
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr. 3507/09.03.2021 

           
Poiect de hotărâre nr. ________/2021  

privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anii 2020 și 2021 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 3507/09.03.2021 al președintelui consiliului județean; 
- adresele transmise de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST nr. 

103/20.01.2020, nr.114/19.01.2021 și nr. 464/0303.2021, înregistrate la Consiliul Județean Vaslui sub 
nr. 876/21.01.2020,  nr. 935/19.01.2021, respectiv nr. 3307/04.03.2021;  

- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST nr. 
3/24.04.2020 privind aprobarea cuantumului cotizației de membru fondator al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară EURONEST pentru anul 2020 (0,075 euro/locuitor); 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST nr. 
3/23.02.2021 privind aprobarea cuantumului cotizației de membru fondator al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară EURONEST pentru anul 2021 (0,075 euro/locuitor); 

- rapoartele de specialitate ale Direcției Dezvoltare și Cooperare nr . 3515/09.03.2021 și Direcției 
Economice nr. 3666/11.03.2021 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia juridică și de 
disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale și Comisia pentru strategii, 
prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe şi integrare europeană; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. e) și f)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 
- art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 138/2007 privind asocierea județului Vaslui la 

constituirea la nivel regional, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST – A.D.I.E.; 
în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul 

administrativ, cu modificãrile și completările ulterioare; 
Consiliul Judeţean Vaslui 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
  Art.1. – (1) Se aprobă valoarea cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru fondator al 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2020, în valoare de 28.039,73 Euro. 
  (2) Se aprobă valoarea cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2021, în valoare de 27.836,70 Euro. 
  Art.2. – Sumele prevăzute la art. 1 se vor suporta din bugetul local al Județului Vaslui, în limita 
sumelor alocate cu această destinație. 

Art.3. – Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcției Dezvoltare și 
Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Art.4. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, prezentul 
act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară EURONEST și va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul 
Oficial Local.                                                                                             
                                                                                                     Vaslui, ______ martie 2021       
                       PREȘEDINTE, 
               Dumitru Buzatu                                                   Avizat pentru legalitate: 

                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                               Diana-Elena Ursulescu 

 
                                                                  DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

                                                                   Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial şi 
                                                                    îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 

           Pentru adoptarea prezentului proiect                                      Director executiv, 
 de hotărâre  este necesar votul majorității absolute.                       Mihaela Dragomir  
                                
                                                           

http://www.cjvs.eu/


 
                                                          

ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE                                                                                                                                        
Nr. 3507/09.03.2021  

                                                                                                
     REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate 
de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anii 

2020 și 2021 
 
       

      I.Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:  
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST (A.D.I.E.) reprezintă forma legală de 

realizare a parteneriatului pentru dezvoltare intercomunitară între autoritățile județene 
reprezentând comunitățile din cele șase județe componente ale Regiunii de Dezvoltare Nord-
Est. Asociația a fost înființată în scopul corelării într-un cadru regional a proiectelor 
finanțabile din fonduri publice, prin Programele de finanțare la care România este parte.  

Până în anul 2012, aria de intervenție a A.D.I. EURONEST a fost limitată la îmbunătățirea 
capacității și calității sistemului public de intervenție în situații de urgență, acordarea 
asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat. 

Din iunie 2012, gama de investiții și proiecte pe care le poate derula A.D.I. EURONEST în 
beneficiul și cu sprijinul membrilor săi fondatori a fost extinsă, astfel încât astăzi misiunea sa 
o reprezintă „pregătirea și promovarea, la toate nivelurile, de proiecte destinate dezvoltării 
regionale, de interes comun pentru toate cele şase judeţe asociate, în domeniile serviciilor 
de sănătate, sociale, de transport, apă/apă uzată, mediu, administrație publică, educație şi 
de a obţine finanţări interne şi externe necesare derulării acestora”. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 138/2007 s-a aprobat participarea 
județului Vaslui la constituirea la nivel regional a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
EURONEST. De asemenea, prin această hotărâre s-a aprobat și actul constitutiv și statutul 
acestei asociații. 

Conform articolului XI alin. (11) din Statutul Asociaţiei, Adunarea Generală a acesteia 
fixează nivelul cotizației.  

Potrivit hotărârilor Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
EURONEST nr. 3/24.04.2020 și nr. 3/23.02.2021, valoarea cotizației Județului Vaslui în 
calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pentru 
anul 2020 este de 28.039,73 Euro, iar pentru anul 2021 este de 27.836,70 Euro. 

Menționăm faptul că datorită constrângerilor bugetare din anul 2020, pe fondul 
pandemiei mondiale COVID-19, Consiliul Judetean Vaslui s-a aflat în imposibilitatea de a 
susține financiar plata cotizatiei pentru anul 2020, toate eforturile (inclusiv cele financiare) 
fiind orientate către acțiunile locale, întreprinse de instituție. Tot din acest motiv, valoarea 
cotizației pentru anul 2020 nu a fost înaintată în vederea aprobării prin hotărâre a consiliului, 
de aceea propunem aprobarea acesteia atât pentru anul 2020 cât și pentru anul 2021.  

 II.Impactul socio-economic:nu este cazul. 
              III.Impactul financiar asupra bugetului județului: valorarea cotizației Județului 
Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST 
pentru anii 2020 și 2021 este de 28.039,73 Euro pentru anul 2020 și 27.836,70 Euro pentru anul 
2021 și va fi suportată din bugetul local al județului pe anul 2021, în limita sumelor alocate 
cu această destinație. 

    IV.Impactul asupra reglementarilor interne în vigoare: nu este cazul. 
    V. Consultări derulate în vederea emiterii proiectului de hotarãre: nu este cazul. 

         VI.Activități de informare publică privind emiterea proiectului de hotãrȃre: nu 
este cazul. 

         
 

 VII.Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționale preconizate:  



 Hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al judeţului, în 
termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului - Județul Vaslui în vederea exercitării 
controlului de legalitate, Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire, 
precum și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST. 
 Direcția de Dezvoltare și Cooperare va iniția demersuri în vederea includerii sumei 
necesare pentru plata contribuției în bugetul local al județului Vaslui pe anul 2021, iar Direcția 
Economică va răspunde de includerea acestei sume în bugetul local. 

Totodată, această hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin postare pe pagina de 
internet a Consiliului Județean Vaslui  http://www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 
           VIII.Concluzii, constatări și propuneri:  

Ţinând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară şi oportună 
inițierea și introducerea pe ordinea de zi a primei ședințe ordinare a consiliului județean a 
proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de 
membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anii 2020 și 
2021. 

Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre anexat, 
proiect elaborat cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare cadrul aparatului de specialitate 
al consiliului județean, în vederea dezbaterii și aprobării acestuia de către consiliul judeţean.  

 
 
 
 

    PREȘEDINTE, 
                           DUMITRU BUZATU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECŢIA  DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
Nr. 3515/09.03.2021  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate 

de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST,  
pentru anii 2020 și 2021 

 
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 alin. (8) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, Direcția dezvoltare și cooperare, în calitatea sa de compartiment 
de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat 
proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui – Consiliul Județean 
Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, 
pentru anii 2020 și 2021. 

 În raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, Direcția 
Dezvoltare și Cooperare a constatat următoarele:   

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind  
cooperarea interinstituțională pe plan intern/alte atribuții; 

b) Impactul financiar asupra bugetului: valorarea cotizației Județului Vaslui – 
Consiliul Județean Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară EURONEST pentru anii 2020 și 2021, de 28.039,73 Euro pentru anul 2020 și 
27.836,70 Euro pentru anul 2021, va fi suportată din bugetul local al județului pe anul 2021, 
în limita sumelor alocate cu această destinație. 

c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 
proiectul de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 
prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile: 

- art. 173 alin. (1) lit. b) și e) și alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 138/2007 privind asocierea județului Vaslui la 
constituirea la nivel regional, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST – A.D.I.E.; 

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/ activitate 
a compartimentului: nu este cazul. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre 
este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la 
atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care propunem analizarea 
şi supunerea acestuia spre dezbatere şi adoptare în prima ședință ordinară a Consiliului 
Județean Vaslui. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Avizat – Agafitei Emilian Director executiv DDC 09.03.2021  
Verificat – Vasiliu Cristina Sef serviciu 09.03.2021  
Întocmit – Enache Andreea Consilier 09.03.2021  



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECŢIA  ECONOMICĂ 
Nr. 3666/11.03.2021  
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate 

de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST,  
pentru anii 2020 și 2021 

 
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 alin. (8) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, Direcția Economică, în calitatea sa de compartiment de resort în 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat proiectul de 
hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui, în 
calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru 
anii 2020 și 2021. 

 În raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, Direcția 
Economică a constatat următoarele:   

e) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind  
cooperarea interinstituțională pe plan intern/alte atribuții; 

f) Impactul financiar asupra bugetului: valorarea cotizației Județului Vaslui – 
Consiliul Județean Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară EURONEST pentru anii 2020 și 2021 este de 55.876,43 euro și poate fi 
suportată din bugetul local al județului pentru anul 2021, în limita fondurilor alocate cu 
această destinație. 

g) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 
proiectul de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 
prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile: 

- art. 173 alin. (1) lit. b) și e) și alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 138/2007 privind asocierea județului Vaslui la 
constituirea la nivel regional, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST – A.D.I.E.; 

h) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/ activitate 
a compartimentului: nu este cazul. 

 
Ținând seama de constatările precizate mai sus, propun analizarea şi supunerea spre 

dezbatere a proiectului de hotărâre în plenul Consiliului Județean Vaslui. 
 
 

 
Director executiv, 
Țuțuianu Mircea 

 



' 

; 

" 

Nr. de inregistr.re I 464 
Cltre: 

Subiect: Softcitar• ·•· ·· · 

Stimati Ooamn6..P�nte, 
Stimate Domnule Ptefedlnte, 

I ... - "� • -·-·--· •··· :•- ... ... 

I (.,,)I\ISIUUlJUOEŢEAN VASLL. 
I REGISTRATURA GE'!ţRA� 
' 1w��� NR.��� r 

EU�ONa:'St·�-m'-'"� _02)_ ''.��,ţL ! 

LTARE INTEftc�UNITARr 

I Dala: l 3.03.2021 

CONSILIUL JUDEŢEAN 8.ACĂU 
Tn lientJş c,IQn)nulul,�lnt• Valentin IVANCEA 

C:�i:JLJUOEŢEAN BOTOŞAIIII 
În alentia doamnei Prefldl.�,8- FEDEROVICI „ COHSILIJLJUD�.M 

ll<ilentia ckmnulul �i-.�,�E 
. ·CONSILIUL JUDET�ffl,Wf
lrf„dpmnulul Prettdlnte Ionel ARSENE 

�UUL JUDEJ�AN..SUCEAVA 
1n -�a dom.nulul Pre,edirt,,�1. FLUTUR 

CONSLWL JU�;\#11UJ1 
fn atentla domnului ' ·Qu1111tru AllUTU

de.membru fondator al.AOI !URONEST oentru anul� ... 

se. ,i :� .. pin: I I poşt1 I .,. 
obMrvlţll: 

I* I •mail � ::· .. 

Conform prevedeiildr �- VHI, pct. 1, lit. a) din Statutul Asociaţiei d$; -�tare lntel'9Qţnl4n1tară 
EURONEST, veniturile •itli;ei provin din cotiza,te:: membrilor fondatori. Adunarea Generatl< a ADI 
EURONEST a ap�t1>rin Hotărârea nr. 3/23,02.2021-. un cuantum at�ţlei pentru anul 2021 de 0,075 
euronocuitor, raporfat ta fumizate la 1 ianuarie 2(}20 de Institutul Naţfonât q&. Statistică privind populaţia 
rezidentă din Regiunea ·�g��att.. 

Având în v�ere că in prezent Asocialfă $.îg.ură cash�flQw-ut pentru 4 proiecte ·eu• finanţare 
neramburspbllâ, inct.usiv cheltuielile aferente desfăş.urArU actlvltiji ,curente, vă rugăm să ne sprijini� prin 
includerea pe ordinea de zi, in unnătoatea:�lnţă de plen, a Hot!rârli de aprobaata co1iza�ei de membru 
fondator al ADI EURONEST pentru anul 2021. 

De asemenea, 1fl 'Sttuaţia în care ac.e•t hotârâre a fost deja artop1ată, vă, r� iii· faceti 
demersurile necesartipentru virarea cotiza�ei în cuaflt\.lm de 1/12, confotm prevederilor legale. 

Vă mulţumim. 
Cu deosebita :c.ons1deraţie,

� .. �. de Dezvoltare lntercomQ�IUft()NEST 
Nr;mregtstrare: 10/N2008 I CQd� 23198960 

Sediu social: rnuntQJ)lul laşi, Bd, Ştefan cef Mare şi Stanl nr. 69 .... 

1lotoomit, 
Irina SIMIRAQ. .. :-...::: 

îeV Fax: 0232-273.814: e-mail: ofllce@adieutonest.ro I euronest@vahoo.com I www.M�.ro 



EUROt\ 
"' ' . � 

, -· .. cltrt: -.-........ - ....... -, ............ -....... CONSIUULJUOETEAN 8ACXµ, 
1n aten�a domnului Pr"tdlnta V•lentin IVANCEA

CONSllUl JUDEŢEAH BOTOŞANI 
ln atenţia doart).08l Pr.,tdlni. D,olna Etena FEOEROVICI

CONSI.IUL JOQEJ'WI IAŞI 
ln alentla � �Inii Costii Al.EX! 

CONSILIUi. JUDEŢEAN NEAMŢ 
,ln, aleo�a dOl)'W\\l!Ui Prettdlntt lp!)tl ARSENE 

I CONSUUL JOOE'JEAN SUCEAVA 
'" alfm�a domnului P,..tdlnt• Gheorvh• FLUTUR

C0NS1l1Ul JUOEŢEAN VASLUI 

�-�·:··"· ' ��=·=--=·�-��:�.:i�.==���-�� ·--··"-"··-·- __ --. -·j 
. Ş.!,J��: ·-·----· C�-�· �gJ. EURONEST -1ume Htlmat!_pentru lntocmlr11 bugetului Instituţiei pentru anul �2_21 __ . 

.. ·-·"·�······· ----······· ···----- Sttr�rtn:';':I§ti�-� 
·····--··-··1

--· .... ___ ........ -.. -... --. ·--ObHt'Vlţiî:"" ___ , ______ =-=----•--:- ----·- ........ ] 

Stlmati Doamni· Prefadlnte, 

Stima.te Domnule Pre,edinte, 
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de membru fondator al Asociaţiei dt Dezvoltare lntercomunitari EURONEST � �· 
pentru anul 2021 

Raliindu-se obiectivelor strategiei de dezvottant·reglonală, cele şase judeţe din Regiunea de Dezvoltare 
Nord-Est au. considerat oportună conttitulrta unţaJ_ parteneriat P.t"ţ.,\I dezvolta,-. lntercomwi,..� Forma 
legalii de realizare a partenertarulul a reprezentat-o AsoclllJa de Dtz.voltare lntercomuriltari EURONEST, a 
cărei cons.lJtu,re a fost aprObată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională în cadrul şedinţei din data de 30 iulie 
2007. 

Conform Stltutulul, cu modlficărtle şi completările ulterioare, obiectul de activitate al A.0.1.E. este de a 
pregăti şi promova, la toate nlvelurUe, pfoiecte desdnate dezvoltării regiollJ�'- de Interes comµo, ţ>entru toate cele
şase judeţe a.�late, în domenhle; ,S,efVlciilor de sănătate, sociale, de J)"ansport, apâlăpă uzată, me<J1u, 
administraţie ptibllcă, educa�e etc. şi de· a ob\kle finanţări inteme şi exteme necesare derulării acestora. 

Reprezentanta Judeţelor fondatoare (laşi, Bacău, Botoşani, Neamţ, Suceava şi Vaslui) au stabilit, la 
şedinţa de tnfllnţare a Asociaţiei, din 10 octombrie 2007, ca st,.��11erea activită�I sa � facă prin contribu�a 
fina{lelară a membrilor săi, sub forma unei co�VI :�uale ce va fl:'�termlnata în func� de mărimea pc:ipulaVel 
fiecărui judeţ, conform datelor statlstice din anul precedent fumiza'te de Direcţia Judeţeană de Statistică. 

tr. m.�rea fundamentării cuâtitumului co�eJ pentru anul 2021, vi anexăm prezentei note de 
fundamentare extrasul INS$!:. cu populaUa rezidentă: la 1 Ianuarie 20ao tar tuantumul �ţtel se va calei.Ila 
astfel: 

-
Estimarea valorii cotll1�el pentru Nr. 

Judeţ 
Nr. Loculţorl la data de 1 

crt •. ,IMU,rlt 2020 ..• anul 202'1 (�.075 eurolloq1,dt9,r) 
1 Bacău 58Q:S12 43�566400 
2 Botoşani 376.304 2s·.222soo 
3 .. lâSI 791,665 59.374,875 

Neamt 
........ 

. 438,221 32.866 575 . 4 
5 Suceava 622.533 46.689,975 
6 Vaslui 371.156 27.836,700 

Realuhta Nord-Est 3.180.791 238.559,325 
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Având în �ere � menţionate mai sus, supunem spre aprobarea Adunării Generale a Asociaţiei 
menţinerea cuantumului cotizaţiei dt membru fondator 11 Asociaţiei pentru anul �21 la 0.075 
eurollOC'-'itQI'; luand în consideraţie faptul că, pentru .Implementarea unor prole:cte de Interes regional, se va 
solicita asigurarea cofinanţării de .câtre membrii fondaton, tn urma-adoptării unor hotărâri în acest sens. 

Plata cotizaţiei de membru fondator al Asociaţie1 de Dezvoltare lntercomun.ftară EURONEST se va 
efectua - integral sau în tran� trimestriale • la cursul BNR din ziua plă�I, în contul curent al As0<:lafei, deschis ta 
BRD laşi RQ10BRDE240SV04�28642400. 

Consilier superior fonduri europene, 
Irina Simlrad 
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