
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.8/2009 
privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de parteneriat dintre Consiliul Judeţean 

Vaslui şi Consiliul local municipal Barlad pentru realizarea proiectului “Reabilitarea centrului 
cultural istoric al municipiului Barlad” 

 
- 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.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, 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 Finantelor 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - 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 Actul adiţional nr.1 la Acordul de parteneriat dintre 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 Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, să 
semneze, în numele autorităţii deliberative judeţene, Actul adiţional la 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. - Un exemplar din prezenta hotărâre va fi comunicat Consiliului local al mun. Barlad. 
                               Vaslui, 30 ianuarie 2009 

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

                      Contrasemnează:                  
                                                    Secretarul judeţului Vaslui, 

                                                   Gheorghe Stoica
  



Anexa 
La Hotărârea nr.8/2009 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI                           CONSILIUL MUNICIPAL BÂRLAD 
Nr..................../………………….                                             Nr………………./................ 
  

ACT ADITIONAL NR.1 
LA 

ACORDUL DE PARTENERIAT ÎNTRE CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI ŞI CONSILIUL 
LOCAL MUNICIPAL BARLAD PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI “REABILITAREA 

CENTRULUI CULTURAL ISTORIC AL MUNICIPIULUI BARLAD” 
 
 I. CADRUL GENERAL  

1. Prezentul ACT ADITIONAL se perfectează in temeiul următoarelor înscrisuri: 
 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; 

 acceptarea spre finanţare a proiectului “Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului 
Barlad”, sub condiţia refacerii capitolelor din cererea de finanţare afectate de noua valoare a 
investiţiei ce a rezultat din Proiectul Tehnic,  conform scrisorii de notificare remisa de către 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamţ, în calitate de Organism 
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013; 

 Acordul de parteneriat intre CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI si CONSILIUL LOCAL 
MUNICIPAL BÂRLAD ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI „REABILITAREA 
CENTRULUI CULTURAL ISTORIC AL MUNICIPIULUI BARLAD”. 

  
II. PĂRŢILE : 

Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, judeţul Vaslui, strada Ştefan cel 
Mare nr.79,  reprezentat prin domnul VASILE MIHALACHI - Preşedinte, în calitate de lider de 
proiect (partener1),  

şi 
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    
       au convenit la încheierea prezentului ACT ADITIONAL, prin care se modifica si se completează 
corespunzător clauzele ACORDULUI DE PARTENERIAT INTRE CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
si CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BÂRLAD ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI 
„REABILITAREA CENTRULUI CULTURAL ISTORIC AL MUNICIPIULUI BARLAD”.  
  
 I. Articolul 1 „PĂRŢILE” se modifica prin înlocuirea reprezentantului legal al liderului 
de proiect (partener 1), drept pentru care art.1, pct.1 va avea următorul cuprins:  

„1. 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)” 

II. Articolul 3 “Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului” se modifica, in 
sensul modificării valorilor contribuţiilor reprezentând  cheltuieli eligibile si cheltuieli 
neeligibile la bugetul proiectului, drept pentru care, art.3, pct. 2 – “Contribuţia la co-finanţarea 
cheltuielilor totale ale proiectului” va avea următorul cuprins : 
„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:  3.061.819,38 lei, din care: 
291.679,71 lei- contributia la cheltuielile eligibile 
22.383,08 lei- contributia la cheltuielile neeligibile 



2.747.756,59 lei TVA 
Reprezentand 92 % din totalul contributiilor partenerilor 

Consiliul local municipal Barlad 
Partener 2 

Total contributie: 266.245,17 lei, din care: 
25.363,45 lei- contributia la cheltuielile eligibile 
1.946,36 lei- contributia la cheltuielile neeligibile 
238.935,36 lei TVA 
Reprezentand 8 % din totalul contributiilor partenerilor 

        Celelalte clauze ale ACORDULUI DE PARTENERIAT INTRE CONSILIUL JUDEŢEAN 
VASLUI ŞI CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BARLAD PENTRU REALIZAREA 
PROIECTULUI “REABILITAREA CENTRULUI CULTURAL ISTORIC AL MUNICIPIULUI 
BARLAD”,  ramân neschimbate. 

Prezentul ACT ADITIONAL a fost încheiat într-un număr de 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 
         Semnatura Data si locul  
Consiliul judetean Vaslui 
Lider de proiect (partener1) 

VASILE MIHALACHI 
PRESEDINTE 

  

Consiliul local municipal Barlad 
 
Partener 2 

CONSTANTIN 
CONSTANTINESCU 
PRIMAR 

  

 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de parteneriat dintre 
Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliul local municipal Barlad pentru realizarea proiectului 

“Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad” 
 

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 
Prin  Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Vaslui (inregistrat cu numarul 

3701/23.04.2008) şi Consiliul Local Municipal Bârlad (înregistrat cu numarul 9084/23.04.2008) se 
reglementează obligaţiile, rolurile şi responsabilităţile părţilor în pregătirea, implementarea şi 
monitorizarea proiectului “Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad”. Acordul 
a fost aprobat de Consiliul Judetean Vaslui prin Hotărârea nr.56 din aprilie 2008. 
 Consiliul Judeţean Vaslui, în parteneriat cu Consiliul Local Municipal Bârlad, au depus 
proiectul la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Est în data de 25.04.2008, înregistrat cu 
numarul NE/8/5/5.1/42/25.04.2008, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013. 
 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 ocupat locul întâi 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. 
 In urma verificării conformităţii Proiectului Tehnic depus de Consiliul Judeţean Vaslui la ADR 
Piatra Neamţ în data de 10.12.2008, proiectul a fost declarat acceptat spre finanţare, cu condiţia 
refacerii capitolelor din cererea de finanţare afectate de noua valoare a investiţiei ce a rezultat din 
Proiectul Tehnic. Astfel, cererea de finanţare a fost refacută cu noua valoare şi transmisă la ADR 
Nord-Est. Valoarea totală a proiectului a fost majorată cu suma de 900.766 lei faţă de valoarea iniţială 
rezultată din Studiul de fezabilitate. 

In vederea semnării contractului de finanţare nerambursabilă va fi stabilită o vizită la sediul 
Consiliului Judeţean Vaslui a  experţilor Autorităţii de Management şi ai Organismului Intermediar 
pentru Programul Operaţional Regional. La momentul vizitei, partenerii trebuie să prezinte, printre 
alte documente, actul aditional la Acordul de parteneriat, care să reflecte modificările bugetului 
proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a evaluării tehnice şi financiare. 

Necesitatea incheierii Actului Aditional la Acordul de parteneriat  dintre Consiliul Judetean 
Vaslui si Consiliul Local Municipal Bârlad pentru realizarea Proiectului “Reabilitarea centrului 
cultural istoric al municipiului Barlad” rezulta din urmatoarele considerente ce modifica Acordul 
initial: 

 Schimbarea reprezentantului legal al Consiliului judeţean Vaslui (liderul de proiect),  urmare a 
alegerilor locale din data de 01 iunie 2008; 

 Modificările legate de bugetul proiectului, de cheltuielile legate de proiect, survenite ca urmare 
a evaluării tehnice şi financiare a Proiectului Tehnic; 

 Modificarea contribuţiilor ce revin părţilor Acordului, în funcţie de cheltuielile rezultate din 
Proiectul Tehnic, ţinând cont de procentul stabilit pentru contribuţia fiecăruia, astfel încât 
implementarea proiectului să se deruleze în condiţii optime. 
Astfel, potrivit Acordului intiţial, contribuţia Consiliului judeţean Vaslui (92 % din totalul 

contributiilor partenerilor) era de 2.915.961,18 lei, detaliată în tabelul următor: 
 
Contribuţie CJ Vaslui LEI 
cheltuieli eligibile 277.744,07 
cheltuieli neeligibile 22.383,08 
TVA Vaslui 2.615.834,03 
Total 2.915.961,18 

Potrivit proiectului tehnic şi cererii de finanţare revizuite, contribuţia Consiliului judeţean 
Vaslui creşte la 3.061.819,38  lei, detaliată în tabelul următor: 



Contribuţie CJ Vaslui LEI 
cheltuieli eligibile 291.679,71 
cheltuieli neeligibile 22.383,08 
TVA Vaslui 2.747.756,59 
Total 3.061.819,38 

In raport de considerentele menţionate, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în 
forma prezentată. 

Preşedinte, 
Vasile MIHALACHI 

 
 
 


