
                                                                                                                                                                             

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2021 
 

privind: aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean 
Galați, UAT Comuna Băneasa prin Consiliul Local al comunei Băneasa și Muzeul de 
Istorie ”Paul Păltănea” din Galați în vederea realizării proiectului «Proiectare pentru 
consolidarea, amenajarea și punerea în valoare a monumentului istoric ”Statuia lui Ioan 
Vodă cel Viteaz”» și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în 
vederea implementării proiectului 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13.908/15.12. 2021  

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi şi al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru 
asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de 
agrement; 

Având în vedere art. 12 din Normele metodologice privind cuantumul timbrului 
monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a 
sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1502/2007, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b, c, d și e, alin. (5) lit. a, d, j, n, și p, 
alin. (7) lit. a și c din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555/5/VII.2019; 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a și alin. (2) din Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean 
Galați, UAT Comuna Băneasa prin Consiliul Local al Comunei Băneasa și Muzeul de Istorie 
”Paul Păltănea” din Galați în vederea realizării proiectului «Proiectare pentru consolidarea, 
amenajarea și punerea în valoare a monumentului istoric ”Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz”» și 
asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării 
proiectului. 

(2) Se aprobă modelul Acordului de parteneriat, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 

 Art.2. (1) Se aprobă alocarea contribuţiei proprii pentru proiectul «Proiectare pentru 
consolidarea, amenajarea și punerea în valoare a monumentului istoric ”Statuia lui Ioan Vodă 
cel Viteaz”», în valoare de maxim 15.000 lei, din bugetul local al Judeţului Galaţi. 

  (2) Se aprobă acoperirea din bugetul local al Judeţului Galaţi a sumelor              
necesare implementării proiectului, reprezentând cheltuieli conexe sau sume necesare pentru 
acoperirea tranşelor intermediare sau finale. 
  

Art.3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu realizarea tuturor 
demersurilor necesare realizării proiectului «Proiectare pentru consolidarea, amenajarea și 
punerea în valoare a monumentului istoric ”Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz”» și cu semnarea 
în numele Consiliului Judeţean Galaţi a Acordului de parteneriat şi a întregii documentaţii 
aferente proiectului. 
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Art.4.  Prezenta hotărâre nu produce efecte în cazul în care proiectul «Proiectare 

pentru consolidarea, amenajarea și punerea în valoare a monumentului istoric ”Statuia lui Ioan 
Vodă cel Viteaz”» nu va obţine finanţare. 

 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Local al Comunei Băneasa și 

Muzeului de Istorie ”Paul Păltănea” din Galați. 
  

Art.6. Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcția Arhitect Șef, Direcţia Tehnică, Direcţia 
Economie şi Finanţe, Direcția Patrimoniu şi Serviciul licitații, monitorizare a serviciilor 
comunitare de utilitate publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Galaţi vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

 

COSTEL FOTEA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horhocea Mihaela/                                        D.Ex. Laura-Delia Angheluță 
1 ex./14.12.2021                                                                                                                                                                                

 

 

 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

 
Ionel Coca 
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Nr.........../........... 
 

ACORD DE PARTENERIAT  
pentru realizarea proiectului  

«Proiectare pentru consolidarea, amenajarea și punerea în valoare a monumentului istoric 
”Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz”» 

 

 

Parteneri 
 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ JUDEŢUL GALAŢI, prin Consiliul 
Judeţean Galaţi având sediul în str. Eroilor, nr. 7, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, cod 
poştal 800119, România, cod de înregistrare fiscală 3127476, reprezentată legal de dl. 
COSTEL FOTEA, având funcţia de Preşedinte, în calitate de Lider de parteneriat 
(Partener 1)  
 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ COMUNA BĂNEASA, având sediul în 
comuna Băneasa, str. Principală, județul Galați, cod poștal 807030, România, cod de 
înregistrare fiscală 4298571, reprezentată legal de dl. GEORGE – AURELIAN GACHE, 
având funcţia de Primar, în calitate de Partener 2 

 
3. MUZEUL DE ISTORIE ”PAUL PĂLTĂNEA” GALAȚI, având sediul în str. Al. I. Cuza 

nr. 80, municipiul Galați, cod poștal 800010, România, cod de înregistrare fiscală 
3952146, reprezentată legal de dl. CRISTIAN DRAGOȘ CĂLDĂRARU, având funcţia 
de Manager, în calitate de Partener 3 

au convenit următoarele: 
 
Obiectul 
 
(1) Obiectul acestui Acord este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 

financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le 
revin în implementarea activităţilor aferente proiectului «Proiectare pentru consolidarea, 
amenajarea și punerea în valoare a monumentului istoric ”statuia lui Ioan Vodă cel 
Viteaz”», ce va fi depus în cadrul Programului Timbrul Monumentelor Istorice, 
subprogramul Proiectare. 
 
Scopul proiectului este acela de a elabora documentația tehnico – economică necesară 
consolidării, amenajării și punerii în valoare a monumentului istoric ”Statuia lui Ioan Vodă 

cel Viteaz”, inclusă în Lista Monumentelor Istorice din 2015 sub codul GL-III-m-B-03141. 
 

(2) Acest Acord este parte integrantă din documentația de finanţare, ca anexă a acesteia. 
 
Principiile de bună practică ale parteneriatului 
 
(1) Partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul 

proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat. 
(2) Partenerii trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor 

aspectelor privind evoluţia proiectului. 
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(3) Partenerii trebuie să implementeze activităţile proiectului, cu respectarea celor mai înalte 

standarde profesionale şi de etică. 
(4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile referitoare la conflictul de interese şi regimul 

incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unei asemenea situaţii, să dispună luarea 
măsurilor care să conducă la stingerea acesteia şi evitarea producerii unei situații 
similare în viitor. 

(5) Partenerii înțeleg și acceptă faptul că vor răspunde pentru realizarea angajamentelor 
asumate în implementarea proiectului. 

 
Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
 
(6) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise mai jos şi corespund prevederilor din Ghidul 

Solicitantului – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate 
de fiecare partener: 

 
Lider de parteneriat (Partener 1) - UNITATEA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ 
JUDEŢUL GALAŢI: 

1. Elaborarea și depunerea cererii de finanțare și a documentelor anexe; 
2. Semnarea contractului de finanțare;  
3. Menținerea relației cu finanțatorul; 
4. Asigurarea co-finanțării proiectului, conform documentației de finanțare și a tuturor 

cheltuielilor conexe, inclusiv asigurarea resurselor aferente tranșei intermediare și finale 
de finanțare până la decontare; 

5. Managementul de proiect, inclusiv asigurarea în echipa de proiect a unui specialist 
atestat de Ministerul Culturii în domeniul protejării monumentelor istorice; 

6. Promovarea și comunicarea privind proiectul și activitățile acestuia, în conformitate cu 
condițiile finanțatorului; 

7. Promovarea în mediul online a activităților proiectului (site-propriu, rețele de socializare) 
utilizând elementele de identitate vizuală specifice programului; 

8. Organizarea procedurilor de achiziție; 
9. Verificarea documentațiilor tehnice conform cerințelor legale și ale finanțatorului; 
10.  Colaborarea cu partenerii în vederea realizării activităților din proiect, precum și pentru 

realizarea și depunerea rapoartelor către finanțator; 
11.  Predarea, în vederea verificării de către comisia de verificare a INP a documentației 

tehnice ce face obiectul contractului de finanțare înainte de a efectua demersurile 
necesare introducerii pe circuitul de avizare al Ministerului Culturii;  

12. Furnizarea către Institutul Național al Patrimoniului, la cererea acestuia și în termenul 
stabilit de acesta, a oricărei informații cu privire la derularea proiectului.  

 
Partener 2 - UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ COMUNA BĂNEASA 

1. Colaborarea în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare și a documentelor 
anexe; 

2. Asigurarea unui membru în echipa de proiect; 
3. Participarea la întâlniri periodice cu membrii echipei de proiect; 
4. Promovarea și comunicarea privind proiectul și activitățile acestuia; 
5. Organizarea activităților privind comunicarea și mediatizarea monumentului istoric la 

nivelul comunității locale; 
6. Promovarea în mediul online a activităților proiectului (site-propriu, rețele de socializare) 

utilizând elementele de identitate vizuală specifice programului; 
7. Întreținerea și igienizarea spațiului aferent monumentului istoric „Statuia lui Ioan Vodă 

cel Viteaz” pe toată durata de implementare a proiectului; 
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8. Colaborarea cu partenerii în vederea realizării activităților din proiect, precum și pentru 

realizarea și depunerea rapoartelor către finanțator. 
 

Partener 3 – MUZEUL DE ISTORIE ”PAUL PĂLTĂNEA” GALAȚI 
1. Colaborarea în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare și a documentelor 

anexe; 
2. Asigurarea unui membru în echipa de proiect; 
3. Participarea la întâlniri periodice cu membrii echipei de proiect; 
4. Promovarea și comunicarea privind proiectul și activitățile acestuia; 
5. Organizarea activităților privind comunicarea și mediatizarea monumentului istoric la 

nivelul comunității locale, a elevilor, precum și la nivelul județului Galați; 
6. Promovarea în mediul online a activităților proiectului (site-propriu, rețele de socializare) 

utilizând elementele de identitate vizuală specifice programului; 
7. Colaborarea cu partenerii în vederea realizării activităților din proiect, precum și pentru 

realizarea și depunerea rapoartelor către finanțator. 
 
Drepturile și obligațiile Liderului de Parteneriat şi a Partenerilor 
 
Drepturile 
(1) Liderul de parteneriat  are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor angajate ca eligibile 
conform rolului deținut în proiect. 
(2) Liderul de parteneriat are dreptul la fondurile obţinute din procesul de decontare pentru 
cheltuielile angajate de către acesta, care au fost certificate ca eligibile. 
(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi şi informaţi cu regularitate de către liderul de 
parteneriat în legătură cu implementarea proiectului.  
(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi de către liderul de parteneriat în privinţa propunerilor 
pentru modificări importante ale proiectului (de ex. activităţi, rezultate, indicatori), înaintea 
solicitării aprobării de către finanțator.  
 
Obligaţiile  
(1) Partenerii vor pregăti, împreună cu liderul de parteneriat, cererea de finanţare. 
(2) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate 
de proiect, solicitate de către lider, finanțator, sau orice alt organism abilitat să verifice sau să 
realizeze auditul și să asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.  
(3) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente 
privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres şi a 
documentelor de decontare. 
 
Perioada de valabilitate a Acordului 
 
Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării de către toate părţile și încetează 
la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Acordul 
de parteneriat trebuie semnat de lider și de toți partenerii până la depunerea cererii de 
finanţare.  
 
 

Forța majoră 
 
(1) Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a 
obligațiilor asumate prin prezentul Acord. Prin forță majoră se înțelege un eveniment 
independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea Acordului 
și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. 
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(2) Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în 
scris, în maximum 5 zile calendaristice de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica 
în maximum 15 zile calendaristice de la producerea evenimentului. De asemenea, are 
obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile. 
(3) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării 
consecințelor acțiunii de forță majoră. 
(4) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării 
cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele 
provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. 
(5) Executarea Acordului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe 
perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. 

 

Legea aplicabilă 
 
(1) Prezentului Acord i se va aplica legislația românească şi va fi interpretat în conformitate 

cu aceasta. 
(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra 

modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau 
când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a 
încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

 
Dispoziţii finale 
 
(1) Comunicarea între părți se va realiza prin scrisoare oficială și/sau poștă electronică. 

Adresele de e-mail care vor fi utilizate în acest scop vor fi comunicate în scris ulterior. 
(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. 
 
Prezentul Acord s-a încheiat astăzi,……………….., în trei (3) exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. 

 

LIDER DE PARTENERIAT 
PARTENER 1 

 
UNITATEA ADMINISTRATIV – 

TERITORIALĂ JUDEŢUL 
GALAŢI –  

Consiliul Judeţean Galaţi 

 
PARTENER 2 

 
UNITATEA 

ADMINISTRATIV - 
TERITORIALĂ COMUNA 

BĂNEASA 

 
PARTENER 3  

 
MUZEUL DE ISTORIE ”PAUL 

PĂLTĂNEA” GALAȚI 

   
Președinte, 

 
COSTEL FOTEA 

 

Primar, 
 

GEORGE – AURELIAN 
GACHE  

 

Manager, 
 

CRISTIAN DRAGOȘ 
CĂLDĂRARU 

 
 

 
 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 13908/15.12.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea parteneriatului 
între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, UAT Comuna Băneasa prin 

Consiliul Local al comunei Băneasa și Muzeul de Istorie ”Paul Păltănea” din Galați în 
vederea realizării proiectului «Proiectare pentru consolidarea, amenajarea și punerea în 

valoare a monumentului istoric ”Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz”» și asumarea unor 
obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului 

 
 

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) acordă, prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI), 
finanţări nerambursabile pentru proiecte care au ca scop protejarea şi promovarea 
monumentelor istorice, cu derulare până la data de 2 decembrie 2022. Acordarea finanțării 
pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice are ca scop stimularea pregătirii de 
proiecte viabile care să fie implementate prin viitorul cadru financiar european sau prin 
mecanismele naționale de finanțare publică. 
 
Consiliul Județean Galați a derulat cu succes un proiect similar care a vizat elaborarea tuturor 
documentațiilor tehnice aferente consolidării, restaurării, reabilitării și punerii în valoare a 
Casei Memoriale ”Costache Negri”. 
 
Având în vedere situaţia actuală a monumentelor istorice deţinute de Consiliul Județean 
Galați, obiectivele vizate pentru exerciţiul financiar 2021-2027, precum şi condiţiile de 
eligibilitate impuse prin acest program de finanţare, Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz  -
monument istoric inclus în Lista Monumentelor Istorice din 2015 sub codul GL-III-m-B-03141, 
reprezintă o propunere viabilă pentru obţinerea finanţării în vederea realizării serviciilor de 
proiectare pentru consolidarea, amenajarea și punerea în valoare a monumentului. 
 
Proiectul va fi depus până la data de 3.02.2022, în cadrul subprogramului ”proiectare - 
elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor 
istorice, în vederea solicitării de finanţări în viitorul cadru financiar multianual al Uniunii 
Europene (2021-2027) şi în cadrul diferitelor programe naţionale”.  
 
UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, în calitate de proprietar al monumentului, îşi 
asumă rolul de solicitant în parteneriat cu UAT Comuna Băneasa prin Consiliul Local al 
Comunei Băneasa și Muzeul de Istorie ”Paul Păltănea” din Galați. 
 
Proiectul are drept scop elaborarea documentațiilor de proiectare pentru consolidarea, 
amenajarea și punerea în valoare a monumentului istoric ”statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz” 
situat la Roșcani, în comuna Băneasa. 
 
La 70 de kilometri de municipiul Galaţi, pe platoul unui deal, între localităţile Băneasa şi 
Roşcani, se înalţă, un impozant monument dedicat voievodului Moldovei, Ioan Vodă cel 
Viteaz. 
Statuia voievodului a fost realizată în stil figurativ de sculptorul Gheorghe Turcu, aceasta 
având o înălțime de 4,5 metri. Pe o platformă în două terase, spre care urcă o scară 
monumentală, se află soclul de forma unei prisme pătrate, din beton placat cu travertin (de 
aproximativ 2,50 m înălțime), surmontat de statuia, ronde-bosse, din bronz (înaltă de 2 m) a lui 
Ioan Vodă cel Viteaz, prezentat în picioare, cu mâna dreaptă pe mânerul sabiei pe care se 
pregăteşte să o scoată din teacă. 



Vigoarea și forța voievodului, demnitatea, spiritul de sacrificiu, siguranța și tăria de sine, dar și 
inteligența, aptitudinile și calitățile sale de bun strateg militar sunt bine puse în evidență de 
sculptorul Gheorghe Turcu. 
 
Costurile pentru concepție și producție au fost suportate de Comitetul de Cultură şi Educaţie 
Socialistă al judeţului Galaţi, turnarea în bronz realizându-se la Combinatul Fondului Plastic 
din Bucureşti. Inaugurarea acesteia a avut loc în anul 1976 când se împlineau 402 de ani de 
la moartea domnitorului. 
 
În prezent, monumentul necesită o serie de intervenții din cauza stării de degradare în care se 
află: travertinul soclului prezintă spărturi și lipsuri, accesul spre monument din drumul județean 
precum și platformele teraselor sunt deteriorate etc. Totodată, adiacent monumentului există o 
parcare pentru care sunt necesare lucrări, astfel încât să asigure accesul optim al vizitatorilor. 
Pentru punerea în valoare a monumentului este necesară și asigurarea iluminatului 
arhitectural. 
 
Bugetul total al proiectului va fi 146.385 lei, iar cofinanțarea pe care Consiliul Județean Galați 
o va asigura va fi de maxim 15.000 de lei. 
 
Dat fiind faptul că programul prevede decontarea cheltuielilor, este necesară și acoperirea din 
bugetul local al Judeţului Galaţi a sumelor aferente implementării proiectului, reprezentând 
cheltuieli conexe sau sume necesare pentru acoperirea tranşelor intermediare sau finale. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul propriu, precum şi avizul  
Comisiilor de specialitate nr. 1 de buget – finanțe, strategii, studii și prognoză economico-
socială şi al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de 
dezvoltare partenerială locală, județeană, regională și europeană şi al Comisiei de specialitate 
nr. 4 pentru asistenţă și protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, activități științifice, 
sportive și de agrement din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind 
parteneriatul între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, UAT Comuna Băneasa 
prin Consiliul Local al Comunei Băneasa și Muzeul de Istorie ”Paul Păltănea” din Galați în 
vederea realizării proiectului «Proiectare pentru consolidarea, amenajarea și punerea în 
valoare a monumentului istoric ”Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz”» și asumarea unor obligații 
ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului, în forma prezentată. 
 
 
 
 

P R E Ș E D I N T E, 

 

 COSTEL FOTEA 
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                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea parteneriatului 

între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, UAT Comuna Băneasa prin 
Consiliul Local al comunei Băneasa și Muzeul de Istorie ”Paul Păltănea” din Galați în 

vederea realizării proiectului «Proiectare pentru consolidarea, amenajarea și punerea în 
valoare a monumentului istoric ”Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz”» și asumarea unor 

obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului 
 
 

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) acordă, prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI), 
finanţări nerambursabile pentru proiecte care au ca scop protejarea şi promovarea 
monumentelor istorice, cu derulare până la data de 2 decembrie 2022. Acordarea finanțării 
pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice are ca scop stimularea pregătirii de 
proiecte viabile care să fie implementate prin viitorul cadru financiar european sau prin 
mecanismele naționale de finanțare publică. 
 
Având în vedere situaţia actuală a monumentelor istorice deţinute de Consiliul Județean 
Galați, obiectivele vizate pentru exerciţiul financiar 2021-2027, precum şi condiţiile de 
eligibilitate impuse prin acest program de finanţare, statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz  -
monument istoric inclus în Lista Monumentelor Istorice din 2015 sub codul GL-III-m-B-03141, 
reprezintă o propunere viabilă pentru obţinerea finanţării în vederea realizării serviciilor de 
proiectare pentru consolidarea, amenajarea și punerea în valoare a monumentului. 
 
Proiectul va fi depus până la data de 3.02.2022, în cadrul subprogramului ”proiectare - 
elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor 
istorice, în vederea solicitării de finanţări în viitorul cadru financiar multianual al Uniunii 
Europene (2021-2027) şi în cadrul diferitelor programe naţionale”.  
 
UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, în calitate de proprietar al monmentului, îşi 
asumă rolul de solicitant în parteneriat cu UAT Comuna Băneasa prin Consiliul Local al 
Comunei Băneasa și Muzeul de Istorie ”Paul Păltănea” din Galați. 
 
Proiectul are drept scop elaborarea documentațiilor de proiectare pentru consolidarea, 
amenajarea și punerea în valoare a monumentului istoric ”statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz” 
situat la Roșcani, în comuna Băneasa. 
 
Bugetul total al proiectului va fi 146.385 lei, iar cofinanțarea pe care Consiliul Județean Galați 
o va asigura va fi de maxim 15.000 de lei. 
 
Dat fiind faptul că programul prevede decontarea cheltuielilor, este necesară și acoperirea din 
bugetul local al Judeţului Galaţi a sumelor aferente implementării proiectului, reprezentând 
cheltuieli conexe sau sume necesare pentru acoperirea tranşelor intermediare sau finale. 
 
Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază prevederile din:  
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în 
Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 555/5.VII.2019: 
  - art. 173 alin. (1) - „Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de 
atribuţii: (…) lit. b) - atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a județului; lit. c) – atribuții 
privind administrarea domeniului public și privat al județului; d) atribuții privind gestionarea 
serviciilor publice de interes județean; lit. e) - atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe 
plan intern şi extern”;  



 - art. 173 alin. (5) – „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean 
asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes judeţean privind: lit. a) – educaţia; lit. d) – cultura; lit. j) – 
conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a 
parcurilor, grădinilor și rezervațiilor naturale”, lit. n) – turism și lit. p) dezvoltare economică.  
 - art. 173 alin (7) „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean: 
a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori 
străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a 
unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean; […] c) hotărăște, în 
condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din țară ori din 
străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților 
administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.”. 
- art. 182 alin. (1) „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu 
majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”. 
- art. 196 alin (1) „În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice 
locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, 
după cum urmează: lit. a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri” şi alin (2) „În 
organizarea executării sau executării în concret a legii, autorităţile deliberative şi cele 
executive adoptă, emit sau încheie, după caz, şi alte acte juridice prin care se nasc, se 
modifică sau se sting drepturi şi obligaţii.” 
- Legea nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 5 alin.3) – ”fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetelor 
locale pe ordonatori de credite, pe destinații, respectiv pe acțiuni, activități, programe, 
proiecte, obiective, se efectuează în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților 
administrației publice locale, cu prioritățile stabilite de acestea, în vederea funcționării lor și în 
interesul colectivităților locale respective”; 
- Hotărârea Guvernului 1502/2007 cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de 
percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, 
reglementează şi detaliază atât mecanisul de colectare cât şi alocarea finanţărilor colectate 
prin intermediul Timbrului Monumentelor Istorice, art. 12 – „Fondurile obţinute din aplicarea 
timbrului monumentelor istorice se utilizează de Institutul Naţional al Patrimoniului în 
conformitate cu Procedura privind acordarea de finanţări din fondurile obţinute din aplicarea 
timbrului monumentelor istorice, prevăzută în anexa nr. 5”. 
 
În aceste condiţii, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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