
    R O M Â N I A 
    JUDEŢUL VASLUI 
    CONSILIUL JUDEŢEAN 
    Nr. 857/18.01.2022 
 

PROIECT DE HOTǍRȂRE  nr. 7/2022 
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Județul Vaslui și Muzeul „Vasile 
Pârvan” Bârlad pentru realizarea proiectului <<Elaborarea documentației tehnico-economice 
pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, localizat în 

satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui”>> 

 
 Având ȋn vedere : 
- referatul de aprobare nr. 857/18.01.2022 al președintelui Consiliului Județean Vaslui; 
- raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului județean nr. 863/18.01.2022; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de  

disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale și Comisia pentru protecție 
socială, protecție copii, învățământ, sănătate și familie, cultură, culte și sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. e) și alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
                - Ghidului Solicitantului pentru proiecte care au scop protejarea și promovarea 
monumentelor istorice - Subprogramul Proiectare (elaborarea documentațiilor tehnice pentru 
intervenții asupra monumentelor istorice); 
              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 modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. – (1) Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Județul Vaslui și Muzeul 
”Vasile Pârvan” Bârlad pentru realizarea proiectului <<Elaborarea documentației tehnico-economice 
pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, localizat în satul 
Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui”>>, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

(2) Se mandatează domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, să 
semneze, în numele și pentru Județul Vaslui, acordul de parteneriat prevăzut la alin.(1). 

Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine președintelui consiliului județean 
și Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 

Art.3. – Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului - Județul Vaslui, 
Muzeului Vasile Pârvan Bârlad, președintelui Consiliului Județean Vaslui, precum și Direcției 
Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 

 
Vaslui, _________ 2022 

                   PREŞEDINTE,     
                 Dumitru Buzatu                                                      Avizează pentru legalitate:                                                        

                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                             Diana-Elena Ursulescu 

   
 

                                                             DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
                                                    Am luat la cunoștință 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. 
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               Anexa 
la Hotărârea nr.____/2022 

 
               

ACORD DE PARTENERIAT 
 

Art.1. -  Părţile: 
1. Judeţul Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 79, județul 

Vaslui, codul fiscal 3394171, având calitatea de Lider parteneriat (Partener 1) și 
2. Muzeul ”Vasile Pârvan” Bârlad, cu sediul în municipiul Bârlad, str. Vasile Pârvan, 

nr.1, județul Vaslui, codul fiscal 4446465, având calitatea de Partener 2, 
 

au convenit următoarele încheierea prezentului acord de parteneriat pentru realizarea 
proiectului <<Elaborarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție 
,,Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna 
Costești, județul Vaslui”>>. 
 
Art.2. -  Obiectul 
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, rolul 
acestora în desfășurarea activităților din cadrul proiectului și tipul de activități din proiect 
pe care și le asumă fiecare partener, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la 
bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor 
aferente proiectului care include obiectivul de investitie ,,Reabilitarea monumentului 
istoric Podul Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui, care 
urmează a fi depus spre finanțare la Institutul Național al Patromoniului – I/2022, prin TMI 
(Timbrul Monumentelor Istorice), programul "Proiecte care au ca scop protejarea și 
promovarea monumentelor istorice", subprogramul "Elaborarea documentațiilor tehnice 
pentru intervenții asupra monumentelor instorice". 
(2) Prezentul acord de parteneriat este parte integrantă a cererii/contractului de 
finanţare. 
 
Art.3. - Principiile de bună practică ale parteneriatului 
(1) Partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în 
cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat. 
(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor 
aspectelor privind evoluţia proiectului. 
(3) Partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor 
profesionale şi de etică cele mai înalte. 
(4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi 
regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună 
luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 
 
Art.4. - Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise mai jos şi corespund prevederilor din Cererea 
de finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate 
de fiecare partener: 
 
Lider de proiect  (Partener 1)  UAT Judeţul Vaslui: 
Activitatea 1. – Elaborarea a documentației tehnico-economice, respectiv elaborare 
DALI, DTAC, PT, DE pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric 
Podul Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui” 
Subactivitatea 1.1. Pregătirea documentației de achiziție a serviciilor de realizare 
a documentației tehnico-economice, respectiv elaborare DALI,PT, DTAC,DE pentru 
obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, localizat 
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în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui”, desfășurarea achiziţiei și 
încheierea contractului 

Liderul de proiect (Partener 1) va fi responsabil cu procedura de achiziție. Acesta 
va pregăti referatul de necesitate, nota privind valoarea estimată a contractului, caietul 
de sarcini, modelele de formulare care trebuie depuse de furnizori, modelul de contract 
și alte documente în conformitate cu legislația în vigoare. Se va acorda o mare atenție 
modalităților de selecție a criteriilor de calitate ce stau la baza selecției contractanților. 
Totodată, va pregăti răspunsurile la eventualele clarificări transmise de către ofertanți. 
După derularea procedurii, va fi semnat contractul de servicii cu ofertantul câștigător. 
Subactivitatea 1.2. Derularea contractului de servicii de realizare a documentației 
tehnico-economice, respectiv elaborare DALI, PT, DTAC, DE pentru obiectivul de 
investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, localizat în satul 
Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui” 

Liderul de proiect urmărește derularea contractului de servicii în conformitate cu 
specificațiile din caietul de sarcini și clauzele contractuale. 
 
Activitatea 2. Informare și publicitate 
Subactivitatea 2.1. Pregătirea documentației de achiziție a serviciilor de informare 
și publicitate, desfășurarea achiziţiei și încheierea contractului 

Liderul va asigura informarea și publicitatea proiectului prin pregătirea 
documentației de achiziție a serviciilor de informare şi publicitate, desfășurarea 
achiziţiei, încheierea şi derularea contractului. Serviciile descrise vor fi contractate, 
având în vedere suma alocată și în conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr. 98/2016 
și H.G. nr. 395/2016), prin achiziție directă. Echipa de proiect a aplicantului, va pregăti 
referatul de necesitate, nota privind valoarea estimată a contractului, caietul de sarcini, 
iar compartimentul de achiziții din cadrul instituției va întocmi restul documentației de 
achiziție și va finaliza achiziția.  
Subactivitatea 2.2. Derularea contractului de servicii de informare și publicitate.  

Liderul de proiect va răspunde de: elaborarea și publicarea  comunicatului de presă 
(informare online), achiziționarea afișelor A3, a plintelor A4 și distribuirea lor. Totodată, 
liderul de proiect va asigura postarea pe site-ul liderului a informării online privind 
proiectul și va transmite partenerului informațiile ce urmează a fi preluate de acesta în 
mediul online. Liderul va fi responsabil pentru asigurarea unei informări transparente și 
corecte în mass-media asupra proiectului, va realiza conținutul materialelor de informare 
și publicitate.   
 
Activitatea 3. – Activitatea de consultanță cu personal de specialitate atestat de 
Ministerul Culturii pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric 
Podul Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui” 
Subactivitatea 3.1. Derularea contractului de servicii de consultanță cu personal de 
specialitate atestat de Ministerul Culturii pentru obiectivul de investiție 
,,Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, localizat în satul Chițcani, 
comuna Costești, județul Vaslui” (după semnarea contractului de finanțare) 

Liderul de proiect urmărește derularea contractului de servicii în conformitate cu 
specificațiile din caietul de sarcini și clauzele contractuale. 
 
Partener 2: Muzeul Vasile Pârvan Bârlad:      
Activitatea 1. – Elaborarea a documentației tehnico-economice, respectiv elaborare 
DALI, DTAC, PT, DE pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric 
Podul Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui” 
Subactivitatea 1.1. Pregătirea documentației de achiziție a serviciilor de realizare 
a documentației tehnico-economice, respectiv elaborare DALI,PT,DTAC, DE pentru 
obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, localizat 
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în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui” 
Partenerul va sprijini aplicantul cu informații de specialitate în domeniul 

monumentelor istorice. Totodată, partenerul va asigura personal specializat care va 
sprijini Liderul de proiect în identificarea criteriilor de calitate necesare a fi aplicate în 
procesul de selecție a contractanților. 
Subactivitatea 1.2. Derularea contractului de servicii de realizare a documentației 
tehnico-economice, respectiv elaborare DALI,PT,DTAC,DE pentru obiectivul de 
investitie ,,Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, localizat în satul 
Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui” 

Partenerul asigură sprijin liderului de proiect în derularea activității. 
 
Activitatea 2. Informare și publicitate 
Subactivitatea 2.1. Pregătirea documentației de achiziție a serviciilor de informare 
și publicitate, desfășurarea achiziţiei și încheierea contractului 

Partenerul nu are obligații de îndeplinit în cadrul acestei activități. 
Subactivitatea 2.2. Derularea contractului de servicii de informare și publicitate.  

Partenerul va răspunde de distribuirea pliantelor și a afișelor și va posta pe site-ul 
instituției o informare online privind proiectul, informare transmisă de lider. 
 
Activitatea 3. Activitatea de consultanță cu personal de specialitate atestat de 
Ministerul Culturii pentru obiectivul de investiție monument istoric Podul Doamnei 
Subactivitatea 3.1. Derularea contractului de servicii de consultanță cu personal de 
specialitate atestat de Ministerul Culturii pentru obiectivul de investiție Monument 
istoric Podul Doamnei (după semnarea contractului de finanțare) 

Partenerul asigură sprijin liderului de proiect în derularea activității. 
 
Responsabilități și angajamente financiare între parteneri. Contribuţia (unde este 
cazul) corelată cu activităţile şi subactivităţile menţionate la alin. (1) 
 
Lider de proiect (Partener 1)  UAT Judeţul Vaslui: 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului= 198.211,82 lei 
Activitatea 1. Elaborarea a documentației tehnico-economice, respectiv elaborare DALI, 
DTAC, PT, DE pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric Podul 
Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui” 
Valoarea contribuţiei (în lei)  proprie: 189.708,60 lei 
Activitatea 2.  Informare și publicitate 
Valoarea contribuţiei (în lei) proprie: 639,70 lei 
Activitatea 3. Activitatea de consultanță cu personal de specialitate atestat de Ministerul 
Culturii pentru obiectivul de investiție Monument istoric Podul Doamnei 
Valoarea contribuţiei (în lei)  proprie: 7.863,52 lei 
 
Partener 2  Muzeul Vasile Pârvan Bârlad:     
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului= 0 lei 
Activitatea 1. Elaborarea a documentației tehnico-economice, respectiv elaborare DALI, 
DTAC, PT, DE pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric Podul 
Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui” 
Valoarea contribuţiei (în lei) proprie: 0lei 
Activitatea 2.  Informare și publicitate 
Valoarea contribuţiei (în lei) proprie: 0 lei 
Activitatea 3. Activitatea de consultanță cu personal de specialitate atestat de Ministerul 
Culturii pentru obiectivul de investiție Monument istoric Podul Doamnei 
Valoarea contribuţiei (în lei) proprie: 0 lei 
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Art.5. - Perioada de valabilitate a acordului 
Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și 

încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează 
valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce 
automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord. 

În cazul în care partenerul nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile 
care îi revin (e.g. implementarea unor activităţi), liderul de parteneriat va prelua în 
totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii. 

În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din 
vina căruia a fost cauzat prejudiciul. 

Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul 
proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise 
pe numele său de către Autoritatea de management. 
 
Art.6. - Confidențialitate 
        Părţile semnatare ale prezentului Acord convin să păstreze în strictă 
confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului 
şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de 
informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi 
îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. 
 
Art.7. - Legea aplicabilă 
(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. 
(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra 
modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau 
când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a 
încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 
 
Art.8. - Dispoziţii finale 

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul Acord sau în legătură cu acesta, pe 
care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele 
competente. 
 
Întocmit în  3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original 
pentru cererea de finanţare. 
 
 
 
Lider de parteneriat (Partener 1)                                                   Partener 2  
        Judeţul Vaslui,                                                       Muzeul ”Vasile Pârvan” Bârlad       
           Președinte,                                                                            Director, 
       Dumitru BUZATU                                                                 Mircea MĂMĂLAUCĂ  
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 857/18.01.2022          
                          
 
    

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între 

Județul Vaslui și Muzeul ”Vasile Pârvan” Bârlad, pentru realizarea proiectului 
˂<Elaborarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție 

,,Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna 
Costești, județul Vaslui”˃>  

 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
În luna octombrie 2021, Ministerul Culturii, prin Institutul Național al Patrimoniului, 

a lansat sesiunea de finanțare TMI-I/2022 pentru proiecte care au ca scop protejarea și 
promovarea monumentelor istorice – Subprogramul Proiectare (elaborarea documentațiilor 
tehnice pentru intervenții asupra monumentelor istorice). 

Prin această linie de finanțare se pot obține sume nerambursabile pentru elaborarea 
documentațiilor tehnico-economice pentru proiecte de anvergură și complexitate redusă, 
elaborate pentru toate fazele de proiectare: DALI,PT, DTAC și DE. 

Având în vedere importanța monumentului istoric Podul Doamnei, localizat în satul 
Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui, precum și necesitatea unei intervenții urgente 
asupra acestuia, pentru a se evita pierderea definitivă a unei dovezi istorice din perioada 
medievală pe teritoriul județului Vaslui, precum și valoarea foarte mare a unei astfel de 
investiții este necesară inițierea unui proiect destinat reabilitării și punerii în valoare. 

UAT -Județul Vaslui dorește să acceseze fondurile puse la dispoziție prin Ministerul 
Culturii pentru realizarea documentației tehnico-economice. Suma maximă care poate fi 
solicitată pentru finanţarea unui proiect în cadrul subprogramului de elaborare a 
documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice este 
de 140.000 lei. 

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului și ale cerințelor din Grila de 
evaluare, se urmărește mobilizarea de parteneriate între deținătorii de monumente 
istorice și ceilalți actori instituționali ai protejării patrimoniului cultural. Prin încheierea 
de parteneriate se creează cadrul pentru dezvoltarea de rețele active dedicate protejării 
patrimoniului imobil. Așadar, pentru a accesa respectiva finanțare trebuie depus și un 
acord de parteneriat în sensul celor de mai sus. 

Precizăm că dosarul de participare la selecția de proiecte se va depune în format 
digital, pe platforma online a Institutului Național al Patrimoniului, până la data de 1 
februarie 2022. 

    Ținând cont de cele mai sus menționate, considerăm că  este necesară și oportună 
promovarea urgentă a acestui proiect de hotărâre. 

 
II.  Impactul socio-economic: nu este cazul. 

 
     III.  Impactul financiar asupra bugetului județului: încheierea Acordului de Parteneriat 
nu presupune introducerea de costuri suplimentare pentru bugetul județului. 
 

IV.  Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
 



V.  Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: nu 
este cazul. 

VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 
cauză: nu este cazul. 
 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și   
funcționare preconizate: 
           Prezentul act administrativ va fi comunicat  Instituției Prefectului - Județul Vaslui 
în vederea exercitării controlului de legalitate, Muzeului ”Vasile Pârvan” Bârlad, 
președintelui consiliului județean, precum și Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire. 
           Totodată, această hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina 
de internet a Consiliului Județean Vaslui http://www.cjvs.eu/ și se va publica în Monitorul 
Oficial Local. 
 

VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
Având în vedere cele prezentate mai sus apreciem că este necesară și oportună 

inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat 
între UAT Județul Vaslui și Muzeul ”Vasile Pârvan” Bârlad pentru realizarea proiectului 
˂<Elaborarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție 
,,Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna 
Costești, județul Vaslui”˃>. 

Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre anexat, în 
forma elaborată cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui.  
 
 

PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
Nr. 863/18.01.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între  

Județul Vaslui și Muzeul ”Vasile Pârvan” Bârlad pentru realizarea proiectului <<Elaborarea 
documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului 

istoric Podul Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui”>> 
 
 

        În conformitate cu  art. 182 alin.(4) coroborat cu 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 încheierii aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între 
Județul Vaslui și Muzeul ”Vasile Pârvan” Bârlad, pentru realizarea proiectului <<Elaborarea 
documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea 
monumentului istoric Podul Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul 
Vaslui”>>, constatând următoarele: 

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

b) Impactul financiar asupra bugetului: nu este cazul; 
c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și 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: 

- art. 173 alin.(1) lit. e) și alin.(7) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- principiile enunțate în Ghidul Solicitantului: principiul încurajării parteneriatelor, 
colaborărilor la nivel local ,regional,național și internațional(solicitanții de finanțări sunt 
încurajați să realizeze parteneriate cu alte persoane fizice și juridice); principiul participării 
(proiectele vor cuprinde componente de implicare a comunităților patrimoniale sau a 
comunităților în care se află monumentele istorice). 

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 și poate fi propus spre dezbatere 
plenului Consiliului Judeţean Vaslui.      
 

 
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Avizat - Agafiței Emilian Director Executiv 18.01.2022  
Verificat – Vasiliu Cristina Sef serviciu 18.01.2022  
Întocmit – Rotaru Ramona Consilier 18.01.2022  
 
 


