
ROMÂNIA   

JUDEŢUL GORJ         

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Privind spre viitor-Un muzeu rezilient și instruit” prin programul 

ERASMUS+ finanțat de Uniunea Europeană, Acțiunea Cheie 1- Educația Adulților 

 

 

 

Consiliul Județean Gorj 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun întocmit de Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, 

Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice, Direcției buget, finanțe, 

monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și  al Direcției 

managementul proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte; 

- Adresa Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” nr. 2268 din 27.09.2022, înregistrată la 

U.A.T.-Județul Gorj sub nr. 16162 din 27.09.2022, prin care ne informează cu privire la obținerea 

finanțării pentru proiectul „Privind spre viitor-Un muzeu rezilient și instruit” prin programul 

ERASMUS+ finanțat de Uniunea Europeană, Acțiunea Cheie 1- Educația Adulților ; 

- Contractul de finanțare nr. 2022-1-RO01-KA122-ADU-000072258, încheiat între Agenția 

Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Muzeul 

Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, pentru un proiect în cadrul Programului ERASMUS+, 

Acțiunea Cheie 1- Educația Adulților;  

- Prevederile art. 87 alin. (1) și  art. 173 alin. (1) lit. d, coroborat cu art. 173 alin. (5) lit. d) din 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

În temeiul art. 182 alin. (1) și (2), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,  

   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul „Privind spre viitor-Un muzeu rezilient și instruit” prin programul 

ERASMUS+ finanțat de Uniunea Europeană, Acțiunea Cheie 1- Educația Adulților,  inițiat de Muzeul 

Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educației și Formării Profesionale. 

 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă maximă de 27.240,00 EURO, din care Agenția 

Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale va realiza 

următoarele plăți către beneficiar, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”: 

- prima tranșă de avans (prefinanțare), în valoare de 21.792,00 Euro, corespunzătoare unui procent de 80% 

din suma maximă a grantului; 

- soldul, în valoare de 5.448,00 EURO, în baza unei cereri de plată, conform dispozițiilor din articolul 1.4.4 

din contractul de finanțare nr. 2022-1-RO01-KA122-ADU-000072258, încheiat între Agenția Națională 

pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Muzeul Județean Gorj 

„Alexandru Ștefulescu”. 

 

Art. 3. (1) Sumele reprezentând cheltuielile necesare implementării proiectului „Privind spre viitor-Un 

muzeu rezilient și instruit”, se vor include în bugetul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, 

precum și în bugetul propriu general al județului Gorj. 

 



 (2) Se autorizează ordonatorul terțiar de credite de la nivelul Muzeului Județean Gorj „Alexandru 

Ștefulescu” să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de venituri și cheltuieli al 

instituției publice. 

 

 (3) Ordonatorul terțiar de credite de la nivelul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” 

răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei aferente proiectului „Privind 

spre viitor-Un muzeu rezilient și instruit”. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, 

compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, precum și 

Instituției Prefectului- Județul Gorj. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 217 

adoptată în ședința din 07.10.2022 

cu un număr de 29 de voturi 

din totalul numărului de consilieri. 

 

 


