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HOTARAREA nr.197
privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre Judetul Iasi — Consiliul
Judetean Iasi si Asociatia Judeteana de Rugby Ia0 pentru realizarea in parteneriat
a proiectului — RUGBY DE LA MIC LA MARE, in perioada mai — 15 decembrie
2018 si alocarea sumei de 15.000 lei in acest sens
Consiliul Judetean Iasi;
Avand in vedere:
- Formularul cerere de cooperare al Asociatiei Judetene de Rugby Iasi inregistrat la
Consiliul Judetean Iasi cu nr. 12427/23.04.2018 prin care solicits realizarea in parteneriat a
proiectului — RUGBY DE LA MIC LA MARE , in perioada mai — 15 decembrie 2018 §i alocarea
sumei de 29.700 lei in acest sens;
- Propunerea Comisiei pentru Tineret, Sport §i Turism a Consiliului Judetean Iasi "de a
. proiectului —
sustine parteneriatul cu Asociatia Judeteand de Rugby Ia0 in vederea realizar
RUGBY DE LA MIC LA MARE, in perioada mai — 15 decembrie 2018 si alocarea sumei de
15.000 lei in acest sens", avizata favorabil de atre membrii Comisiei §i consemnatA in Procesul
— verbal de §edinta §i in Raportul de avizare ale acesteia din data de 7 mai 2018;
- Expunerea de motive prezentata de Pre§edintele Consiliului Judetean Iasi, inregistrata
sub nr.15851 din data de 21.05.2018;
- Raportul de specialitate al Directiei Juridice — Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial,
Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni §i Presa, inregistrat sub nr.15849 din data de
21.05.2018;
- Adresa Directiei Economice, Serviciul Financiar Contabil nr. 15514/18.05.2018;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind fmantele publice locale, cu modificarile §i
completarile ulterioare;
- prevederile art.91 alin.(1) lit.d) §i e), coroborate cu alin. (5) pct. 1, 3, 5 §i 6 precum si
alin.(6) lit. a) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modifiarile §i
completarile ulterioare;
- prevederile HotarArii Consiliului Judetean Iasi nr.75 din 20.02.2018 privind aprobarea
bugetului general al Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pe anul 2018, cu modifiarile §i
completarile ulterioare;
- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.98/29.04.2015 privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Socials si Economia a Judetului Iasi pentru perioada 2014 — 2020;
- 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 §i sustinerea Consiliul Judetean
in vederea realizarii in comun a unor actiuni/evenimente/manifestari de interes public judetean

HCJI nr.197/23.05.2018

Pagina 1

in beneficiul comunitatii locale precum si modificarea Acordului — Cadru de Cooperare
prevazut in HotArarea Consiliului Judetean Iasi nr.310/26.10.2012;
- avizul Comisiei de specialitate, respectiv al Comisiei pentru Tineret, Sport §i
Turism a Consiliului Judetean Iasi, din data de 7 mai 2018;
- Dispozitia Pre§edintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 513 din data de 03.07.2017
privind desemnarea inlocuitorului legal al Prqedintelui Consiliului Judetean
- votul exprimat in §edinta ordinary de plen din data de 23 mai 2018 §i consemnat in
procesul - verbal al acesteia, respectiv 30 voturi "Pentru";
In temeiul art.97 si art.115 alin.(1) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba incheierea Acordului de cooperare intre Judetul Iasi — Consiliul
Judetean Iasi si Asociatia Judeteand de Rugby Iasi pentru realizarea in parteneriat a proiectului
— RUGBY DE LA MIC LA MARE, in perioada mai - 15 decembrie 2018, conform anexei 1
parte integrantA din prezenta hotarare.
Art.2 Se aprobA alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul propriu al Judetului Iasi —
Consiliul Judetean pentru realizarea in parteneriat a proiectului mentionat la art. 1.
Art.3 Se imputernice§te Prerdintele Consiliului Judetean Iasi — dl. Dr. Ing. Maricel Popa
sa semneze in numele si pentru Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi acordul stipulat la art. 1.
Art.4 Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine Directiei Economice - Serviciul
Financiar Contabil, Directiei Juridice si Asociatiei Judetene de Rugby Iasi.
Art.5 Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeteni si Presa, va comunica in copie hotararea:
a) Institutiei Prefectului Judetului
b) Directiei Economice - Serviciul Financiar Contabil;
c) Directiei Juridice;
d) Asociatiei Judetene de Rugby Iasi.
Art.6 Aducerea la cuno§tinta publicA a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de
catre Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni
si Presa.
Data astazi: 23 mai 2018
PR SEDI `TE,
I Popa
Dr.
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ACORD DE COOPERARE
Nr

incheiat in data de

2018

Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi, cu sediul in Bulevardul Stefan eel Mare si Sfant
nr. 69, 700075, Romania, Tel: 004-0232.235100, Fax: 004-0232.210336, reprezentat prin
domnul Pre§edinte, in calitate de partener, pe de o parte
si
Asociatia Judeteana de Rugby Iasi, cu sediul in Iasi, Str.
Fax:
, Tel:
, COD Fiscal:
nr.
deschis la Banca
COD IBAN (CONT)
, in
, reprezentata prin
calitate de organizator
- au convenit sa incheie prezentul acord de cooperare, avand urmatoarele clauze:
I. OBIECTUL ACORDULUI
Art.! a) Obiectul Acordului it constituie colaborarea Judetului Iasi — Consiliul
Judetean Iasi, prin alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul Judetului Iasi — Consiliul
Judetean Iasi, cap. 87.02- „Alte actiuni" pentru realizarea in parteneriat a proiectului —
RUGBY DE LA MIC LA MARE, in perioada mai — 15 decembrie 2018, integral deoarece
partenerul organizator nu incaseazd venituri din vanzarea biletelor sau din taxe de participare
pentru evenimentul 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 partials sau integrals a sumelor primite, la care se adauga
dobanda legala calculate la sumele acordate, in conditiile legii.
H. DURATA ACORDULUI
Art. 2. Prezentul acord intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti §i va
avea o durata de actiune determinate 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 15.000 lei, prin Ordin de Plata, in
contul partenerului pentru realizarea in parteneriat a proiectului — RUGBY DE LA MIC LA
MARE, in perioada mai — 15 decembrie 2018, integral deoarece partenerul organizator nu
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incaseaza venituri din vanzarea biletelor sau din taxe de participare pentru proiectul realizat
in parteneriat cu Consiliul Judetean Iasi, conform bugetului de venituri prezentat in Anexa
1.2a la Formular;
b) Totodata Judetul Iaqi — Consiliul Judetean Iasi se obliga, in calitate de partener,
sa promoveze pe site-ul oficial al Consiliului Judetean Iasi proiectul — RUGBY DE LA
MIC LA MARE ce se va desfa§ura in perioada mai — 15 decembrie 2018;
c) 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 decal cele prevazute la art.1 lit.a).
Art. 4
Obligatiile Asociatiei Judetene de Rugby Ia0, in calitate de organizator, in
a)
cadrul prezentului acord, constau in utilizarea sumei alocate de 15.000 lei strict in vederea
realizArii proiectului — RUGBY DE LA MIC LA MARE, in perioada mai — 15 decembrie
2018, 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 mult 30 de zile de la
terminarea proiectului;
Totodata, Asociatia Judeteana de Rugby Iasi va mentiona in cadrul actiunilor
b)
de promovare a proiectului anterior mentionat, precum §i pe parcursul desra§urarii acestuia,
calitatea de partener a Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi, in organizare;
Asociatia Judeteana de Rugby Ia0 se obliga sa respecte caracterul nonprofit al
c)
proiectului anterior mentionat ce face obiectul prezentului acord;
Asociatia Judeteana de Rugby Ia0 se obliga sa furnizeze toate informatiile
d)
necesare privind activitatile §i termenele de desra§urare a acestora Consiliului Judetean
insotite de un raport financiar privind executia bugetului alocat pentru evenimentul anterior
mentionat 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 si inainte de finalul proiectului care fac obiectul
acestuia;
Asociatia Judeteana de Rugby Ia$ se obliga sa depuna in termen de cel mult
e)
30 de zile de la finalizarea proiectului, un Raport final de activitate al acestuia;
Asociatia Judeteana de Rugby Ia0 va raspunde pentru tot ceea ce prive§te
0
partea tehnica, siguranta §i securitatea organizarii proiectului anterior mentionat ce face
obiectul prezentului acord;
Asociatia Judeteana de Rugby Ia0 va include in derularea actiunii proiectului
g)
de interes public judetean anterior mentionat ca forma de sprijin, entitatile aflate sub
autoritatea Consiliului Judetean Iasi, dupa caz.
IV. DISPOZITII FINALE
Art. 5
Partile stabilesc urmatorul pact comisoriu: in caz de neexecutare sau executare
a)
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necorespunzAtoare a obligatiilor pArtilor prevdzute de prezentul acord, acesta este reziliat de
drept, lard punere in intarziere si Para nici o altd formalitate.
b) Litigiile izvorate din prezentul acord se solutioneaza pe cale amiabila, iar and
nu mai este posibild intelegerea, pe calea dreptului comun
in 2 (doud) exemplare cu caracter
Prezentul acord a fost incheiat astazi,
original si valoare egald, fiecarei parti revenindu-i ate un exemplar.
Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi
Presedinte,
Dr. Ing. Maricel Popa

Asociatia Judeteana de Rugby Iasi
Presedinte,
(sematura parafa institufiel)

(semnatura ci parafa institufiei)

SECRETAR AL JUDETULUI IASI,
Lticriimioara Vernicel

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

DIRECTIA JURIDICA
DIRECTOR EXECUTIV - Gabriela Alungulesei

Responsabil juridic,

Responsabil financiar,

DIRECTIA ECONOMICA
Director Executiv -Elena Arvinte

DIRECTIA ECONOMICA
Director Executiv Adjunct — Alina Buhusi
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DIRECTIA ECONOMICA
Sef Serviciu Financiar Contabil — Mihaela Dorobrit
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Anexa nr. 1.2.a

Numele solicitantului
(e\ eCiThC:
se7-, 'i_.p4.4\ r2 oR_A-4L,
Adresa solicitantului
Date de indentificare a solicitantului C

Nr.
crt.
0
1
2
3
4

Buffet de venituri
v

Sursa

1
Contribulie Consiliul Judelean Iasi
Contribulie proprie solicitant
Alte surse atrase (donalii, sponsorizeiri, etc)
Venituri din incaseiri de bilete sau taxe de participare
TOTAL

Suma (in lei)

Suma (in procente
din total buget)
2

co%

2TA-00
A 3 950

2_8 -4>

53 v

12.:%,

—
t-k,::5-o--o

100%

Data
Numele ci prenumele reprezentantului legal \.\e tea
Semnatura si .ctampila

Anexa nr. 1.2.b

Numele solicitantului
Adresa solicitantului
Date de indent care a solicitantului

Nr.
crt.

`L

,

I,4-\ 3o

Buffet
_ de cheltuieli
Prel
Tipuri de cheltuieli
unitar

Unite:1i
de
meisurer
(dupa
caz)
3
Lk c.-

Nr. unite*
de me:surd
(dupd caz)

Sume

5=2 x 4
4
2
1
/2,1 5-0
,goo
Cheltuieli achizilionare materiale
25, 6Cheltuieli pentru achizilionarea de dotari (allele
decelat mifloace fixe) necesare derularii aciiunii/
evenimentului/manifestarii *
Cheltuieli de prestari servicii
42 --i--)
3
( 4 Jo , •-%,(10 0 ,s,:,,-,0,1124.:),, e , or. L. /1,,,1 )
V
Cheltuieli de cazare
4
4_ 5-00
Cheltuieli
de mass
5
Cheltuieli de personal *
6
0000
Cheltuieli de transport
7
Cheltuieli de inchiriere (spalii si/sau aparatura)
8
(:)0
Cheltuieli de promovare si publicitate
9
'.-1%0
10 Cheltuieli de realizare tiparituri
g_900
11 Alte cheltuieli
.50720
TOTAL
* Pentru aceste tipuri de cheltuieli nu se poate so iczta finanlare de to C.'onsiliut Judelean Iasi
Data
Numele prenumele reprezentantului legal C\r,e '0a Col- n eQ.-tt-t—
Semnatura ci ftampila
so ? EN/
0
1
2
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