
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E A  Nr.56/2008 
privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliul local 

municipal Barlad pentru realizarea proiectului “Reabilitarea centrului cultural istoric al 
municipiului Barlad” 

 
- 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; 
 - având 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.d) şi lit.e), alin.5, lit.a), 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 intre Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliul local 

municipal Barlad pentru realizarea proiectului “Reabilitarea centrului cultural istoric al 
municipiului Barlad”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Se mandatează domnul Corneliu Bichineţ, 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 tehnică, 
economică, dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale şi Biroul contabilitate ale 
Consiliului Judeţean Vaslui.  

Art.4. - Hotărârea nr.148/2004 privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul 
judeţean Vaslui şi Consiliul local al municipiului Barlad pentru realizarea proiectului “Reabilitarea 
centrului cultural istoric al municipiului Barlad” se abrogă. 
 Art.5. - 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 
 



Anexa 
La Hotărârea nr.56/22.04.2008 

        
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI  CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BÂRLAD 
Nr..................../………………….                Nr………………./................ 
  
 ACORD DE PARTENERIAT ÎNTRE CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI ŞI CONSILIUL 
LOCAL MUNICIPAL BÂRLAD ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI 

 
“REABILITAREA CENTRULUI CULTURAL ISTORIC AL MUNICIPIULUI BÂRLAD” 

 
Art. 1. Părţile 

1. Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, judeţul Vaslui, strada Ştefan cel 
Mare nr.79,  reprezentat prin domnul Corneliu Bichineţ - Preşedinte, codul fiscal  3394171, 
având calitatea de lider de proiect (partener 1) 

2. Consiliul local municipal Barlad, cu sediul în str. 1 Decembrie nr. 21, municipiul Barlad, 
judetul Vaslui, reprezentat prin domnul Constatin Constantinescu- primar, codul fiscal 
4539912  .– având calitatea de partener 2, 

 
- 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,    
 
au convenit următoarele: 
Art. 2. Obiectul 
1. Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia fiecărei 

părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea 
activităţilor aferente proiectului: REABILITAREA CENTRULUI CULTURAL ISTORIC AL 
MUNICIPIULUI BARLAD, care este depus în cadrul 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”.  

2. Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 
 
Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
1. Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din 

Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale 
parteneriatului: 



 
Organizaţia Roluri şi responsabilităţi 
Consiliul 
judetean 
Vaslui 
 
Lider de 
proiect 
(Partener 1) 

I. Pregătirea proiectului: 
a. raspunde de realizarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului; 
b. încheie acordul de parteneriat cu Consiliul local municipal Barlad, în 

vederea implementării proiectului; 
c. pune la dispoziţia contractanţilor toate datele necesare pentru realizarea 

documentaţiei tehnico-economice; 
d. obţine certificatul de urbanism aferent obiectivului de investitii şi 

avizele necesare; 
e. aprobă hotărâri cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, 

contribuţiei locale în proiect, acordului de parteneriat încheiat între 
Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliului local municipal Barlad; 

f. numeşte şi stabileşte membrii echipei de implementare a proiectului din 
partea Consiliului Judeţean Vaslui; 

g. elaborează cererea de finanţare şi depune documentaţia pentru 
finanţarea proiectului la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-
Est; 

h. deţine calitatea de solicitant al finanţării nerambursabile. 
 

II. Implementarea proiectului: 
a. sa coordoneze echipa de implementare a proiectului; 
b. sa coordoneze aspectele financiar - contabile ale proiectului; 
c. sa asigure cota - parte din contribuţia proprie ce revine din costurile 

eligibile totale de 2% şi a costurilor neeligibile; 
d. să vireze la termenul ce va fi statuat prin schema de finanţare, 

cofinanţarea stabilită, în cotă parte, calculată în funcţie de valoarea 
investiţiei ce va fi realizată pe terenul/cladirea aflată in administrarea 
sa;  

e. să achite taxa pe valoarea adaugată şi cheltuielile neeligibile ale 
proiectului, proporţional cu valoarea investiţiei ce va fi realizată pe 
terenul/cladirea aflată in administrarea sa, în termenele prevazute în 
schema de finanţare a proiectului;   

f. să suporte contravaloarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute 
rezultate din bugetul proiectului, proporţional cu valoarea investiţiei ce 
va fi realizată pe terenul/cladirea aflată in administrarea sa, în 
termenele statuate;  

g. să deschidă un cont aferent proiectului, în care să fie depuse sumele 
pentru asigurarea cofinanţării aferente fiecărui partener in proiect ; 

h. să asigure resursele financiare necesare implementării optime a 
proiectului, aferente investiţiei ce va fi realizată pe terenul/cladirea 
aflată in administrarea sa, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare 
a cheltuielilor din instrumente structurale; 

i. organizează procedurile de achiziţie pentru bunuri/servicii si lucrari; 
j. semnează contractele de achizitie; 
k. pune la dispoziţia constructorului amplasamentul pe care se vor 

desfăşura lucrările; 
l. monitorizează activitatea de executare a lucrărilor; 
m. monitorizeaza achizitiile de bunuri si servicii; 
n. coordonează activităţile de publicitate si informare; 
o. asigură legăturile funcţionale cu Organismul Intermediar şi 

Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional; 
p. asigură respectarea clauzelor contractuale privind publicitatea 

proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional; 
q. conduce şedinţele de monitorizare şi progres; 



r. alocă sarcini pentru următoarea etapă a proiectului; 
s. asigură respectarea graficului de implementare a activităţilor; 
t. realizează cererile de pre-finanţare, rambursare şi rapoartele de 

progres; 
u. se implică în evaluarea, monitorizarea şi asigurarea calităţii 

proiectului. 
 
III.  Monitorizarea ex-post a proiectului: 
a. asigură funcţionalitatea obiectivului de investitii dupa incetarea 

finantarii nerambursabile, inclusiv prin alocarea de sume din bugetul 
local;  

b. asigura implementarea actiunilor din Strategia de marketing, 
inclusiv prin alocarea din bugetul propriu a sumelor necesare; 

c. furnizează informaţiile solicitate de Organismul Intermediar şi 
Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional, pe 
parcursul celor 5 ani de monitorizare de la finalul Programului 
Operaţional Regional 2007 – 2013. 

 
Consiliul local 
municipal 
Barlad 
Partener 2 

1. Pregătirea proiectului: 
a. încheie acordul de parteneriat cu Consiliul Judeţean Vaslui în 

vederea implementării proiectului;   
b. aprobă hotărâri cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, 

contribuţiei locale în proiect, acordului de parteneriat între Consiliul 
Judeţean  Vaslui şi Consiliul local  municipal Barlad; 

c. contribuie la obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor, 
acordurilor si autorizatiilor necesare implementarii proiectului ; 

d. pune la dispoziţia contractanţilor şi Consiliului judeţean Vaslui toate 
datele şi documentele necesare pentru realizarea documentaţiei de 
finanţare; 

 
2. Implementarea proiectului: 
a. sa asigure cota - parte  din contribuţia proprie ce îi revine din 

costurile eligibile de 2% şi a costurilor neeligibile, proporţional cu 
valoarea investiţiei ce va fi realizată pe terenul aflat in administrarea sa; 

b. să vireze la termenul ce va fi statuat prin schema de finanţare, 
cofinanţarea stabilită, în cotă parte, calculată în funcţie de valoarea 
investiţiei ce va fi realizată pe terenul aflat in administrarea sa;  

c. să achite taxa pe valoarea adaugată şi cheltuielile neeligibile ale 
proiectului, proporţional cu valoarea investiţiei ce va fi realizată pe 
terenul aflat in administrarea sa, în termenele prevazute în schema de 
finanţare a proiectului;   

d. să suporte contravaloarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute 
rezultate din bugetul proiectului, proporţional cu valoarea investiţiei ce 
va fi realizată pe terenul aflat in administrarea sa, în termenele statuate; 

e. să asigure resursele financiare necesare implementării optime a 
proiectului, aferente investiţiei ce va fi realizată pe terenul aflat in 
administrarea sa, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a 
cheltuielilor din instrumente structurale; 

f. participă cu 1 persoana desemnata în cadrul echipei de 
implementare; 

g. participă la şedinţele de monitorizare şi progres ale proiectului; 
h. se implică în activităţile  de publicitate si informare; 
i. monitorizează, împreună cu echipa de implementare şi cu 

inspectorul de şantier, stadiul lucrărilor; 
j. se implică în evaluarea, monitorizarea şi asigurarea calităţii 



proiectului. 
 
3. Monitorizarea ex-post a proiectului: 
a. asigură funcţionalitatea obiectivului de investitii pe portiunea 

aferenta aflata in administrarea sa, inclusiv prin alocarea de sume din 
bugetul local;  

furnizează informaţiile solicitate de Autoritatea Contractantă pe parcursul 
celor cinci ani de monitorizare de la finalul Programului Operaţional 
Regional 2007 – 2013. 

2. Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului  
 

Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este 
precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

 
Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 
Consiliul judetean Vaslui 
Lider de proiect  
(Partener 1) 

Total contributie: 2.915.961,18 lei, din care: 
 
277.744,07 lei- contributia la cheltuielile eligibile 
22.383,08 lei- contributia la cheltuielile neeligibile 
2.615.834,03 lei TVA 
Reprezentand 92 % din totalul contributiilor partenerilor 

Consiliul local municipal 
Barlad 
Partener 2 

Total contributie: 253.561,85lei, din care: 
 
24.151,66 lei- contributia la cheltuielile eligibile 
1946,36 lei- contributia la cheltuielile neeligibile 
227.463,83 lei TVA 
Reprezentand 8 % din totalul contributiilor partenerilor 

 
3. Plăţi 

a. Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (Partener 1) din  contul 
deschis distinct al proiectului. 

b. Plăţile către parteneri pentru activităţile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise către Liderul 
de proiect (Partener 1).  

c. Toate facturile vor avea înscrise următoarele informaţii: 
I. Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului; 

II. Linia de buget din proiect corespunzătoare activităţii. 
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 
Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între data semnarii lui de catre ambele 
parti şi 31 decembrie 2020.  
 
Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (partenerului 1) 

1.Drepturile liderului de proiect 
Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente 
legate de proiect, în scopul elaborării 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. Liderul de proiect (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de 

finanţare. 
b. Liderul de proiect (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa 

despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de 
progres şi financiare. 

c. Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 
trebuie să fie convenite cu partenerii 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. 

d. Liderul de proiect se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în 
vigoare.  

e. Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, 
împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii. 

f. Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare 
pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca 
eligibile. 

g. În cazul în care partenerul 2 nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile 
care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea 
proiectului, 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. 

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

i. Liderul de proiect este obligat să 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.  

 
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerului 2 
1. Drepturile partenerului 2 
a. Cheltuielile angajate de partenerul 2, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de 
către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 
b. Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul 
de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 
c. Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informaţi 
despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale 
rapoartelor de progres şi financiare. 
d. Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru 
modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de 
către Autoritatea de Management / Organismul Intermediar POR. 
1. Obligaţiile partenerului 2 
a. Partenerul este obligat să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de atribuire 
elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare. 
b. Partenerul este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete 
de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul 
elaborării cererilor de rambursare. 
c. Partenerul este obligat să 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.  
d. Partenerul este obligat să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind 
implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 
e. În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu 
liderul de proiect. 
j. Partenerul 2 este obligat să 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.  
 
Art. 7. 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, alocand in acest sens sume din 
bugetul local. 
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. 
 
Art. 8. 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)  

    
Art. 9. Dispoziţii finale 

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

2.Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord 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 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. 
 



CONSILIUL JUDETEAN VASLUI 
PRESEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE 
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Acordului de parteneriat între Consiliul judeţean Vaslui şi Consiliul local municipal Barlad pentru 
realizarea proiectului “Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad” 

 
Consiliul judeţean Vaslui, în parteneriat cu Consiliul local municipal Bârlad, pregătesc 

proiectul “Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad”, 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”. 
 Prin Hotărârea nr. 148/2004 a Consiliului judeţean Vaslui a fost aprobat Acordul de asociere 
pentru realizarea proiectului, iar prin Hotărârea nr. 150/2004 a fost aprobată participarea Consiliului 
judeţean Vaslui la realizarea proiectului. Întrucât, în urma depunerii în cadrul Programului Phare 
coeziune economică şi socială 2004-2006 proiectul nu a primit finanţare imediată, documentaţia a fost 
revizuită, dezvoltată şi, în prezent, este pregătită pentru a fi depusă pentru finanţare prin Programul 
Operaţional regional 2007-2013. 
 Ghidul Solicitantului, aprobat pentru Axa Prioritară 5, domeniul de intervenţie 5.1 al 
Programului Operaţional Regional 2007-2013 şi lansat oficial la 14 martie 2008, impune, in cazul 
acordurilor de parteneriat, următoarele elemente obligatorii: 

 Denumirea şi adresa exactă a fiecărui partener; 
 Desemnarea liderului de proiect din cadrul partenerilor; 
 Numele reprezentanţilor/ împuterniciţilor legali ai fiecărui partener, inclusiv a liderului de 

proiect; 
 Obiectivul Acordului de parteneriat; 
 Prezentarea detaliată a rolului fiecărui partener în implementarea proiectului, inclusiv rolul 
şi responsabilităţile liderului de proiect; 

 Prezentarea detaliată a contribuţiei fiecărui partener, inclusiv a liderului de proiect în 
privinţa costurilor eligibile şi neeligibile; 

 Prezentarea modului în care liderul de proiect şi fiecare partener asigură întreţinerea 
infrastructurii construite/ modernizate/ reabilitate pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare /dare în exploatare şi modul in care asigură 
exploatarea în această perioadă. 

 Prezentarea modului de împărţire a bunurilor rămase după încetarea finanţării (dacă este 
cazul). 
De asemenea, ghidul amintit furnizează un model cadru pentru acordul de parteneriat. 

 Dat fiind faptul că modificările şi completările ce au fost generate de modificarea Ghidului 
Solicitantului  Programului Operaţional Regional 2007-2013 sunt considerabile, iar introducerea 
acestora în textul Acordului de asociere dintre Consiliul Judetean Vaslui şi Consiliul local municipal 
Bârlad aprobat în anul 2004 ar îngreuna procesul de evaluare a proiectului, considerăm oportună 
aprobarea unui nou acord care să conţină toate modificările menţionate. 

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

Preşedinte, 
Corneliu Bichineţ 

 
 


