
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.87/2007 
privind aprobarea cofinanţării proiectului 
« Antichitatea târzie în bazinul Prutului » 

 
având în vedere adresa Muzeului „Vasile Pârvan” nr.873/05.07.2007, înregistrată la Consiliul 

judeţean Vaslui sub nr.3701/06.07.2007; 
având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul de Vecinătate Romania- 

Moldova 2004-2006, Phare CBC 2005, Prioritatea 2 “Acţiuni People to People FCPM”; 
având în vedere hotărârea Consiliului judeţean nr.8/2007 privind adoptarea bugetului local al 

judeţului Vaslui pe anul 2007; 
având în vedere prevederile Legii nr.273/2007 privind finanţele publice locale; 
în temeiul dispoziţiilor art.91, alin (1) lit. b şi ale art.97, alin (1) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, 
Consiliul Judeţean Vaslui, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 – Se aprobă cofinanţarea proiectului « Antichitatea târzie în bazinul Prutului », în valoare 
totală de 54.252,30 Euro, cu suma de 5.425,23 Euro, în numerar. 
 Art.2 – Suma de 5.425,23 Euro prevăzută la art.1 se va asigura astfel : 1450,00 Euro, din bugetul 
local al judeţului Vaslui pe anul 2007, iar 3.975,23 Euro, din bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 
2008. 
 Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează direcţiile 
economică şi dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale ale Consiliului judeţean Vs. 

Vaslui, 11 iulie 2007 
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ  

                                                                                                                                            Contrasemnează:                  
                                                    Secretarul judeţului Vaslui, 

                                       Gheorghe Stoica  
 



CONSILIUL JUDEŢEAN  VASLUI 
PREŞEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului 

« Antichitatea târzie în bazinul Prutului » 
  
 DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 
 
 În luna martie, muzeul «  Vasile Pârvan »  Bârlad  a  iniţiat şi depus pentru finanţare, prin 
Programul de Vecinătate România - Moldova Phare CBC 2005, proiectul « ANTICHITATEA TÂRZIE 
ÎN BAZINUL PRUTULUI ». 
 Scopul proiectului îl constituie crearea unor punţi de colaborare între membrii comunităţilor de pe 
cele două maluri ale Prutului – în cazul proiectului nostru este vorba de specialiştii din domeniul 
cercetărilor arheologice şi muzeografice , lansarea în circuitul ştiinţific , dar şi în cel public, a noi mărturii 
legate de istoria comună, caracterul complementar al culturii de pe cele două maluri ale Prutului, 
adâncirea cercetărilor privind evoluţia în timp a comunităţilor umane din acest spaţiu. 
 Obiectivul general al proiectului este apropierea celor două popoare de la est şi vest de Prut, 
pornind de la cunoaşterea evoluţiei lor în timp, prin dezvoltarea principiului cooperării transfrontaliere , 
cu extinderea acesteia la toate domeniile de activitate , având drept ţintă finală  o dezvoltare de ansamblu  
armonioasă a zonei. 

Partenerii proiectului sunt Institutul de Arheologie al Academiei Române – filiala Iaşi, Muzeul 
Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei – Chişinău, Consiliul Judeţean Vaslui iar asociaţi sunt 
Muzeul Judeţean Botoşani şi Muzeul Mixt Tecuci. 

Practic, proiectul îşi propune să creeze punţi de colaborare între specialiştii în domeniul 
arheologiei de pe cele două maluri ale Prutului, prin organizarea de întâlniri şi consultări permanente în 
vederea punerii în aplicare a activităţilor principale din proiect :  
- organizarea unei expoziţii, care va include exponate ale muzeelor de pe ambele maluri ale Prutului; 
- organizarea unei sesiuni de comunicări cu participarea specialiştilor din aceleaşi muzee; 
- realizarea unui Catalog – corolar al întregului proiect, incluzând imagini şi informaţii din întreaga zonă de 
cercetare; 
- cercetări în teren (săpături arheologice în comuna Pogoneşti), implicând, alături de specialişti din 
România, şi specialişti moldoveni. 

În calitate de partener, Consiliul judeţean va pune la dispoziţia proiectului resurse umane ,  
respectiv un specialist din cadrul instituţiei , care va îndeplini funcţia de asistent proiect.      

Valoarea totală a proiectului este de 54.252,30 Euro, din care: 48.827,07 Euro reprezintă 
contribuţia Uniunii Europene, iar 5.425,23 Euro reprezintă contribuţia proprie. 

Prin adresa nr.1244/29.06.2007, înregistrată la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad  sub 
nr.838/29.06.2007, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi  a comunicat că, în urma 
recomandării comitetului de evaluare, proiectul a fost preselectat pentru finanţare. Selecţia finală urmează 
a se face pe baza documentelor de eligibilitate, care trebuie depuse până pe data de 13.07.2007, ora 16,00.  

  Unul dintre documentele solicitate la punctul 3 din adresa BRCT – Iaşi este  Hotărârea  
administraţiei locale ce garantează contribuţia beneficiarului de cel puţin 10 % din totalul costurilor 
eligibile, în cash.  

Având în vedere acest lucru,  prin  Adresa nr.873/05.07.2007,  Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad 
solicită alocarea, din bugetul  pe anul 2007 , a sumei de 1.450 Euro, urmând ca diferenţa de 3.975,23 Euro 
să fie prevăzuţi în bugetul pe anul 2008.  

Faţă de cele prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care vă rog să îl aprobaţi în 
forma prezentată. 

 
Preşedinte, 

Prof. Corneliu Bichineţ 
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	Prof. Corneliu Bichineţ 


