
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.145/2008 

privind aprobarea Acordului de parteneriat între judeţul Vaslui şi Mănăstirea Pârveşti în vederea 
realizării proiectului „Dezvoltarea turismului in judetul Vaslui prin restaurarea si valorificarea 

obiectivului de patrimoniu- Manastirea Parvesti” 
 

- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional Regional 2007-
2013, Axa Prioritară 5 ”Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, Domeniul de intervenţie 5.1 
„Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea 
infrastructurilor conexe”; 
 - având în vedere dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - având în vedere Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale; 
 - avand în vedere Ordinul comun emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor 
şi Ministerul Economiei şi Finanţelor nr.144/580/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile 
pentru domeniul major de intervenţie „Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, 
precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”  în cadrul axei prioritare 5 ”Dezvoltarea 
durabila si promovarea turismului”, din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013; 
 - având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor 
structurale, a prefinanţării şi co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de 
dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 
pentru Obiectivul Convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.249/2007; 
 - având în vedere prevederile Ordinului nr.911/2007 al Ministerului Economiei si Finantelor 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007; 
 - având în vedere dispoziţiile art.14, art.91 alin.(1) lit.c), alin. 5, pct.10, alin.6, lit. a) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- in temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul judeţean Vaslui;    
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. - Se aprobă Acordul de parteneriat între judeţul Vaslui şi Mănăstirea Pârveşti in vederea 

realizării proiectului „Dezvoltarea turismului in judetul Vaslui prin restaurarea si valorificarea 
obiectivului de patrimoniu- Manastirea Parvesti”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. - Se mandatează domnul Mihalachi Vasile, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, să 
semneze, în numele autorităţii deliberative judeţene, Acordul de parteneriat.  

Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţiile economică, 
dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale şi Biroul contabilitate ale Consiliului 
Judeţean Vaslui.  

Art.4. - Un exemplar din prezenta hotărâre va fi comunicat Mănăstirii Pârveşti. 
                               Vaslui, 29 octombrie 2008 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

                                                                                                                                              Contrasemnează:                  
                                                      Secretarul judeţului Vaslui, 

                                           Gheorghe Stoica   
         



Anexă la Hotărârea Nr.145/2008 
Acord de parteneriat 

Între judeţul Vaslui şi Mănăstirea Pârveşti în vederea realizării proiectului 
„Dezvoltarea turismului in judetul Vaslui prin restaurarea si valorificarea obiectivului de patrimoniu- 

Manastirea Parvesti” 

Părţile 
1. Judeţul Vaslui, prin Consiliul judeţean Vaslui cu sediul în municipiul Vaslui, judeţul Vaslui, 

strada Ştefan cel Mare nr.79,  reprezentat prin domnul Vasile Mihalachi- Preşedinte,  codul 
fiscal 3394171,  având calitatea de lider de proiect (partener 1) 

2. Manastirea Parvesti, cu sediul în satul Parvesti, comuna Costesti, reprezentata prin Bălău 
Frasina- stareta  codul fiscal 16964711 – având calitatea de partener 2 

 
au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat. 

Obiectul 
1. Obiectul acestui parteneriat este elaborarea si implementarea proiectului „Dezvoltarea  turismului in 
judetul Vaslui prin restaurarea si valorificarea obiectivului de patrimoniu Manastirea Parvesti”, in vederea 
obtinerii finantarii nerambursabile in cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 
5 „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, Domeniul de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe”.  
2.Scopul proiectului consta în restaurarea, protecţia şi conservarea obiectivului de patrimoniu cultural 
naţional cu potenţial turistic „Mănăstirea Pârveşti” din judeţul Vaslui, şi modernizarea infrastructurii 
conexe, în vederea introducerii în circuitul turistic judetean, regional şi naţional. 

Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
1. Intrucat rolurile si responsabilitatile fiecarui partener trebuie sa corespunda cererii de finantare, 

acestea vor fi detaliate dupa intocmirea cererii de finantare, prin act aditional la prezentul acord de 
parteneriat.  

2. Contributia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului va fi stabilita prin act aditional la 
prezentul acord de parteneriat, dupa intocmirea cererii de finantare si a bugetului proiectului. 

3. Plati: 
a. Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (Partener 1) 

din  contul deschis distinct al proiectului. 
b. Toate facturile vor avea înscrise următoarele informaţii: Activitatea întreprinsă 

corespunzător proiectului; Linia de buget din proiect corespunzătoare activităţii. 

Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat este cuprinsă între data semnarii lui de catre toate 
partile implicate şi 31 decembrie 2020.  

Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (partenerului 1) 

1.     Drepturile liderului de proiect 
a. Liderul de proiect are dreptul să solicite celuilalt partener furnizarea oricăror informaţii şi 

documente legate de proiect, în scopul elaborării documentatiei de finantare, obtinerii finantarii 
nerambursabile si semnarii contractului de finantare, elaborarii si depunerii rapoartelor de 
progres, a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică. 

2.    Obligaţiile liderului de proiect 
a. să acţioneze în numele partenerului, în calitate de solicitant al finanţării proiectului, de 

coordonator al tuturor activităţilor pentru implementarea acestuia, precum şi în calitate de 
ordonator principal de credite pentru proiect;  



b. să întocmească documentaţia tehnico- economică unică a proiectului, în conformitate cu Ghidul 
Solicitantului pentru Axa Prioritară 5 „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, Domeniul 
de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe” a Programului Operational Regional, cu anexele 
acestuia si cu legislatia nationala in vigoare; 

c. să suporte costurile documentaţiei tehnico-economice, în termenele prevăzute în contractul de 
achiziţie publică; 

d. să obţină acordurile, avizele, autorizaţiile şi aprobările necesare promovării şi derulării investiţiei;  
e. să asigure managementul şi implementarea proiectului;  
f. să întocmească documentatia de finanţare completă şi în conformitate cu Ghidul solicitantului 

pentru Axa Prioritară 5 „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, Domeniul de intervenţie 
5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ 
modernizarea infrastructurilor conexe” a Programului Operational Regional;  

g. să vireze la termenul ce va fi stabilit prin schema de finanţare, partea  de cofinanţare stabilită prin 
cererea de finantare si bugetul proiectului;  

h. să achite taxa pe valoarea adaugată şi cheltuielile neeligibile ale proiectului, stabilite prin bugetul 
proiectului, în termenele prevazute în schema de finanţare a proiectului;   

i. să suporte contravaloarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute rezultate din bugetul proiectului, în 
termenele stabilite;  

j. să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, in conformitate cu 
bugetul proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale; 

k. sa semneze Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare; 
l. sa consulte partenerul cu regularitate, sa îl informeze despre progresul în implementarea 

proiectului şi sa îi furnizeze copii ale rapoartelor de progres şi financiare; 
m. Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie 

convenite cu partenerul înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / 
Organismul intermediar POR. Când nu se ajunge la un acord asupra modificărilor, Liderul de 
proiect (Partener 1) va indica acest lucru când va solicita aprobarea Autorităţii de Management / 
Organismului Intermediar POR; 

n. Sa inainteze Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu documentele 
justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii; 

o. să dovedească  calitatea de proprietar al terenului aferent infrastructurii de acces, prin Act de 
proprietate/dovada dreptului de administrare ;   

p. să asigure alocarea de la bugetul propriu a sumelor necesare pentru exploatarea şi întretinerea 
infrastructurii construite/ modernizate/reabilitate aferente terenului aflat in administrarea sa, 
pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel putin 5 ani dupa finalizare/dare în 
exploatare; 

q. să achite taxa pe valoare adăugată şi cheltuielile neeligibile ale proiectului, proporţional cu 
valoarea investiţiei realizate pe terenul aflat în proprietatea sa, în conformitate cu bugetul 
proiectului şi documentaţia tehnico- economică, în termenele prevăzute în schema de finanţare a 
proiectului; 

r. să suporte contravaloarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute rezultate din bugetul proiectului, 
proporţional cu valoarea investiţiei realizate, în termenele statuate; 

s. In cazul în care partenerul nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care îi revin 
(implementarea unor activităţi, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică), liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a 
îndeplini aceste obligaţii; 

t. In cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din  vina căruia a fost 
cauzat prejudiciul; 

u. Sa respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei 
comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, 
eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat. 



Drepturile şi obligaţiile partenerului 2  

Drepturile partenerului 2 
a. Partenerul 2 are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de proiect, să fie 

informat despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul de 
proiect, copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

 
b. Partenerul 2 are dreptul să fie consultat, de către liderul de proiect, în privinţa 

propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (activităţi, parteneri etc.), înaintea 
solicitării aprobării de către Autoritatea de Management / Organismul Intermediar POR. 

 
2.  Obligatiile partenerului 2 

a. să sprijine realizarea proiectului prin furnizarea datelor, informaţiilor şi înscrisurilor necesare 
elaborării intregii documentatii si depunerii spre finantare a proiectului;  

b. să dovedească  calitatea de proprietar al terenului si cladirilor care fac obiectul proiectului, prin 
Act de proprietate/dovada dreptului de administrare şi documente cadastrale şi înregistrarea 
terenurilor în registre (extras de carte funciară/ intabulare);   

c. sa furnizeze Declaraţia proprietarului, autentificată, prin care îşi exprimă acordul ca liderul de 
proiect să realizeze investiţii asupra obiectului de patrimoniu,în original; 

d. să sprijine liderul de proiect in obţinerea acordurilor, avizelor, autorizaţiilor şi aprobărilor 
necesare promovării şi derulării investiţiei; 

e. sa furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către 
Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea 
de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul 
asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale; 

f. sa furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea 
proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres; 

g. in cazul unui prejudiciu cauzat din vina sa, partenerul răspunde solidar cu liderul de proiect; 
h. sa respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei 

comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, 
eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat. 

Proprietatea 

1. Părţile au obligaţia să menţină proprietatea obiectivului de patrimoniu reabilitat şi natura 
activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare 
în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

2. Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra distribuirii echitabile a 
echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate din finanţarea nerambursabilă. Copii ale titlurilor de 
transfer vor fi ataşate raportului final. 

3. Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din 
finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care 
au fost achiziţionate. 

4. Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a 
obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea 
proiectului 

 

Părţile au obligaţia să se asigure că nu se vor desfăşura activităţi economice în scopul obţinerii de profit 
din utilizarea obiectivului de patrimoniu reabilitat (infrastructura şi echipamentele care fac obiectul 
proiectului finanţat prin fonduri publice în cadrul POR 2007-2013 nu vor fi utilizate în alt scop/ cu 
altă destinaţie decât cea principală)  

    

 



Dispoziţii finale 

1. Orice modificare a prezentului acord de parteneriat va fi valabilă numai atunci când este 
convenită de toate părţile.  

2. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord de parteneriat sau în legătură cu el, pe care 
părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

3. Părţile sunt de acord că prezentul acord de parteneriat este guvernat de legea română. 

Întocmit în 6 exemplare, în limba română, câte doua pentru fiecare parte, unul pentru Organismul 
Intermediar din cadrul ADR Nord-Est şi unul pentru Autoritatea de Management. 
 
Semnături 
 
Lider de 
proiect 
(Partener 1) 

   

Partener 2    
 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE 
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Acordului de parteneriat între judeţul Vaslui şi Mănăstirea Pârveşti 
In vederea realizării proiectului „Dezvoltarea turismului in judetul Vaslui prin restaurarea si valorificarea 

obiectivului de patrimoniu- Manastirea Parvesti” 
 

Consiliul judeţean Vaslui, în parteneriat cu Mănăstirea Pârveşti, pregătesc proiectul “Dezvoltarea 
turismului in judetul Vaslui prin restaurarea si valorificarea obiectivului de patrimoniu- Manastirea 
Parvesti”, pentru finanţare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 
”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”. 

Principalele obiective ale acestui domeniu major de intervenţie vizează creşterea importanţei 
turismului şi culturii, ca factor care stimulează creşterea economică în regiuni şi a numărului de turişti, 
prin valorificarea potenţialului turistic cultural local şi regional pe piaţa turistică naţională şi 
internaţională. 

Turismul creează  oportunităţi  de creştere economică locală şi contribuie la crearea de noi locuri 
de muncă prin valorificarea patrimoniului cultural şi natural. Turismul cultural-religios reprezintă unul 
dintre domeniile importante ale turismului, situându-se atât înaintea pieţelor tradiţionale cât şi a altor nişe 
turistice. 

România are un patrimoniu cultural-istoric şi etno-folcloric de mare valoare şi atractivitate 
turistică, iar judeţul Vaslui este situat în una din provinciile istorice cu potenţial turistic netradiţional 
important, mai ales din punct de vedere cultural-religios. 

In cadrul  Domeniului de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” se vor finanţa, prin Programul 
Operational Regional 2007-2013, proiecte care au ca obiectiv conservarea, restaurarea, consolidarea, 
reabilitarea, protejarea monumentelor istorice. 

Scopul proiectului “Dezvoltarea turismului in judetul Vaslui prin restaurarea si valorificarea 
obiectivului de patrimoniu- Manastirea Pârvesti”, constă în restaurarea, protecţia şi conservarea 
obiectivului de patrimoniu cultural naţional cu potenţial turistic „Mănăstirea Pârveşti” din judeţul Vaslui, 
şi modernizarea infrastructurii conexe, în vederea introducerii în circuitul turistic judeţean, regional şi 
naţional. 

 
Proiectul propus se înscrie în Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Vaslui în 

perioada 2007-2013, axa prioritară 3 “Dezvoltarea turismului” , masura 3.1 „Investiţii în turism” 
răspunzând urmatoarelor obiective:  

A. Obiectivul general al strategiei de dezvoltare- Reducerea decalajelor de dezvoltare dintre 
judetul Vaslui si celelalte judete ale regiunii Nord-Est, precum si a decalajelor intrajudetene dintre mediul 
rural si urban  
Proiectul contribuie la atingerea acestui obiectiv întrucât abordează  turismul, care reprezintă unul dintre 
sectoarele economice  cu o dezvoltare dintre cele mai rapide din Europa.  
Industria turismului creează noi locuri de muncă, sprijină dezvoltarea infrastructurii , stimulează creşterea 
economică. 

Dezvoltarea infrastructurii reprezintă o precondiţie a unei dezvoltări şi cooperări economice, 
culturale şi sociale în regiune. 

Mănăstirea Pârveşti  reprezintă un important obiectiv de patrimoniu cu caracteristici istorice şi 
ecumenice unice în judeţul Vaslui. 
Mănăstirea datează  din anul 1666, fiind întemeiată de vornicul de poartă Apostol Talpeş şi nepoţii săi, 
Ioan şi Simion Popescu. Ansamblul cuprindea două construcţii de lemn, biserica „Sf. Nicolae” şi turnul-
clopotniţă.  
Biserica are  arhitectură populară din lemn, unică prin sistemul de boltire, tehnica construcţiei şi armonia 
volumelor.  



Lăcaşul păstrează icoane şi mobilier de epocă din lemn de tei, sculptat şi pictat în tehnica ulei. Cărţile de 
cult cu însemnări ale ctitorilor se găsesc la depozitul de carte veche al Episcopiei Huşilor.  
În ultimii ani, din cauza lipsei de fonduri pentru reabilitarea acestui lăcaş de cult, s-a înregistrat o 
degradare a bisericii şi a obiectelor adăpostite de aceasta, ceea ce duce la pericolul pierderii valorilor 
culturale şi ecumenice reprezentate de Mănăstirea Pârveşti, obiectiv de patrimoniu naţional. 

Prin reabilitarea Mănăstirii Pârveşti  se va realiza o diversificare a ofertei  cultural-religioase şi  
o creştere a gradului de acces la aceasta, care va face ca atât populaţia defavorizată din mediul urban cât 
şi cea din mediul rural să poată beneficia de produse culturale şi acces la obiective religioase deosebite, 
cu costuri reduse,  reducându-se şi la acest nivel  decalajele de dezvoltare între mediul rural şi urban din 
judeţul Vaslui.  

 
B.Obiectivul specific al axei 1- Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii fizice si sociale, 

cu prezervarea conditiilor de mediu. 
Proiectul contribuie la reabilitarea  infrastructurii  locale,   prin reabilitarea unor obiective de patrimoniu 
care vor fi repuse în circuitul   turistic. Proiectul va aduce o serie de beneficii economice, sociale şi nu în 
ultimul rând de mediu, întrucât turismul este o industrie fără furnale, fără zgomot sau camioane de mare 
tonaj. 

Implicarea Consiliului judeţean Vaslui în promovarea şi susţinerea acestui proiect va duce  
la atingerea obiectivelor “Strategiei de dezvoltare a judeţului Vaslui 2007-2013” în domeniul 
turismului. 

Reabilitarea Mănăstirii Pârveşti va face posibilă reintroducerea obiectivelor de patrimoniu 
naţional care constituie frumuseţi şi bogăţii spirituale deosebite, în circuitul turistic 
local/regional/naţional. 

În vederea realizării proiectului “Dezvoltarea turismului in judetul Vaslui prin restaurarea si 
valorificarea obiectivului de patrimoniu- Manastirea Parvesti”, Consiliul judeţean Vaslui, are ca 
principale obligaţii: 

v.  întocmirea documentaţia tehnico- economică unică a proiectului, în conformitate cu Ghidul 
Solicitantului pentru Axa Prioritară 5 „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, Domeniul 
de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe” a Programului Operational Regional, cu anexele 
acestuia si cu legislatia nationala in vigoare; 

w. să suporte costurile documentaţiei tehnico-economice, în termenele prevăzute în contractul de 
achiziţie publică; 

x. să asigure managementul şi implementarea proiectului;  
y. să întocmească documentatia de finanţare completă şi în conformitate cu Ghidul solicitantului 

pentru Axa Prioritară 5 „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, Domeniul de intervenţie 
5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ 
modernizarea infrastructurilor conexe” a Programului Operational Regional;  

z. să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, in conformitate cu 
bugetul proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale; 

aa. sa semneze Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare; 
În calitate de partener, Mănăstirea Pârveşti  are ca principale obligaţii: 

i.  să sprijine realizarea proiectului prin furnizarea datelor, informaţiilor şi înscrisurilor necesare 
elaborării intregii documentatii si depunerii spre finantare a proiectului;  

j. să dovedească  calitatea de proprietar al terenului si cladirilor care fac obiectul proiectului, prin 
Act de proprietate/dovada dreptului de administrare şi documente cadastrale şi înregistrarea 
terenurilor în registre (extras de carte funciară/ intabulare);   

k. sa furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către 
Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea 
de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul 
asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale; 



Dată fiind importanţa valorificării potenţialului cultural-religios al zonei, prin restaurarea şi 
valorificarea obiectivului de patrimoniu-Mănăstirea Pârveşti, considerăm oportună promovarea şi 
aprobarea acordului de parteneriat între instituţia Consiliului Judeţean Vaslui şi Mănăstirea Pârveşti. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în forma 
prezentată. 

Preşedinte, 
Vasile Mihalachi 

 


