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PROIECT DE HOTǍRÂRE nr. ________/2021  
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui  nr. 225/2020 privind 

aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul proiectului 
”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”  

și a cheltuielilor legate de proiect 
 
 
 

     Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 768/15.01.2021 al președintelui consiliului județean; 
- adresa  Muzeului Judetean “Ștefan cel Mare” Vaslui înregistrată la Consiliul Județean  

Vaslui cu nr. 568 din 13.01.2021; 
- rapoartele de specialitate nr. 799/18.01.2021 și nr.885/19.01.2021 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: 
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 225/2020 privind aprobarea participării 

Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie 
comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;   

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.I. Alineatul 3 al art.1 din Hotărârea nr. 225/2020 privind aprobarea participării 
Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie 
comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect se completează 
și va avea următorul conținut: 

 „ (3)  Se aprobă cofinanțarea aferentă Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în 
cadul proiectului Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, în 
cuantum  de 16.937,06 euro, reprezentând 10% din valoarea totală a sumei alocate prin 
proiect, 10,18% din valoarea contribuţiei financiare totale a partenerilor și 1,02% din 
valoarea totală a proiectului.” 

 
 



 
 
 
Art.II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.225/2020 

rămân neschimbate. 
Art.III. – 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, Consiliul raional Soroca  (Republica Moldova), precum și Muzeului Județean „Ștefan 
cel Mare” Vaslui. 

                                                                                       

                                                                                                   Vaslui, ___ ianuarie 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. 768/15.01.2021  

                                                                                                
 

    REFERAT DE APROBARE  
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui  nr. 225/2020 privind 

aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul 
proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”  

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. 
 În vederea restaurării, conservării și punerii în valoare a unei părți din ansamblu, 
Consiliul Raional Soroca din Republica Moldova, în calitate de aplicant și lider de 
parteneriat, împreună cu Județul Vaslui și Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” (parteneri) 
au depus pentru finanțare proiectul „Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu 
comun, Soroca - Vaslui”, 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 Programului Operaţional Comun România- 
Republica Moldova 2014-2020, nr. 627/12.10.2020, transmisă de către Consiliul Raional 
Soroca, am fost informaţi cu privire la aprobarea proiectului şi trecerea acestuia în faza 
de contractare, fapt ce a presupus transmiterea unei serii de documente solicitate de 
finantator, printre care și asumarea contributiei Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” 
Vaslui la realizarea proiectului.  

La 10 decembrie 2020 a fost emisă Hotărârea Consiliului Judetean Vaslui nr. 
225/2020 privind aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare”  Vaslui în 
cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” 
și a cheltuielilor legate de proiect. 

Prin adresa  Consiliului Raional Soroca, înregistrată la Muzeul Județean „Ștefan cel 
Mare”  Vaslui cu nr. 41 din 13.01.2021, se comunică solicitarea BRCT Iași  de completare 
a Hotărârii nr. 225/2020, cu specificarea procentului de co-finanțare al fiecarui partener 
calculat la valoarea totală a proiectului.  

Această modificare este necessară în vederea finalizării procesului de contractare 
și încheierii contractului de finanțare în timp util.  

Astfel, alineatul 3 al articolului 1, referitor la cofinanțarea aferentă Muzeului 
Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul proiectului  ”Ștefan cel Mare, istorie comuna-
patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, în cuantum de 16.937,06  euro, se va completa și cu 
procentul din valoarea totală a proiectului, respectiv 1,02%.  
II. Impactul socio-economic: nu este cazul. 
III. Impactul financiar asupra bugetului: nu este cazul. 
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, Consiliului 
Raional Soroca (Republica Moldova),  precum și Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” 
Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.  
 Totodată, această hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin postare pe pagina de 
internet a Consiliului Județean Vaslui  http://www.cjvs.eu. 
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 “Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-
Vaslui”, prin Programul 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.  

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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA  DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
Nr. 799 din 18.01.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui  nr. 
225/2020 privind aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui 
în cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-

Vaslui” și a cheltuielilor 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 pentru completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui  nr. 225/2020 privind aprobarea participării Muzeului Județean 
„Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie comună-
patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” și a cheluielilor legate de proiect. 

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

a) Obiectul/domeniulreglementat:administrație publică locală/atribuții 
privind gestionarea serviciilor publice de interes județean/ atribuții privind cooperarea 
interinstituțională pe plan intern și extern; 

b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului: nu este cazul. 
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 Legii nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu luarea în considerare a adresei  
Muzeului Judetean “Ștefan cel Mare” Vaslui, înregistrată la Consiliul Județean  
Vaslui cu nr. 568 din 13.01.2021.  

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

 
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Avizat - Agafiței Emilian Director Executiv 18.01.2021  
Verificat- Vasiliu Cristina Șef serviciu 18.01.2021  

Întocmit – Alina Albu Consilier 18.01.2021  
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECŢIA  ECONOMICĂ 
Nr. 885/19.01.2021  
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui  nr. 225/2020 privind aprobarea 
participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul proiectului ”Ștefan cel 

Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”  
și a cheltuielilor 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 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui  nr. 225/2020 privind 
aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul proiectului 
”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” 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/ atribuții privind cooperarea 
interinstituțională pe plan intern și extern; 

b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului: nu este cazul. 
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.  

        În momentul semnării contractului de finanțare și în baza referatelor de 
necesitate, se vor introduce în buget modificările necesare derulării 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  






