constituie potrivit prevederilor acestei legi.
Conform Legii nr. 315/2004, Art 6) Regiunile de dezvoltare constituie cadrul de elaborare,
implementare §i evaluare a politicilor de dezvoltare regionalš, precum si de culegere a datelor
statistice specifice, in conformitate cu reglementšrile europene emise de EUROSTAT pentru nivelul
al doilea de clasificare teritorialš NUTS 2, existent in Uniunea Europeand.
Art. 7) (1) Consiliul pentru dezvoltare regionalš este organismul regional deliberativ, fšeš
personalitate juridicd, care este constituit si functioneazd pe principii parteneriale la nivelul fiecšrei
regiuni de dezvoltare, in scopul coordonkii activitAtilor de elaborare §i monitorizare ce decurg din
politicile de dezvoltare regionalš.
(2) in concordantš cu obiectivele politicii regionale, consiliul pentru dezvoltare regionalš are
urmštoarele atributii principale:
a) analizeazš si aprobš strategia §i programele de dezvoltare regionalš;
b) sprijind elaborarea in parteneriat a Planului national de dezvoltare;
c) aprobš. proiectele de dezvoltare regionalš, selectionate la nivel regional, in concordantš cu
criteriile, prioritštile §i metodologia elaborate de institutia nationalš. cu atributii in domeniul
dezvoltšrii regionale, impreund cu organismele regionale specializate;
d) transmite Consiliului national pentru dezvoltare regionald, spre aprobarea finantkii,
portofoliul propus de proiecte pentru care se aplicš. o procedurš de selectie la nivel national;
e) aprobd criteriile, prioritAtile, alocarea si destinatiile resurselor Fondului pentru dezvoltare
regionalš;
f) prezintš Consiliului national pentru dezvoltare regionalš propuneri privind alocarea de
resurse la Fondul pentru dezvoltare regionald;
g) urmdreste utilizarea fondurilor alocate din Fondul national pentru dezvoltare regionald;
h) propune Consiliului national pentru dezvoltare regionalš cuantumul contributiilor anuale,
in limita sumelor aprobate prin bugetele judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti, dupd caz,
alocate pentru Fondul pentru dezvoltare regionald, pentru finantarea obiectivelor politicilor
regionale, precum si destinatia §i e§alondrile de platd ale acestora;
i) atrage alte contributii financiare, locale si regionale, in vederea realizarii obiectivelor
regionale; sursele atrase se constituie ca venituri la Fondul pentru dezvoltare regionald;

j) aprobš rapoartele de activitate semestriale intocmite de agentiile pentru dezvoltare
regionald;
k) coordoneazd si sprijind dezvoltarea parteneriatelor regionale;
1) elaboreazd aprobd regulamentul propriu de functionare, in conformitate cu regulamentulcadru de organizare si functionare a consiliilor pentru dezvoltare regionald;
m) avizeazd contractele, conventiile, acordurile, protocoalele, precum si alte documente
similare, incheiate de cdtre agentia pentm dezvoltare regionald cu tertii in domeniul specific de
activitate, inclusiv cu institutiile similare din cadrul Uniunii Europene, si informeazd corespunzštor
Consiliul national pentru dezvoltare regionald;
n) aprobd statutul de organizare si functionare a agentiei pentru dezvoltare regionald, precum
si organigrama acesteia;
o) coordoneazd activitštile de mediatizare la nivel regional a politicilor si obiectivelor de
dezvoltare regionald, a programelor regionale finantate de Uniunea Europeand, precum si pe cele
privind utilizarea, la nivelul regiunii, a fondurilor, asigurand transparenta si informarea corectd,
rapidd si in timp util a ceffitenilor, in special a intreprinzdtorilor.
(3) Sumele reprezentdnd contributiile financiare ale consiliilor judetene si, respectiv, ale
Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupd caz, stabilite in conditiile prezentei legi, se
prevdd in bugetele anuale proprii ale acestora, in cadrul unei pozitii distincte, denumitd Dezvoltare
si promovare regionald.
(4) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupd caz,
adoptd hotšrdri in aplicarea hoffirdrilor consiliilor pentru dezvoltare regionald, in termen de
maximum 60 de zile de la primirea comunicdrii privind cuantumul contributiilor anuale, stabilite
conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. h).
in concordantš cu obiectivele de coeziune economica si sociald ale Romdniei, precum si ale
Uniunii Europene in domeniul politicilor de dezvoltare regionald, pe teritoriul tdrii noastre sunt
constituite opt regiuni de dezvoltare. Judetul Iasi face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est,
aldturi de judetele Bacan, Botosani, Neamt, Suceava si Vaslui.
In fiecare regiune de dezvoltare functioneazš cfite o agentie pentru dezvoltare
regionalš, organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridicd, care
functioneazd in domeniul dezvoltdrii regionale (Agentia pentru Dezvoltare Regionald Nord-Est ADR Nord-Est). ADR Nord-Est este si Organism intermediar al Autoritatii de Management pentru
implementarea Programului Operational Regional 2014-2020.

Programele de dezvoltare regionala si cheltuielile de functionare a agentiilor pentru
dezvoltare regionala se finanteazd din Fondul pentru dezvoltare regionalš, care se constituie, printre
altele, din contributii din bugetele proprii ale judetelor, in limita sumelor aprobate cu aceasta
destinatie prin bugetele respective.
Consiliul pentru Dezvoltare Regionalš este organismul regional deliberativ, fard
personalitate juridicd, care este constituit si functioneazd pe principii parteneriale la nivelul fiecdrei
regiuni de dezvoltare, in scopul coordondrii activitatilor de elaborare si monitorizare ce decurg din
politicile de dezvoltare regionala.
Una din atributfile Consiliului pentru Dezvoltare Regionald este de a propune
cuantumul contributiilor anuale, in limita sumelor aprobate prin bugetele judetelor, alocate
pentru Fondul pentru Dezvoltare Regionala, pentru finantarea obiectivelor politicilor
regionale, precum si destinatia si eplonšrile de platš ale acestora.

Consiliile judetene adoptš hotardri in aplicarea hotardrilor consiliilor pentru dezvoltare
regionala, in termen de maximum 60 de zile de la primirea comunicdrii privind cuantumul
contributiilor anuale, stabilite conform legii.
Contributia financiarš a Judetului Ia5i - Consiliul Judetean Ia0 la Fondul pentru
Dezvoltare Regionalfi pentru anul 2022 este de 2.646.000 lei.

are la bazd
Fundamentarea valorii contributiei financiare pentru anul 2022 a Judetului
Hotšrarea nr.15/15.12.2021 a Consiliului pentru Dezvoltare Regionalš — Regiunea Nord-Est,
transmisš de ADR Nord-Est prin adresa nr. 12306/22.12.2021, inregistratš la Consiliul Judetean
Iasi cu nr. 46578/27.12.2021.
AvAnd in vedere cele de mai sus,
rugšm sš aprobati contributia Judetului Iasi - Consiliul Judetean
pentru Dezvoltare Regionalš pe anul 2022 in sumš de 2.646.000 lei.

la Fondul

Viramentele vor fi efectuate trimestrial in contul ADR Nord-Est mentionat in adresa
anexatš.
Fatš de cele prezentate

rugšm sš analizati si sš. dispuneti.

Director Executiv,
Marieta AFILIPOAIE
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in solidar cu intocmitorul inscrisului
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotšrfire privind aprobarea contributiei Judetului Iasi —
Consiliul Judetean Iasi la Fondul pentru Dezvoltare Regionalš pe anul 2022

Legea nr.315/2004, actualizatš, privind dezvoltarea regionald in Romdnia stabile§te cadrul
institutional, obiectivele, competentele §i instrumentele specifice politicii de dezvoltare regionald in
Roindnia. Obiectivele de bazš ale politicii de dezvoltare regionald in Romdnia se realizeazd prin
programe care se finanteazd din Fondul national pentru dezvoltare regionala §i din Fondul pentru
Dezvoltare Regionalš, care se constituie potrivit prevederilor acestei legi.
in concordantd cu obiectivele de coeziune economica si sociald ale Romdniei, precum §i ale
Uniunii Europene in domeniul politicilor de dezvoltare regionalš, pe teritoriul tdrii noastre sunt
constituite opt regiuni de dezvoltare. Judetul Ia§i face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est,
aldturi de judetele Bacdu, Boto§ani, Neamt, Suceava §i Vaslui.
In fiecare regiune de dezvoltare functioneazš cdte o agentie pentru dezvoltare regionalš,
organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridicš, care
functioneazš in domeniul dezvoltdrii regionale. ADR Nord-Est este §i Organism intermediar al
Autoritštii de Management pentru implementarea Programului Operational Regional 2014-2020.
Programele de dezvoltare regionala si cheltuielile de functionare a agentiilor pentru
dezvoltare regionala se finanteazd din Fondul pentru dezvoltare regionald, care se constituie, printre
altele, din contributii din bugetele proprii ale judetelor, in limita sumelor aprobate cu aceasta
destinatie prin bugetele respective.
Prin Hotardrea nr. 15/15.12.2021 s-a aprobat cuantumul contributiei consiliilor judetene la
Fondul de Dezvoltare Regionalš. pe anul 2022, pentru Judetul Ia§i stabilindu-se cotizatia in sumš de
2.646.000 lei.
Avdnd in vedere cele de mai sus,
Propun plenului Consiliului Judetean a obarea contributiei Judetului Iasi - Consiliul
la pe anul 2022 in sumš de 2.646.000 lei.
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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
signed
Vasile
by Vasile Asandei
Asandei iones:.24062,20
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ROMANIA
REGIUNEA NORD-EST
Consiliul pentru Dezvoltare Regionala

HOTARARE
nr. 15 din 15 decembrie 2021

privind aprobarea cuantumului contributiei consiliilor judetene
la Fondul de Dezvoltare Regionalš pentru anul 2022

Art.1.: Se aprobš cuantumul contributiilor consiliilor judetene la Fondul de Dezvoltare
Regionalš pentru anul 2022, conform tabelului de mai jos:

Judet
Bacšu
Botosani
lasi
Nearnt
Suceava
Vaslui
TOTAL

Contributie FDR

2.226.000
1.386.000
2.646.000
1,743.000
2.226.000
1.408.000
11.635.000

Art.2.: Agentia pentru Dezvoltare Regionalš Nord-Est va comunica fiecšrui judet suma
aprobata si va face demersuri pentru incasarea sumelor respective.
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