
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr. 5209/09.04.2021 

           
 

PROIECT DE HOTǍRÂRE nr. ________/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, ___ aprilie 2021 

           P R E Ș E D I N T E ,  
               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 
                                                                                        Director executiv, 
                                                                                        Mihaela Dragomir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre  
            este necesar votul majorității absolute. 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 5209/09.04.2021  

                                                                                                
 

    REFERAT DE APROBARE  
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 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:    
Unitatea Administrativ - Teritorialã Județul Vaslui deține în domeniul public 

Ansamblul monumental „Statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare”, amplasat în 
localitatea Băcăoani, comuna Muntenii de jos, Județul Vaslui, conform cărților funciare 
CF 70454 și 70455. Acesta este înscris în Lista Monumentelor istorice din județul Vaslui la 
poz. 420 - Cod LMI 2015 VS-IV-m-B-06903, având funcțiunea de monument de arhitectură 
de for public. 
 Din pãcate, întregul ansamblu monumental este afectat și se impune o intervenție 
urgentã pentru stoparea acestor fenomene de degradare. Astfel, în vederea restaurării, 
conservării și punerii în valoare a ansamblului, UAT Județul Vaslui, în parteneriat cu 
Consiliul raional Hînceşti (Republica Moldova), Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui 
și UAT Comuna Muntenii de Jos, a depus în luna mai 2018 proiectul “Let's discover 
Stefan cel Mare traces together”(Pe urmele lui Ștefan cel Mare), în cadrul Programului 
Operațional Comun România- Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul 
Instrumentului European de Vecinătate, în cadrul Priorității 2.1 – Promovarea și 
conservarea patrimoniului cultural și istoric, Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii 
locale și protejarea patrimoniului istoric. 

Prin adresa Comitetului de Selecție a proiectului a Programului Operaţional Comun 
România- Republica Moldova 2014-2020 Primul Apel) nr.626/12.10.2020, înregistrată la 
Consiliul Județean Vaslui cu nr. 16226/21.10. 2020, am fost informaţi cu privire la 
aprobarea proiectului şi trecerea acestuia în faza de contractare. 
          Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea durabilă a economiei de 
frontieră prin valorificarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric comun ca resursă 
semnificativă pentru diversificarea și consolidarea turismului transfrontalier în zona Vaslui 
- Hîncești. 
   Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

• Diversificarea ofertei turistice prin introducerea în traseele turistice 
culturale și istorice a două obiective majore, din zona transfrontalieră VS-HN, dedicată 
erei lui Ștefan cel Mare în 24 de luni de la începutul proiectului. 

• Valorificarea patrimoniului cultural și istoric comun al zonei VS-HN prin 
crearea de evenimente care promovează obiceiurile și tradițiile locale turiștilor și 
iubitorilor de istorie în 24 de luni de la începutul proiectului. 

Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” din Vaslui este una dintre instituțiile principale 
care promovează cultura și istoria românească, cu accent deosebit pe aspecte ale istoriei 
locale, precum și ale istoriei naționale. Prin diversitatea activităților sale, această 
instituție muzeală este o referință esențială pentru realizarea actului cultural-educativ în 
spațiul administrativ teritorial al județului Vaslui. 

Misiunea principală a acestei instituții culturale este cercetarea și colectarea de 
bunuri cu caracter arheologic, istoric, artistic, etnografic și memorialistic, în scopul 



protejării, valorificării și valorificării patrimoniului cultural, științific, artistic și turistic al 
patrimoniului cultural național și local. 

Având în vedere obiectivul principal al proiectului - păstrarea și promovarea 
patrimoniului istoric al județului Vaslui și al raionului Hâncești - , precum și natura  
activităților sale, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” din Vaslui este partenerul care va 
contribui cu expertiză și cunoștințe în domeniul de importanță majoră pentru buna 
implementare a proiectului.  

Contribuția Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” din Vaslui (partenerul -B2)  este 
legată de proiectarea și dezvoltarea acțiunilor culturale transfrontaliere.  

Rolul principal al Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” din Vaslui a constat în 
elaborarea și detalierea planului de evenimente cu impact transfrontalier, care vor avea 
loc pe parcursul celor 24 de luni de implementare. Această instituție va juca un rol activ 
în dezvoltarea agendei culturale a evenimentelor organizate.  

Aportul  muzeului se va axa, în principal, în jurul următoarelor activități de bază:  
• supravegherea lucrărilor de restaurare efectuate la Statuia lui Ștefan cel Mare, 

astfel încât monumentul să-și păstreze autenticitatea și valoarea istorică;  
• efectuarea de cercetări și culegerea de date istorice pe teme referitoare la 

Ansamblul Monumental Podul Înalt, pentru a crea conținut semnificativ și 
autentic care poate fi utilizat pentru promovarea patrimoniului cultural al zonei; 

• realizarea de materiale promoționale folosite pentru promovarea proiectului; 
• organizarea de evenimentele culturale stabilite în cadrul proiectului și 

proiectarea temei și conținutului tuturor materialelor de marketing.  
Evenimentele care intră în responsabilitatea directă  a Muzeului  Județean „Ștefan 

cel Mare” din Vaslui (partenerul -B2) în cadrul proiectului sunt:   
1. Atelier de lucru „Elaborarea instrumentelor pentru promovarea ctitoriilor lui 

Ștefan cel Mare din zona transfrontalieră VS-HN, cu impact pentru iubitorii de istorie 
și turismul cultural”, organizat la sediul Muzeului Județean Ștefan cel Mare” Vaslui. 
Atelierul va aduna specialiști în domeniu atât din România, cât și din Republica Moldova 
și va avea ca scop dezvoltarea hărților tematice ce au ca scop  promovarea Ansamblului 
Monumental “Podul Inalt” și a Parcului Tematic creat prin proiect, precum și a Muzeului 
Ciuciuleni și integrarea acestora într-un circuit al monumentelor lui Ștefan cel Mare. 

2. Festivalul gastronomic „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”, va fi organizat după 
finalizarea investițiilor din Vaslui și Hîncești. Festivalul va avea loc la Ansamblul 
Monumental “Podul Inalt” și va aduna producători locali atât din România, cât și din 
Republica Moldova. Rolul Muzeului Județean Ștefan cel Mare” Vaslui va fi de a participa 
la elaborarea conceptului final al evenimentului.  

Valoarea totală a întregului proiect propus spre finanțare este 
de 1.651.344,65  euro,  din care valoarea gestionată de Muzeul Județean „Ștefan cel 
Mare” Vaslui -partener  (B2) este de 6.766,00 Euro. 

Contribuţia eligibilă minimă a Beneficiarului Lider și a Partenerilor este în procent 
de 10,58%  din valoarea totală a proiectului, respectiv  în sumă de 174.747,32 EUR.  

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente Muzeului Județean „Ștefan cel 
Mare” Vaslui, în calitate de partener în cadrul proiectului (B2), în sumă de 
6.766,00  EURO.  

Cofinanțarea aferentă Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui - partener în 
cadrul proiectului  “Let's discover Stefan cel Mare traces together”(„Pe urmele lui 
Ștefan cel Mare”) - este în cuantum  de 676,60 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. 

   



II. Impactul socio-economic: Implementarea proiectului va conduce la diversificarea 
ofertei turistice prin introducerea în traseele turistice culturale și istorice a două obiective 
majore, precum și valorificarea patrimoniului cultural și istoric comun al zonei Vaslui - 
Hîncești, prin crearea de evenimente care promovează obiceiurile și tradițiile locale. 

III. Impactul financiar asupra bugetului: bugetul total aferent Muzeul Județean 
„Ștefan cel Mare”, în calitate de partener în proiect, este de 6.766,00 Euro. Muzeul 
Județean „Ștefan cel Mare” va asigura cofinantarea de 10 % din această valoare, respectiv 
suma de 676,60 Euro, din bugetul local pe anii 2021-2023.  

Conform ghidului solicitantului, pentru proiectele care vor fi finanţate în cadrul 
Priorității de InvestițiiI 2.1 Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric, 
contribuția UE va fi de maximum 90% din totalul cheltuielilor eligibile, iar rata de 
cofinanțare va fi de 10% și va fi asigurată de către toți partenerii proiectului. 

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:  
 Hotărarea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al județului, în 
termenul prevăzut de lege, 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 și Consiliului local al comunei Muntenii de Jos. 
 Totodată, această hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin postare pe pagina de 
internet a consiliului județean și în Monitorul Oficial Local. 

VIII. Concluzii, constatări și propuneri:  
Având în vedere cele prezentare mai sus, considerăm necesară și oportună inițierea  

proiectului de hotărâre anexat, în vederea semnării contractului de finanțare 
nerambursabilă a proiectului “Let's discover Stefan cel Mare traces together”(„Pe 
urmele lui Ștefan cel Mare”), prin Programul Operațional Comun Romania-Republica 
Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea 
patrimoniului istoric, Prioritatea 2.1. Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și 
istoric.  

Propunem analizarea proiectului de hotărâre anexat, proiect elaborat cu sprijinul 
Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
județean, în vederea dezbaterii și aprobării în prima ședință a consiliului județean. 

 
 
 
 
                                           PREȘEDINTE, 

              DUMITRU BUZATU 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA  DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
Nr. 5197 din 09.04.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
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 cheluielilor legate de proiect 

 
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 participării Muzeului Județean 
„Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul proiectului proiectului “Let's discover Stefan cel Mare 
traces together”(“Pe urmele lui Ștefan cel Mare”) și a cheluielilor legate de proiect. 

 
 În raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, Direcția 

dezvoltare și cooperare a constatat următoarele:   
a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind 

gestionarea serviciilor publice de interes județean; 
b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului:  

Conform ghidului solicitantului, pentru proiectele care vor fi finanţate în cadrul 
Priorității de InvestițiiI 2.1 Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric, 
contribuția UE va fi de maximum 90% din totalul cheltuielilor eligibile, iar rata de 
cofinanțare va fi de 10% și va fi asigurată de către toți partenerii proiectului. 

Bugetul total aferent Muzeului Judetean”Stefan cel Mare” Vaslui, în calitate de 
partener în proiect, este de 6.766 Euro. Județul Vaslui, prin bugetul Muzeului 
județean, va asigura cofinantarea de 10 % din această valoare, respectiv suma de 
676,6 Euro, din bugetul local pe anii 2021-2023.  

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 respectivul proiect 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. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 
2021-2027, Prioritatea 7 “Vasluiul turistic”(domeniul turism) , O.S. 7.1 
”Valorificarea durabilă a resurselor de care dispune județul, în vederea dezvoltării 
afacerilor din sectorul turistic și a atragerii de vizitatori”, precum și  Prioritatea 
9 (domeniul Cultură): Vasluiul cultural și recreational, O.S. 9.1. Creșterea 
accesului populației la infrastructură culturală și la o agendă atractivă de 
evenimente pentru toate grupele de vârstă, strategie  asumată prin hotărârea 
Consiliului județean Vaslui nr.143/septembrie 2020;  

- Ghidul pentru aplicanții de grant în cadrul Programului Operaţional 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. 

 Prezentul proiect de hotărâre este în acord și cu Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr.233/19.12.2019 prin care au fost aprobate Nota conceptuală și Tema de 
proiectare pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului, 
și cu Hotărîrea Consiliului Județean Vaslui nr. 28/20.02.2020 prin care a fost aprobat 
studiul de fezabilitate elaborat cu respectarea prevederilor și conținutului- cadru din H.G. 
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico- 
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile și conținutul- cadru din 
Ghidul pentru aplicanții de grant în cadrul Programului Operaţional Comun România-
Republica Moldova 2014-2020, proiecte HARD. 

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 spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în 
cauză, în prima ședință ordinară a Consiliului Judeţean Vaslui.  
 
 
 
 

 
                                                    DIRECTOR EXECUTIV, 

Emilian Agafiței 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECŢIA  ECONOMICĂ 
Nr. 5195/09.04.2021  
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

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 cheluielilor legate de proiect 
 

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 participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul 
proiectului proiectului “Let's discover Stefan cel Mare traces together”(“Pe urmele lui Ștefan 
cel Mare”) și a cheluielilor legate de proiect. 

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

a) Obiectul/domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind 
gestionarea serviciilor publice de interes județean; 

b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului:  
 Conform ghidului solicitantului, pentru proiectele care vor fi finanţate în cadrul 

Priorității de InvestițiiI 2.1 Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric, 
contribuția UE va fi de maximum 90% din totalul cheltuielilor eligibile, iar rata de cofinanțare 
va fi de 10% și va fi asigurată de către toți partenerii proiectului. 

Bugetul total aferent Muzeului Judetean ”Stefan cel Mare” Vaslui, în calitate de 
partener în proiect, este de 6.766 Euro. Județul Vaslui, prin bugetul Muzeului județean, va 
asigura cofinantarea de 10 % din această valoare, respectiv suma de 676,6 Euro, din bugetul 
local pe anii 2021-2023.  

 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 
respectivul proiect de hotărâre: nu este cazul – raportat la atribuțiile și competențele 
specifice Direcției Economice. Ulterior aprobării acestui proiect de hotărâre, în baza 
referatelor de necesitate ale Direcției de Dezvoltare și Cooperare și a adreselor ordonatorului 
terțiar de credite Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui , se vor introduce atât în 
bugetul local al județului, cât și în bugetul muzeului modificările necesare implementării 
prezentului proiect în concordanță cu legislația în vigoare. 

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 poate fi propus spre dezbatere, în plenul Consiliului Judeţean Vaslui.      
 

 
 

 Director executiv, 
Țuțuianu Mircea  
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Către 

Ca urmare a: 
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Consiliul Judeţean Vaslui b 1i��,·�f. NR - · 

zi... JL��una _Q� .. �" 2�-
În atenţia Domnului Preşed inte, 

Prof. DUMITRU BUZATU 

- adresei Comitetului de selecţie a proiectelor în cadrul Programului Operaţional Comun
România· Republica Moldova 2014-2020 (Primul Apel) nr.626/12.10.2020, înregistrată la
Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 16226/21.10. 2020, prin care se comunică rezultatul final
al selecţiei.
- adresei Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră IASI nr. 2394/14.10.2020,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui cu nr.15898/15.10.2020, prin care se solicită
documentele necesare pentru încheierea contractului de grant.
solicităm aprobarea prin Hotărâre de CJ a participării Muzeului Judeţean „Ştefan cel
Mare" Vaslui în cadrul proiectului "Let's discover Stefan cel Mare traces together"
("Pe urmele lui Ştefan cel Mare'') şi a cheltuielilor legate de proiect.

Unitatea Administrativ · Teritorială Judeţul Vaslui a depus în luna mai 2018 proiectul 
Let's discover Stefan cel Mare traces together"(Pe urmele lui Ştefan cel Mare), în 
cadrul Programului Operaţional Comun România- Republica Moldova 2014-2020, în 
parteneriat cu Consiliul raional Hînceşti (Republica Moldova), Muzeul Judeţean „Ştefan 
cel Mare" Vaslui şi UAT Comuna Muntenii de Jos. 

Valoarea totală a întregului proiect propus spre finanţare este de 1.651.344,65 euro, 
din care valoarea gestionată de Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare" Vaslui -partener (B2) 
este de 6. 766,00 Euro. 
Cofinanţarea aferentă Muzeului Judeţean „Ştef an cel Mare" Vaslui - partener în cadrul 
proiectului "Let's discover Stefan cel Mare traces together"(,,Pe urmele lui Ştefan cel 
Mare")- este în cuantum de 676,60 EURO, reprezentând 10% din valoarea totală a sumei 
alocate prin proiect 

Vă mulţumim anticipat pentru sprijinul acordat ! 

rector 
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1st GAhL OR PROPOSALS- HARD PROJECTS 
________ ._,._ ... _______ __.......,_ __ ________ _

To: I VASLUfC00UNTY _______ __... __ ··-··-�i-· ·---····-·""···-·-·--·---- . -·--··-------··-·-····---·-·····-·--·· 
Attn: Dumitru BUZATU, Legal representatlve -··-----1 --·--·�----- ···-·····-·-·--·-···'··-·-·····-····!

Title of the Attion: Let's discover Stefan cel Mare traces together 
7"''"<·-·h _______ .... _ .. ___ ... _____ ., ___ ,... -· 

Reference: lHARD/2.1/107 

lS�:�-JFi®;::ocumenm�.;ssary: conclu��ccn��i

W[th a view to prepare .toe grant contrac,t for your application, title Let's discover Stefan ce-I
Mare traces togetber, we hereby inform you that several steps should be taken with a view to 
conclude the grant contract 

lfyour institution and the project beneficlaries agree tosign the grant contract please provide 
to the JTS.'the Beneftciary'sStatement attacbed to the present notifkation (see Annex 1). 

The Statement must be signed by the legaLrepresentative of your institution, .stamped and sent by 
fax or scanned by e•mall, withln :S worklng days from the sending date of the present notification, but 
no latei' than the deadUnl! mentiooecf'"in"ine-Annex C. Thus it wlll be considered that you acc�pt the 
grant contract and the co·ntracting process may continue. Jfyour institution and t.he project part-ners do 
not agree to slgn th�.grant contract, _please provlde a written notice explaining your decision, within 
S worklng days from the sending date bf the present notifi.<;ation. Falling to provide the Beneiiclary's 
Statement as requlred, wlll tead the JTS to recommend to the MA rejection ofthe,grant award. 

ln case you agree to sign the grant contract,. please alsa submit tţle qocument$ indicated 111 the
Annex C of the present notification, which shall be available for veriftcatfon tQ the JTS no later than the 
d"iadlinefOreseen (�-�d.o..rnm!!)t, in order to be included ln the granf" contract -db:U.-er. 
falling to provide the requested :documents, may lead the JTS to recpmmend to the MA t.he rejectto.n, ;0f 
the grant award. 

lt ls-recommended to make marks ln the doaJments' tist ln order to have a proper evldence 
of the do�uments you shQ�ld provide. 

Please be informed that the documents provided by your institution and your project pattners 
during the approval process as faxed or scanned versions, will be checked by the JTS whether they 
correspond to th.e orlginals and/or to the legaliz:ed copies (lf the orlginals are not available). 

Please be remînded that t:he management structures of the Programme and the European 
Commission wlll verify' lf the projects· selected to be fln.anced under Joint Operational Programme 

r-------
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