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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea cotizatiei Judetului Iaqi - Consiliul Judetean Iaqi, in
calitate de membru al Asociatiei Regiunilor Europene Viticole (AREV),
pentru anul 2022

Consiliul Judetean Iasi;
Aviind in vedere:
2 a Presedintelui Consiliului Judetean
a) Referatul de aprobare nr. fa:0
Iasi referitoar la adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea valorii cotizatiei
Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi in calitate de membru al Asociatiei Regiunilor
Europene Viticole (AREV), pentru anul 2022;
emis de catre Serviciul
b) Raportul de specialitate nr. 02(164 11 0/. oeCW
Comunicare, Relatii Publice, Relatii Internationale si Protocol, din cadrul Consiliului Judetean
Iasi;
c) Adresa din data de 04.01.2022 inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr.
2009/14.01.2022, sub forma de e-mail, prin care Adunarea Regiunilor Europene Viticole a
instiintat Consiliul Judetean Iasi ca pentru anul 2022 valoarea cotizatiei este in cuantum de
3.500 Euro;
d) Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 28/30.01.2014 privind aprobarea reluarii
respectiv plata cotizatiei Judetului Iasi ca membru al Asociatiei Europene Viticole;
e) Acordul din data de 31.10.2018 prin care Adunarea Generals a adoptat noul barem
pentru a asigura o mai buns echitate intre regiunile membre;
0 Prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu
modificarile si completarile ulterioare;
g) Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
h) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile ulterioare

fig.o.
~

HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba plata cotizatiei Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi, in calitate de
membru fondator al Asociatiei Regiunilor Europene Viticole (AREV), pentru anul 2022,
reprezentarid echivalentul in lei a sumei de 3.500 Euro, la cursul din ziva
Art. 2 (1) Suma prevazuta la art. 1 se va suporta din bugetul Judetului Iasi - Consiliul
Judetean Iasi, pentru anul 2022.
(2) Prqedintele Consiliului Judetean Ia4i in calitate de ordonator principal de credite,
este autorizat sä introduca suma prevazufa la art. 1 in structura bugetului propriu al
Consiliului Judetean Iasi pe anul 2022.
Art. 3 Prevederile prezentei Hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Directia
Economic' din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean
Art. 4 Prezenta hotatire va fi inaintata in copie, ate:
Institutia Prefectului Judetului Iasi
- Directia Juridic' - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ;
- Serviciul Comunicare, Rela;ii Publice, Relatii Internationale §i Protocol;
- Directia Economia;
Art. 5 Aducerea la cun4inta publics a prevederilor prezentei Hotarari va fi asigurata
de Care departamentele din cadrul Consiliului Judetean Iasi cu atributii in acest sens.

2022

Data astazi:
VIZAT PENTRU LEGALITATE,
PRES
Costel

TE,
XE

SECRETAR GENEIML AL JUDETULUI,
Lacramioara VERNICAilViSCALESCU

1
AD ISTRATOR PUBLIC AL JUDETULUI,
Stefan-Andrei CAZAC
DIRECTIA JURIDICA
DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela ALUNGULESEI
Am luat cuno§tintA de acest inscri oficial §i
imi asum responsabilitatea upra I alitafii

SUSTINE PROIECTUL DE HOTARARE,
Consilier SCRPRIP,
Virgil LEITOIU

intocmit,
SCRPRIP
Consilier Eugenia LUCACI
Imi asum responsabilitatea pentru, corectitudinea si legalitatea acestui inscris oficial
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REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea cotizatiei Judetului Iasi, in calitate de membru al Asociatiei Regiunilor
Europene Viticole (AREV) pe anul 2022
In anul 2014 Judetul Iasi a redevenit membru al Asociatiei Regiunilor Europene Viticole

(AREV) in conformitate cu Hotararea Consiliului Judetean nr. 28/30.01.2014. Asociatia Regiunilor
Europene Viticole (AREV) care are ca obiectiv dezvoltarea dialogului, studiului §i actiuni comune
ale regiunilor europene viticole, facilitarea participarii for la procesul decizional la nivel comunitar,
precum §i consolidarea reprezentarii regiunilor pe langa institutiile europene. AREV ntunara in
prezent 61 membri din 18 tari europene (atat din tari membre UE, cat si din alte state din Europa
Ceutala §i de Est).
Regiunile viticole ale Europei (atat din tarile membre UE, cat §i din alte state din Europa
Ceutala si de Est) acceptate Inca de la infiintarea CERV, dispun de reprezentare politica §i
interprofesionala.
AREV emite principiile directoare ale politicii viticole, Orland cont de particularitatile si
traditiile fiecarei regiuni. AREV are ca obiectiv specific organizarea si dezvoltarea dialogului,
concentrarii, studiului si actiunii comune ale regiunilor europene viticole, de consolidare a
reprezenta'rii acestor regiuni pe langa institu iile europene §i facilitarea participarii for la constructia
Europei si la procesul decizional la nivel comunitar pentru tot ceea ce prive§te aplicarea principiului
subsidiaritatii.
Avand in vedere raportul de specialitate .

A9• 0/#*(propun plenului

Consiliului Judetean proiectul de hot-ware pri ind = probarea plAtii cotizatiei Judetului Iasi in
calitate de membru al Adunarii Regiunilor E rope u e Viticole pe anul 2022.
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Serviciul Comunicare, Relatii Publice, Relatii Internationale i Protocol

Nr. c(Z -Y/ (:)/. 020)20Z

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarfire privind aprobarea cotizatiei Judetului Iasi, in calitate de membru al
Asociatiei Regiunilor Europene Viticole (AREV) pentru anul 2022
In anul 2014 Judetul Ia§i a redevenit membru al Asociatiei Regiunilor Europene Viticole
(AREV) in conformitate cu Hotararea Consiliului Judetean nr. 28/30.01.2014. Asociatia Regiunilor
Europene Viticole (AREV) care are ca obiectiv dezvoltarea dialogului, studiului i actiuni comune
ale regiunilor europene viticole, facilitarea participarii for la procesul decizional la nivel comunitar,
precum §i consolidarea reprezentarii regiunilor pe langa institutiile europene. AREV numara in
prezent 61 membri din 18 tan europene (atat din tari membre UE, cat §i din alte state din Europa
Centrals de Est).
Pentru a se putea proceda la o examinare concertata a politicii vitivinicole europene
pentru a se putea face auzite toate parerile, atat ale organismelor executive regionale, cat §i ale
de productie, in anul 1988 a fost creata Conferinta
reprezentantilor zonelor de denumire
imbunatati
Regiunilor Europene Viticole (CERV), organism precursor al AREV. Cu scopul de
a devenit Adunarea
activitatea, CERV a adoptat, in 1994 la Marsala (Sicilia), un nou statut
Regiunilor Europene Viticole (AREV), organism depozitar al intregului patrimoniu asociativ,
organizational §i moral al fostei CERV.
Regiunile viticole ale Europei (atat din tarile membre UE, cat i din alte state din Europa
Centrals §i de Est) acceptate Inca de la infiintarea CERV, dispun de reprezentare politica
interprofesionala. Pentru prima data in cadrul organismelor europene interregionale, reprezentantii
social, pe langa
lumii profesionale regionale Iii aveau sediul, la fel ca un consiliu economic
reprezentantii politici ai institutiilor regionale. Aceastd dualitate prezinta avantajul considerabil de a
permite lumii profesionale sa se faca auzia cu toad acuratetea profesionalismul experientei sale,
beneficiind in acela§i timp de sprijinul institutiei politice regionale de forta pe care aceasta din
urrna o extrage din legitimitatea sa democratica.
AREV emite principiile directoare ale politicii viticole, tinand cont de particularitatile
traditiile fieca'rei regiuni. AREV are ca obiectiv specific organizarea i dezvoltarea dialogului,
concentrarii, studiului i actiunii comune ale regiunilor europene viticole, de consolidare a
reprezentarii acestor regiuni pe langa institutiile europene §i facilitarea participarii for la constructia

Europei si la procesul decizional la nivel comunitar pentru tot ceea ce privqte aplicarea principiului
subsidiaritatii.
In anul 2016 Consiliul Judetean Iasi, cu sprijinul USAMV Ia0, a contribuit la studiul
privind flavescenta aurie la vie, initiat de AREV, studiu care a fost solicitat de Comisia Europeans
in scopul crearii unor regulamente europene privind protectia plantelor.
In anul 2017 membrii AREV au semnat Declaratia de la Bergamo privind protectia,
conservarea §i calitatea produselor agricole. De asemenea, a fost votatA rezolutia de la Strasburg in
perioada 11-12 iulie 2017 privind sustenabilitatea produselor agricole.
De asemenea, in 2018 a fost analizatA luarea de pozitie referitoare la politica de etichetare a
Comisiei Europene in vederea crqterii transparentei produselor viticole pentru consumatori, a
trasabilitAtii acestora §i utilizarea tehnologiei informatiei in aceasta industrie. Alta luare de pozitie a
AREV se refers la adaptarea Politicii Agricole Comune pentru un management eficient al crizei, ca
§i dezbateri legate de promovarea legislatiei europene in domeniul vini-viticol.
Prin raspunsul din 04.01.2022, inregistrat la Consiliul Judetean Iasi cu nr. 2009/14.01.2022,
anexat, Adunarea Regiunilor Europene Viticole a imtiintat Consiliul Judetean Iasi ca pentru anul
2022 valoarea cotizatiei este de 3.500 Euro.
VA rugam sa aprobati plata cotizatiei Judetului Iaqi in calitate de membru al Adunarii
Regiunilor Europene Viticole pe anul 2022, reprezentand echivalentul in lei a sumei de 3.500
Euro, la cursul din ziva plAtii, din bugetul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pe anul
2022.

Administrator Public al Judetului Iasi
Stefan Andrei CAZACU

Intocmit,
Serviciul Comunicare, Relatii Publice,
Relatii Internationale Ci Protocol,

Consilier Eugenia LUCACI
Imi asum responsabilitatea pentru, corectitudinea

fi legalitatea acestui inserts official
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Dear Mr. Ayn ard de CLERMONT- TONNERR.E,

First of all I wouldlike to send you my best regards and wish you a Happy New Year !May 2022 find you and your loved ones healthy al:

