Formular Cerere cooperare
pentru persoane juridice române ori străine, inclusiv parteneri din societatea
civilă, care solicită finanțarea și realizarea în comun a unor acțiuni
(evenimente/maniofestări) sau proiecte de interes public județean în domeniile
“educaţiei” şi/sau „culturii” și încheierea unui Acord de Cooperare în acest sens
Notă:
Consiliul Județean Iași în conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.
e), f) și alin.(6) lit.a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, “….., hotărăște, în condițiile legii, cooperarea
sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din
societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări,
servicii sau proiecte de interes public județean”, și lit.c) “hotărâște, în condițiile legii,
cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ – teritoriale, din țară ori din
străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și international ale autorităților
administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune”;
Consiliul Județean Iași în conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.
d) și e) coroborate cu alin. (5) lit. a). pct.1 şi 4 din Legea administrației publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “îndeplinește
următoarele categorii principale de atribuții...., atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, atribuții privind cooperarea interinstituțională”; “În exercitarea
atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d). Consiliul Judeţean asigură, potrivit
competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes judeţean privind educaţia şi cultura”;
Consiliul Județean Iași încheie Acorduri de cooperare doar pentru acele
acţiuni (evenimente/manifestări) sau proiecte de interes public județean care au caracter
nonprofit. În acest sens solicitanții au obligaţia ca veniturile preconizate a fi încasate din
vânzarea biletelor sau din taxe de participare în cadrul acţiunilor
(evenimentelor/manifestărilor) sau proiectelor de interes public judeţean organizate
în parteneriat cu Consiliul Judeţean Iaşi, să le folosească pentru desfăşurarea în
bune condiţii a acestora, cu evidenţierea lor pe categorii de cheltuieli în cadrul
formularul de buget.
Consiliul Județean Iași încheie Acorduri de cooperare doar pentru acele
acţiuni (evenimente/manifestări) sau proiecte de interes public județean care respectă
principiul neretroactivității, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor unei
activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii Acordului
de cooperare;
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1.Solicitant:
Numele complet:____________________________________________________
Adresa:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Cod fiscal/(CNP-persoană fizică):_______________________________________
Telefon:_______________________ Fax :________________________________
E-mail:____________________________________________________________
Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul/Responsabilul de
proiect: _________________________________________________________________
Nume, prenume:_____________________________________________________
Adresa:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Tel.__________________________ Fax:_________________________________
E-mail:____________________________________________________________
2. Doresc realizarea în parteneriat cu Consiliul Județean Iași a acțiunii
(evenimentului/ manifestării) sau proiectului: ____________(titlul)________________
3. Locul (locurile) de desfăşurare și durata/perioada de desfășurare acțiunii
(evenimentului/manifestării) sau proiectului:
4. Scopul acțiunii (evenimentului/manifestării) sau proiectului:
- din care să rezulte că acțiunea (evenimentul/manifestarea) sau proiectul
prezentat este “de interes public județean”:
5. Grupul(rile) ţintă:
6. Activităţile principale:

Nr.
Crt.

Activitatea

Data desfăşurării

Locaţia

7. Acţiunea (evenimentul/manifestarea) sau proiectul de interes public județean
pentru care solicităm realizarea în parteneriat cu Consiliul Județean Iași prin Acord
de Cooperare și finanțare are caracter nonprofit, sens în care completăm declaraţia
din Anexa 1.1. la prezentul Formular.
8. Bugetul total al acţiunii (evenimentului/manifestării) sau proiectului de
interes public județean pentru care solicităm realizarea în parteneriat cu Consiliul
Județean Iași prin Acord de Cooperare și finanțare, este prezentat în Anexele 1.2a și
1.2b defalcat după cum urmează: bugetul de venituri - Anexa 1.2a și bugetul de
cheltuieli - Anexa 1.2b.
Pagină 2

Cheltuielile vor fi efectuate din sursele preconizate a fi atrase, proporţional cu
procentul de participare al fiecărei surse de venit, cu respectarea condiţiilor de
eligibilitate a cheltuielilor decontate din sumele cu care contribuie Consiliul Judeţean.
Sumele de la rubrica TOTAL din Bugetul de venituri (Anexa 1.2a) și Bugetul
de cheltuieli (Anexa 1.2b.) sunt egale.
9. Suma solicitată de la Consiliul Judetean Iași :
Costul total al proiectului
-Lei-

Suma solicitată de la
Consiliul Județean Iași
-Lei-

% din costul totalul al
proiectului

10. Acţiunea (evenimentul/manifestarea) sau proiectul se desfășoară de mai
multe ediții?
Da
Nu
11. A câta ediție este cea pentru care solicitați finanțarea?
12. Modalitățile în care se va promova:
a. Imaginea județului Iași;
b. Consiliul Județean Iași ca partener în mass media.
13. Prezenţa Consiliului Judeţean Iasi în desfăşurarea activiţăţilor
acțiunii/evenimentului/manifestarii organizate în parteneriat:
14. Documentele care însoţesc cererea de finanţare:
a)
Copie conform cu originalul documente statutare;
b)
Copie conform cu originalul Carte de identitate a reprezentantului
entității solicitante;
c)
Copie conform cu originalul dovada sediu.
d)
Scurtă prezentare a obiectivelor și activităților solicitantului
(enumerarea a trei proiecte edificatoare din activitatea solicitantului – dacă
există):____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
NOTĂ:
Vă rugăm să citiţi şi să completaţi acest formular cu cea mai mare atenţie.
Lipsa unor informaţii cerute poate fi rectificată, însă va întarzia răspunsul
partenerului.
Atenție! Persoana împuternicită să redacteze prezenta cerere își asumă
întreaga responsabilitate pentru corectitudinea datelor.
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Anexa 1.1.

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
Subsemnatul/Subsemnata…………………………………..................................,
identificat/identificată

cu

actul

CNP:…………………………..,

de
cu

identitate……..seria
domiciliul

în

str...…………………………………..…………………..

……….,

localitatea

nr…………..,

…………...........,

nr…….,

bl………,

sc…………, ap………, județul……………………….., în calitate de reprezentant legal
al persoanei juridice ………………..……………………..…………………………….,
sau persoană fizică, declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații este
pedepsit de legea penală, că din acţiunea (evenimentul/manifestarea) sau proiectul de
interes public județean desfăşurat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Iaşi, pentru
care voi avea venituri din încasări din vânzare de bilete sau taxe de participare, nu voi
realiza profit iar veniturile încasate vor fi utilizate în conformitate cu condiţiile de
finanţare din Formular şi Acordul-Cadru de Cooperare cu Consiliul Judeţean Iaşi.
Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul
de a obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii.
Numele și prenumele în clar…………………………………………
(al reprezentantului legal al personei juridice sau al persoanei fizice după caz)

Semnătura autorizată și ștampila solicitantului....................................
Data ..................................
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Numele solicitantului ______________________________
Adresa solicitantului ______________________________
Date de indentificare a solicitantului _________________

Anexa nr. 1.2.a

Buget de venituri
Nr.
crt.
0
1
2
3
4

Sursa

Suma (în lei)

1
Contribuţie Consiliul Judeţean Iaşi
Contribuţie proprie solicitant
Alte surse atrase (donaţii, sponsorizări, etc)
Venituri din încasări de bilete sau taxe de participare
TOTAL

Suma (în procente
din total buget)
2

100%

Data______________________
Numele şi prenumele reprezentantului legal_____________
Semnătura şi ştampila______________________

_______________________________________________________________________________
Numele solicitantului ______________________________
Anexa nr. 1.2.b
Adresa solicitantului ______________________________
Date de indentificare a solicitantului _________________

Buget de cheltuieli
Nr.
crt.

0
1
2

Tipuri de cheltuieli

Preţ
unitar

Unităţi
de
măsură
(după
caz)
3

Nr. unităţi
de măsură
(după caz)

Sume

1
2
4
5=2 x 4
Cheltuieli achiziţionare materiale
Cheltuieli pentru achiziţionarea de dotări (altele
decâat mijloace fixe) necesare derulării acţiunii/
evenimentului/manifestării *
3
Cheltuieli de prestări servicii
4
Cheltuieli de cazare
5
Cheltuieli de masă
6
Cheltuieli de personal *
7
Cheltuieli de transport
8
Cheltuieli de închiriere (spaţii şi/sau aparatură)
9
Cheltuieli de promovare şi publicitate
10 Cheltuieli de realizare tipărituri
11 Alte cheltuieli
TOTAL
* Pentru aceste tipuri de cheltuieli nu se poate solicita finanţare de la Consiliul Judeţean Iaşi
Data______________________
Numele şi prenumele reprezentantului legal_____________
Semnătura şi ştampila______________________
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