
 

                 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Proiectului „History and Music – values that bring us together” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Judeţean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de 12 noiembrie 2020, 

 urmare adresei Muzeului Județean Botoșani nr. 3097 din 28.10.2020 prin care se solicită 

Hotărârea privind aprobarea Proiectului „History and Music – values that bring us together” și a 

cheltuielilor legate de proiect, precum  și a Notificării nr. 2393 din 14.10.2020 privind documentele 

necesare încheierii contractului, primite de la Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, 

analizând Referatul de aprobare nr.15763 din 05.11.2020 al Președintelui Consiliului 

Județean Botoșani referitor la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Proiectului 

„History and Music – values that bring us together” și a cheltuielilor legate de proiect,  

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 15764 din 05.11.2020 al Direcţiei 

Dezvoltare şi Promovare,  Direcției Juridică, Administrație Publică Locală și Direcției Buget-

Finanțe, 

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecție socială, culte, 

activități social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, 

- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate şi fonduri 

europene, 

în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Apelul de proiecte - Proiecte 

HARD, Prioritatea 2.1. Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. d), alin. (7) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. 

a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă proiectul „History and Music – values that bring us together”, în vederea 

finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Comun România - Moldova 2014-2020, 

Prioritatea 2.1  Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric. 

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „History and Music – values that bring us 

together”,  în cuantum de 1,365,749.62 euro, din care valoare totală eligibilă 1,365,749.62 euro și 

valoare totală neeligibilă 0 euro. 

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie ce revine Consiliului Județean Botoșani, prin Muzeul 

Județean Botoșani, din costurile eligibile aferente Proiectului „History and Music – values that 

bring us together”, în valoare de 47,131.9 euro, reprezentând 3,45% din valoarea totală eligibilă a 



proiectului. Suma va fi asigurată din bugetul propriu județean, prin Muzeul Județean Botoșani, 

începând cu anul 2021, pe parcursul implementării proiectului (24 luni).  

Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile, precum şi alte cheltuieli necesare pentru 

implementarea proiectului „History and Music – values that bring us together” în condiții optime, 

se vor asigura din bugetul propriu județean, prin Muzeul Județean Botoșani, începând cu anul 2021, 

pe parcursul implementării proiectului (24 luni).  

Art. 5 Se împuternicește directorul  Muzeului Județean Botoșani să semneze toate actele 

necesare şi contractul de finanțare. 

Art. 6 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate, și directorul Muzeului Județean Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

 

                PREŞEDINTE,                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

   DOINA ELENA FEDEROVICI                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                       Marcel Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

Botoșani, 

Nr. 134 din 12.11.2020 


