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Proiect
Nr. 140 din 07.06.2021
Nr. _____ din ____ .06.2021

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 134 din 12.11.2020 privind
aprobarea Proiectului „History and Music – values that bring us together” și a cheltuielilor legate de
proiect
Consiliul Judeţean Botoșani, întrunit în ședință extraordinară la data de ____06.2021,
urmare adresei Muzeului Județean Botoșani nr. 1.256 din 07.06.2021, înregistrată la Consiliul
Județean Botoșani cu nr. 9.569 din 07.06.2021, prin care se solicită modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Botoșani nr. 134 din 12.11.2020 privind aprobarea Proiectului „History and Music – values that
bring us together” și a cheltuielilor legate de proiect,
analizând Referatul de aprobare nr. 9624 din 07.06.2021 al Președintelui Consiliului Județean
Botoșani referitor la necesitatea adoptării proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Botoșani nr. 134 din 12.11.2020 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. 9625 din 07.06.2021 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 modifică art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 134 din 12.11.2020
privind aprobarea Proiectului „History and Music – values that bring us together” și a cheltuielilor legate
de proiect, și vor avea următorul cuprins:
„Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „History and Music – values that bring us together”,
în cuantum de 1.433.256,65 Euro, respectiv 7.008.625,02 lei (la cursul de schimb mediu lei/Euro din
Scrisoarea cadru a Ministerului de Finanțe nr. 462147/15.01.2021), din care valoare totală eligibilă
1.433.256,65 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 126.425,01 Euro, respectiv 618.218,30 lei (la cursul de schimb mediu lei/Euro din Scrisoarea
cadru a Ministerului de Finanțe nr. 462147/15.01.2021), reprezentând 8,82% 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. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 134 din 12.11.2020 privind
aprobarea Proiectului „History and Music – values that bring us together” și a cheltuielilor legate de
proiect, rămân neschimbate.
Art. 3 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de
specialitate, și directorul Muzeului Județean Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI
Botoșani,
Nr._______ din________2021

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică BEJENARIU
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Nr. 9624 din 07.06.2021

REFERAT DE APROBARE
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, în calitate de lider,
împreună cu Muzeul Județean Botoșani, în calitate de partener, au depus în luna mai 2018 proiectul
cu titlul „History and Music – values that bring us together”, în cadrul Programului Operațional
Comun România-Moldova 2014-2020, Apelul de proiecte - Proiecte HARD, Prioritatea 2.1.
Preservation and promotion of the cultural and historical heritage, Obiectiv Tematic 2.1.1 2.1.1 Situri
culturale și istorice restaurate care îmbunătățesc potențialul turistic transfrontalier al zonei eligibile.
Proiectul depus vizează pentru Liderul de proiect - Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
din Republica Moldova – reabilitarea și restaurarea a 3 case tradiționale ale Rezervației Orheiul
Vechi. Partenerul român - Muzeul Județean Botoșani – va realiza reabilitarea și restaurarea completă
a Casei Memoriale „George Enescu” din Liveni.
În urma analizei Autorității de Management, proiectul a fost declarat câștigător și aprobat
spre finanțare prin Decizia nr. 93 din 08.10.2020 de către Comitetul mixt de monitorizare al
Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.
Având în vedere e-mailul transmis de Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași,
Muzeul Județean Botoșani prin adresa nr. 1256 din 07.06.2021, înregistrată la Consiliul Județean
Botoșani cu nr. 9.569 din 07.06.2021, solicită aprobarea modificării valorii totale eligibile a proiectului
„History and Music – values that bring us together” și a contribuției ce revine Consiliului Județean
Botoșani prin Muzeul Județean Botoșani.
Astfel, valoarea totală a proiectului „History and Music – values that bring us together” este
de 1.433.256,65 Euro, respectiv 7.008.625,02 lei (la cursul de schimb mediu lei/Euro din Scrisoarea
cadru a Ministerului de Finanțe nr. 462147/15.01.2021), din care valoare totală eligibilă 1.433.256,65
Euro și valoare totală neeligibilă 0 Euro.
Contribuția proprie a Consiliului Județean Botoșani, prin Muzeul Județean Botoșani, ce revine
din costurile eligibile aferente Proiectului „History and Music – values that bring us together”, este în
valoare de 126.425,01 Euro, respectiv 618.218,30 lei (la cursul de schimb mediu lei/Euro din Scrisoarea
cadru a Ministerului de Finanțe nr. 462147/15.01.2021), reprezentând 8,82% din valoarea totală eligibilă
a proiectului.
Faţă de cele de mai sus, supun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre inițiat în acest
scop.

PREŞEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI
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Direcţia Dezvoltare şi Promovare,

Direcţia Buget- Finanţe,

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală,
Administrator Public al Județului

Nr. 9625 din 07.06.2021

Nistor Cristian

RAPORT DE SPECIALITATE

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, în calitate de lider,
împreună cu Muzeul Județean Botoșani, în calitate de partener, au depus în luna mai 2018 proiectul
cu titlul „History and Music – values that bring us together”, în cadrul Programului Operațional
Comun România-Moldova 2014-2020, Apelul de proiecte - Proiecte HARD, Prioritatea 2.1.
Preservation and promotion of the cultural and historical heritage, Obiectiv Tematic 2.1.1 2.1.1 Situri
culturale și istorice restaurate care îmbunătățesc potențialul turistic transfrontalier al zonei eligibile.
Proiectul depus vizează pentru Liderul de proiect - Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
din Republica Moldova – reabilitarea și restaurarea a 3 case tradiționale ale Rezervației Orheiul
Vechi. Partenerul român - Muzeul Județean Botoșani – va realiza reabilitarea și restaurarea completă
a Casei Memoriale „George Enescu” din Liveni.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea dezvoltării economice și a
potențialului turistic al zonei eligibile transfrontaliere prin investiții comune în conservarea și
restaurarea patrimoniului cultural și istoric din Rezervația Orheiul Vechi și Casa Memorială George
Enescu din Liveni, precum și activități de promovare și evenimente culturale comune.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- creșterea numărului de obiective culturale îmbunătățite, prin reabilitare Casa Memorială
George Enescu din Liveni, județul Botoșani;
- îmbunătățirea complexului muzeal istoric Orheiul Vechi prin restaurarea a 3 obiecte de
arhitectură vernaculară (case / case tradiționale țărănești) din satul Butuceni și Morovaia;
-promovarea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului cultural și istoric al celor două situri
printr-o strategie comună de promovare, 2 ghiduri turistice virtuale, 2 evenimente tematice culturale,
2 conferințe de promovare și un tur turistic comun de istorie și muzică Orheiul Vechi - Liveni.
Proiectul a fost declarat câștigător și aprobat spre finanțare prin Decizia nr. 93 din
08.10.2020 de către Comitetul mixt de monitorizare al Programului Operațional Comun RomâniaRepublica Moldova 2014-2020.
Având în vedere e-mailul transmis de Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași,
Muzeul Județean Botoșani, prin adresa nr. 1.256 din 07.06.2021 înregistrată la Consiliul Județean
Botoșani cu nr. 9.569 din 07.06.2021, solicită aprobarea modificării valorii totale eligibile a proiectului
„History and Music – values that bring us together” și a contribuției ce revine Consiliului Județean
Botoșani prin Muzeul Județean Botoșani.
Astfel, valoarea totală a proiectului „History and Music – values that bring us together” este
de 1.433.256,65 Euro, respectiv 7.008.625,02 lei (la cursul de schimb mediu lei/Euro din Scrisoarea
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cadru a Ministerului de Finanțe nr. 462147/15.01.2021), din care valoare totală eligibilă 1.433.256,65
Euro și valoare totală neeligibilă 0 Euro.
Contribuția proprie a Consiliului Județean Botoșani, prin Muzeul Județean Botoșani, ce revine
din costurile eligibile aferente Proiectului „History and Music – values that bring us together”, este în
valoare de 126.425,01 Euro, respectiv 618.218,30 lei (la cursul de schimb mediu lei/Euro din Scrisoarea
cadru a Ministerului de Finanțe nr. 462147/15.01.2021), reprezentând 8,82% 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)”.
Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru
promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei consiliului judeţean a proiectului de hotărâre, în
forma prezentată.

Direcţia Dezvoltare şi Promovare
Director executiv,
Otilia MORUZ

Direcţia Buget- Finanţe
Director executiv,
Magda DIDII

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală
Director executiv,
Amalia MARIAN
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