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HOTǍRÂREA nr. 63/2021  
privind aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul 

proiectului “Let's discover Stefan cel Mare traces together” 
(“Pe urmele lui Ștefan cel Mare”) și a cheltuielilor legate de proiect 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 5209/09.04.2021 al președintelui consiliului 

județean; 
- adresa  Muzeului Judetean “Ștefan cel Mare” Vaslui nr.5170/09.04.2021; 
 -  adresa Comitetului de selecție a proiectelor în cadrul Programului 

Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020 (Primul Apel) 
nr.626/12.10.2020, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 16226/21.10. 2020, prin 
care se comunică rezultatul final al selecției; 

- adresa Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră  Iași                                         
nr. 2394/14.10.2020, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr.15898/15.10.2020, 
prin care se solicită documentele necesare pentru încheierea contractului de grant; 

- Ghidul Solicitantului aferent Programului Operațional Comun România-
Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și 
protejarea patrimoniului istoric, Prioritatea 2.1. Promovarea și conservarea patrimoniului 
cultural și istoric, proiecte HARD, Capitolul IV contractarea si implementarea proiectelor, 
Secțiunea  4.1. Pregătirea semnării contractului de grant; 

- rapoartele de specialitate ale Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate ale consiliului județean; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia 
juridică şi de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, 
Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe şi integrare europeană și Comisia pentru protecția socială, protecție copii, 
învățământ, sănătate și familie, cultură, culte și sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea 

fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul 
"Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020; 

- Legii nr.12/2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 
privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice 
naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020; 

- Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice              
nr. 340/607/190/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţei 
Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile 
şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, 
în perioada 2014-2020; 

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 

H O T Ă R Ă ŞT E : 

Art.1. – (1) Se aprobă participarea Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui 
în cadrul proiectului  “Let's discover Stefan cel Mare traces together” (“Pe urmele lui 
Ștefan cel Mare”). 



(2) Se aprobă valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente Muzeului 
Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, în calitate de partener în cadrul proiectului (B2), în 
sumă de 6.766  euro.  

(3)  Se aprobă cofinanțarea aferentă Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” 
Vaslui în cadul proiectului “Let's discover Stefan cel Mare traces together” (“Pe urmele 
lui Ștefan cel Mare”), în cuantum  de 676,6 euro, reprezentând 10% din valoarea totală a 
sumei alocate prin proiect, 0,38% din valoarea contribuţiei financiare totale a partenerilor 
și 0,04% din valoarea totală a proiectului. 

(4) Se aprobă asigurarea cofinanțării menţionate la alin.(3) din bugetul local al 
Judeţului Vaslui pe anii 2021, 2022 si 2023. 

Art.2. - Se aprobă acoperirea tuturor cheltuielilor neeligibile sau a oricăror alte 
costuri necesare care ar putea apărea pentru implementarea proiectului, aferente 
activităţilor care sunt în responsabilitatea Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui.  

Art.3. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Muzeului 
Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean. 

Art.4. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de 
lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Direcției 
Dezvoltare și Cooperare, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui, Consiliului raional Hînceşti (Republica Moldova), Muzeului 
Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, Consiliului local al comunei Muntenii de Jos și îl va 
publica în Monitorul Oficial Local. 

                                                                    Vaslui, 16 aprilie 2021     
                                             

                                                                                                     
                  PREȘEDINTE,  
                                  Dumitru Buzatu  
 
 
 

                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                     Diana-Elena Ursulescu 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  34 voturi  “pentru”,    
           0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 
 
 


	HOTǍRÂREA nr. 63/2021
	privind aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul proiectului “Let's discover Stefan cel Mare traces together”
	(“Pe urmele lui Ștefan cel Mare”) și a cheltuielilor legate de proiect

