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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea participării Muzeului Județean Ialomița la realizarea proiectului  

„Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”,  Cod CALL07-15, 
depus în cadrul Programului  RO-CULTURA și a cheltuielilor legate de proiect 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 16328/2022 - G din 22.06.2022 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - contractul de finanțare nr. RO-CULTURA – A7 – 3/26.05.2022; 

- adresa nr. 1005/10.06.2022 și Nota de fundamentare nr. 1031/16.06.2022  a 
Muzeului Județean Ialomiţa; 
 - Raportul de specialitate nr. 16374/2022 - W din 22.06.2022 al Direcţiei Coordonare 
Organizare;   

- Avizul nr. 16817/2022 – Q din 27.06.2022 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 
 - Avizul nr. 16854/2022 – Q din 27.06.2022 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie, 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. b) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- Schema de ajutor de minimis pentru ”Sprijinirea inițiativelor culturale despre 
minoritatea romă” în cadrul Programului RO-CULTURA, finanțat prin Mecanismul Financiar 
SEE 2014-2021 ; 

- Strategia națională pentru egalitatea de gen; 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2021-2027;  
- prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 137/2000 privind prevenirea şi 

sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 300/2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei 
privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre 
semnare şi semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
           Art.1 Se aprobă participarea Muzeului Județean Ialomița la realizarea proiectului 
„Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”,  Cod CALL07-15, 
depus în cadrul Programului  RO-CULTURA, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-
2021, în parteneriat cu Centrul de Instruire și Consultanță Labor. 
 

Art.2(1) Se aprobă valoarea totală maximală a proiectului menționat la art.1), în 
cuantum de 956.847,33 lei, echivalentul a 193.384,53 euro. 
 (2) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului menționat la art.1), în cuantum 
de 956.847,33 lei, echivalentul a 193.384,53 euro. 
 (3) Durata de implementare a proiectului este de 17 luni. 
 
 Art.3 Se aprobă valoarea totală din proiect ce revine Muzeului Județean Ialomița, în 
cuantum de 40.915,00 lei, reprezentând contravaloarea a două salarii plătite pe durata de 
implementare a proiectului echipei de proiect din cadrul instituției, formată dintr-un ”expert 
muzeograf” și un ”coordonator cultural”. 
 

Art.4 Se împuterniceşte domnul Vlad Florin - manager al Muzeului Județean Ialomiţa, 
să semneze toate documentele necesare implementării proiectului prevăzut la art.1. 

 
Art.5 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se 

comunică, spre ducere la îndeplinire, Muzeului Județean Ialomiţa și, spre știință Direcției 
Buget Finanțe, Direcției Investiții și Servicii Publice din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa și 
Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa – Secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului”. 
 
 
 

             PREŞEDINTE,  
                                                   Contrasemnează pentru legalitate, 

                        MARIAN PAVEL                                         Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                               ADRIAN ROBERT IONESCU    
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