
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E A  Nr.55/2008 
privind aprobarea proiectului “Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad” şi a 

cheltuielilor legate de proiect 
 

- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional 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”; 
 - 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.91 alin.(1) lit.b) si d), alin (3) lit.f) si alin (5) lit.a) pct.10 din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- in temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

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

 
Art. 1 - Se aprobă proiectul “Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad”, 

în valoare totală de  19.167.959,41lei, din care lucrări de construcţii- montaj 14.132.634,64 lei. 
Art. 2 - (1) Se aprobă cota parte din contribuţia proprie totală a partenerilor, de 2 % din 

costurile eligibile ale proiectului prevăzut la art.1, ce revine Consiliului judeţean Vaslui, în valoare de  
277.744,07 lei. 
                       (2) Se aprobă cota- parte din toate costurile neeligibile ale proiectului menţionat la 
articolul 1, ce revine Consiliului judeţean Vaslui, în valoare de 2.638.217,11 lei, inclusiv cota-parte 
din costurile conexe.   

Art. 3 – Se aprobă asigurarea resurselor financiare  necesare implementării optime a 
proiectului menţionat la art. 1, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale.  
 Art. 4 - În vederea implementării proiectului prevăzut la art. 1, se mandatează preşedintele 
Consiliului judeţean Vaslui ca, în numele şi în interesul autorităţii deliberative judeţene, să se angajeze 
pentru : 

a) menţinerea proprietăţii obiectivului de patrimoniu reabilitat şi natura activităţii pentru care 
s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani dupa finalizare/dare în exploatare şi întreţinerea 
în această perioadă; 

b) neînstrăinarea, neînchirierea, negajarea bunurilor achiziţionate ca urmare a obţinerii 
finanţării  prin Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului; 

 



c) respectarea, pe durata pregătirii proiectului şi a implementarii acestuia, a prevederilor 
legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, 
eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat; 

d) nedesfăşurarea de activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din utilizarea 
obiectivului de patrimoniu restaurat/ protejat/ conservat şi a facilităţilor construite – după caz, în afara 
activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către 
terte parti. 

Art. 5 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţiile tehnică, 
dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale, economică şi Biroul contabilitate ale 
Consiliului Judeţean Vaslui.  

Art. 6 - Un exemplar din prezenta hotărâre va fi comunicat Consiliului local al municipiului 
Barlad. 

                  Vaslui, 22 aprilie 2008 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

 
 

                                    Contrasemnează:                  
                                                    Secretarul judeţului Vaslui, 

                                                  Gheorghe Stoica  



CONSILIUL JUDETEAN VASLUI 
PRESEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE 
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea centrului cultural istoric al 

municipiului Barlad” şi a cheltuielilor legate de proiect 
  

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,  
Prin Hotărârea nr. 148/2004, Consiliul judeţean Vaslui a aprobat încheierea Acordului de 

asociere cu Consiliul local municipal Bârlad, în vederea realizării proiectului „Reabilitarea centrului 
cultural istoric al municipiului Barlad”, hotărâre ce va fi abrogată ca urmare a revizuirii şi completării 
documentaţiei ce urmează a fi depusă pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-
2013. 

 Scopul proiectului este protejarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural-istoric şi 
implicit dezvoltarea turismului la nivel local şi regional. 

Atingerea obiectivelor proiectului se va realiza prin operaţiuni combinate de reabilitare-
restaurare-reconstrucţie la nivelul ansamblurilor de arhitectură ale obiectivului de patrimoniu care 
găzduieşte două importante instituţii de cultură ale judeţului Vaslui, Muzeul “Vasile Pârvan” şi 
Teatrul “Victor Ion Popa”, prin: 

- restaurarea sau renovarea unor construcţii existente (Muzeul “Vasile Pârvan”, Teatrul 
“Victor Ion Popa”); 

- îmbunătăţirea calităţii mediului urban (inclusiv prin redefinirea imaginii urbane); 
- realizarea unor trasee şi zone pietonale, destinate comunicării sociale; 
- renovarea infrastructurii tehnico-edilitare. 

Proiectul a fost depus pentru finanţare în cadrul Programulul Phare coeziune economică şi 
socială,  fiind cuprins, în urma evaluării, în lista de rezervă. 

Prin Hotărârea Guvernului României nr.811/21.06.2007, a fost aprobată finanţarea din bugetul 
Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice, în scopul pregătirii acestui proiect de investiţii, 
astfel încât să fie finanţabil prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. In baza acestui act 
normativ, printr-un contract încheiat intre Ministerul Integrării Europene şi S.C. Consilier Construct 
SRL din Bucureşti, a fost revizuit studiul de fezabilitate şi elaborat proiectul tehnic.  

Potrivit documentaţiei elaborate, valoarea întregului proiect este de  19.167.959,41 lei, din care 
lucrări de construcţii- montaj 14.132.634,64 lei. Din această valoare, 92 % reprezintă investiţii care se 
vor realiza pe terenul şi la clădirea ce aparţin domeniului public al judeţului Vaslui. 

 Valoarea totală a finanţării nerambursabile ce va fi obţinută pentru acest proiect este de  
14.792.890,53 lei, iar contributia totala a celor doi parteneri (Consiliul judetean Vaslui si Consiliul 
local municipal Barlad) va fi de 3.169.523,03 lei. Din toată această contribuţie, contribuţia care 
trebuie asigurată de Consiliul judeţean Vaslui este de  2.915.961,18 lei dintre care: 

  2.615.834,03 lei reprezintă TVA ce va fi platit de consiliul judeţean, (din care, suma 
de 2.611.581,24 lei va fi rambursată de statul roman, potrivit prevederilor Ordonantei 
Guvernului nr.29/2007, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr.249/2007; 

  277.744,07 lei reprezintă contribuţia Consiliului judeţean Vaslui la cofinanţarea a 2 % 
din costurile eligibile ale proiectului; 

 22.383,08 lei reprezintă contributia la costurile neeligibile ale proiectului. 
Din totalul valorii proiectului, suma de 1.205.545,86 lei reprezinta cheltuieli neeligibile ce nu 

vor fi suportate de partenerii proiectului, intrucat au fost suportate din bugetul de stat pentru maturarea 
documentatiei, in baza HG 811/2006. 

Potrivit prevederilor comunitare referitoare la modul de implementare a proiectelor finanţate 
din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Consiliul judeţean Vaslui urmează să asigure, 
suplimentar faţă de contribuţia proprie, şi resursele financiare necesare implementarii optime a 
proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
Cheltuielile aferente lucrărilor ce se vor executa pe terenul aflat în domeniul public al municipiului 
Bârlad vor fi asigurate de Consiliul local municipal Bârlad, în baza unui acord de parteneriat, prin 
virarea sumelor necesare efectuării plăţilor către contractori, în contul Consiliului judeţean Vaslui. 

La data de 14 martie 2008, Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice şi Locuintelor a lansat 
varianta oficială a Ghidului Solicitantului - Programul Operaţional 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”. Ghidul prevede documentele obligatorii care trebuie să însoţească cererea de 
finanţare nerambursabilă. Unul dintre aceste documente este şi hotărârea consiliului judeţean de 
aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect. De asemenea, Ghidul Solicitantului prevede 
că partenerii proiectului trebuie sa menţină proprietatea facilităţilor construite/modernizate/reabilitate, 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare/dare 
în exploatare, să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă şi să nu înstrăineze, închirieze, 
gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării  prin Programul Operaţional Regional, pe 
o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială a Programului. 

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

Preşedinte, 
Corneliu Bichineţ 

 
 

 

 
 


