ROMANIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA BEREZENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru implementarea proiectului "Promovarea traditiilor locale culturale in comuna
Berezeni, judetul Vaslui "
Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea
implementării proiectului "Promovarea traditiilor locale culturale in comuna Berezeni,
judetul Vaslui ", prin care se vor achizitiona costume populare, obiecte decor scena, materiale
audio, istrumente muzicale si echipamente hardware pentru dotarea asezamintelor culturale din
comuna Berezeni a caror functionare este asigurata de Fundatia Anastasie Fatu Berezeni ;
Având în vedere necesitatea şi oportunitatea implementării unui proiect finanţat prin
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), axa 4 LEADER;
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru accesarea MĂSURII 413.22,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia
rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”;
Având în vedere intentia Comunei Berezeni de a depune in calitate de solicitant un proiect
in cadrul Masurii 413.22 “Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru
economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” in sesiunea octombrienoiembrie 2013 deschisa de GAL “Moldo-Prut”.
Având în vedere expunerea de motive si avizul comisiei de specialitate ;
În temeiul prevederilor art. 36 alin(6) lit”a” pct.4, art. 45 alin(1) , art. 115 alin(1) lit „b”, din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Berezeni, judeţul Vaslui;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului: "Promovarea
traditiilor locale culturale in comuna Berezeni, judetul Vaslui ", prin care se vor realiza
următoarele dotari:
Nr.
NR.
TIP PRODUS
Crt.
BUC
COSTUME POPULARE
1.

Costume populare – dansatori – fete (ie, fusta, fota, barnet, bundita,
basma, pantofi)

12

2.

Costume populare – dansatori – baieti (camasa, fusta, bundita, brau,
itari, caciula, cizme)

12

1

3.

Costume populare – orchestra – baieti (camasa, pantaloni, bundita,
brau, pantofi)

TOTAL COSTUME POPULARE
4.
PERDELE SI GARNITURA SCENA
5.
Cortina fundal
6.
Mecanism montare cortina
TOTAL DECOR SCENA
MATERIALE AUDIO
7.
Boxe active
8.
Statie boxe
9.
Mixer amplificat
10.
Microfon cu fir si stativ
11.
Microfon fara fir si stativ
12.
Cablu conexiuni
TOTAL MATERIALE AUDIO
INSTRUMENTE MUZICALE
13.
Acordeon cu 80 de basi
14.
Acordeon cu 120 de basi
TOTAL INSTRUMENTE MUZICALE
ECHIPAMNETE HARDWARE
15.
Cd player (cu CD, Mp3 si USB)
16.
Ecran proiectie
17.
Videoproiector
18.
Laptop
TOTAL ECHIPAMNETE HARDWARE

12
36
1
1
2
2
1
2
3
2
15
25
1
1
2
1
1
1
2
5

Art. 2 Se aproba valoarea totala a proiectului de 121.435 lei fara TVA , la care se adauga
TVA in suma de 29.144 lei, din care valoarea dotarilor de 115.653 lei fara TVA si TVA in suma
de 27.757 lei. Dotarile si echipamentele specificate la art. 1 vor fi achiziţionate prin susţinerea
financiară în cotă parte din partea comunei Berezeni, jud. Vaslui.
Art. 3 Realizarea proiectului deserveşte un nr. de 4.780 de locuitori si institutiile de interes
public ( scoli , gradinite etc) din comuna Berezeni.
Art. 4 Consiliul local Berezeni, judeţul Vaslui îşi ia angajamentul de a suporta cheltuielile
de mentenanţă şi gestionare a investiţiei pe o perioadă de cel puţin 5 (cinci) ani, de la data la care
echipamentele si dotarile au fost achizitionate, receptionate si puse în funcţiune, în cazul în care
proiectul este declarat eligibil şi primeşte finanţare.
Art. 5 Angajamentul de a asigura utilizarea echipamentelor si costumelor în conformitate
cu reglementările în vigoare privind condiţiile de utilizare ale acestora si in conformitate cu
activitatea cultural artistica a comunei .
Art. 6 Se aproba necesitatea si oportunitatea incheierii Acordului de parteneriat cu
“Fundatia Anastasie Fatu Berezeni” in vederea sustinerii activitatii formatiilor artistice care
2

valorifica folclorul romanesc, datinile si obiceiurile la nivelul comunei Berezeni (Ansamblul vocal
folcloric „Datina”, Grupul vocal folcloric „Aluniţa”, taraf mic de instrumente populare).
Art. 7 Investiţia face parte din Strategia de dezvoltare a comunei Berezeni, judeţul Vaslui
şi din Strategia de dezvoltare locală a teritoriului ,,Moldo-Prut”, judetul Vaslui.
Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului comunei
Berezeni, jud. Vaslui, fiind astfel desemnat reprezentant legal de proiect.
Art. 9 Câte un exemplar după prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectuluijudeţul Vaslui, Fundatiei Anastasie Fatu Berezeni.
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