
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.7/2009 
privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului “Reabilitarea centrului cultural 

istoric al municipiului Barlad” şi a cheltuielilor legate de proiect survenite ca urmare a evaluării 
tehnice şi financiare 

 
- având în vedere Scrisorile de notificare nr.4279/OI/13.08.2008 şi 89/OI/08.01.2009 ale 

Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamţ, în calitate de Organism Intermediar 
pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013; 

- având în vedere Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.55/2008 privind aprobarea 
proiectului “Reabilitare centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” 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, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - 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, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 - având în vedere prevederile Ordinului nr.911/2007 al Ministerului Economiei si Finanţelor 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - 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 modificările si completările 
ulterioare; 

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

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

 
Art.1 - Se aprobă modificările legate de bugetul proiectului “Reabilitarea centrului cultural 

istoric al municipiului Barlad” şi a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a evaluării 
tehnice şi financiare, după cum urmează: 

 Valoarea totală a proiectului 20.068.725,41 lei, din care: 
 Lucrări de construcţii-montaj 15.475.641 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  
291.679,71 lei. 



             (2) Se aprobă cota- parte din toate costurile neeligibile ale proiectului menţionat la articolul 1, 
ce revine Consiliului judeţean Vaslui, în valoare de 2.770.139,67 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 - Hotărârea nr.55/2008 a Consiliului judeţean Vaslui se modifică în mod corespunzător. 

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, 30 ianuarie 2009 
P R E Ş E D I N T E, 

Vasile Mihalachi 
                                                  Contrasemnează:                  

                                                    Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                  Gheorghe Stoica  



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului  
 “Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad” şi a cheltuielilor legate de proiect 

survenite ca urmare a evaluării tehnice şi financiare 
 
 DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,  

În vederea protejării, restaurării şi valorificării patrimoniului cultural-istoric şi implicit 
dezvoltarea turismului la nivel local şi regional a fost identificat, elaborat şi depus spre finanţare în 
aprilie 2008, proiectul „Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad”. 

Prin Hotărârea nr.55/2008, Consiliul judeţean Vaslui a aprobat acest proiect, precum şi 
cheltuielile legate de acesta. 

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. 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamţ, în calitate de Organism 
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, a informat Consiliul Judeţean Vaslui 
prin Scrisoarea de Notificare nr.4279/OI/13.08.2008, că proiectul a fost selectat pentru finanţare în 
urma sesiunii de evaluare strategică din cadrul şedinţei Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi 
Corelare Nord – Est din data de 30.07.2008 şi a solicitat depunerea Proiectului de Execuţie în termen 
de şase luni de la data primirii notificării. 

Consiliul judeţean Vaslui a elaborat şi depus proiectul de execuţie în luna decembrie 2008. In 
urma realizării proiectului de execuţie, a rezultat o nouă valoare a proiectului, ca o consecinţă a 
modificărilor de preţ survenite pe piaţa construcţiilor. 

Prin Scrisoarea de notificare nr.89/OI/08.01.2009, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord 
– Est a informat Consiliului Judeţean Vaslui ca proiectul a fost declarat acceptat, cu modificări, în 
sensul că a apărut o diferenţă între valoarea totală a investiţiei aşa cum rezultă din proiectul tehnic şi 
valoarea totală a investiţiei rezultată din studiul de fezabilitate. Drept urmare, Consiliul judeţean 
Vaslui a refăcut cererea de finanţare şi bugetul proiectului şi le-a retransmis Organismului Intermediar 
pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 prin adresa nr.395/23.01.2009. 

 
Potrivit cererii de finanţare revizuite, bugetul proiectului rezultat în urma elaborării proiectului 

de execuţie se prezintă astfel: 
NR. 

CRT. SURSE DE FINANŢARE VALOARE(LEI) 

I Valoarea totală a proiectului, d.c.: 20.068.725,41 
a. Valoarea neeligibilă a proiectului 1.037.393,19 
b. Valoarea eligibilă a proiectului 15.852.158,16 
c. TVA 3.179.174,05 
II Contribuţia proprie în proiect, d.c.: 1.354.436,35 
a. Contributia  la cheltuieli eligibile total, din care: 317.043,16 
a1. Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile 291.679,71 
a2. Contribuţia partenerului la cheltuielile eligibile 25.363,45 
b. Contributia  la cheltuieli neeligibile total, din care: 1.037.393,19 
b1. Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile 22.383,08 
b2. Contribuţia partenerului la cheltuielile neeligibile 1.946,36 
b3. Alte surse 1.013.063,75 



NR. 
CRT. SURSE DE FINANŢARE VALOARE(LEI) 

c. Autofinanţarea proiectului* 0 
III TVA total, din care 3.179.174,06 
i) TVA solicitant 2.747.756,59 
ii) TVA partener 238.935,35 
iii) TVA alte surse 192.482,11 
IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 15.535.115,00 

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

Preşedinte, 
Vasile MIHALACHI 

 

 
 


