
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                              

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea proiectului 

„Rituri de trecere in comunitatile de rromi din judetul Prahova”,  

 

 

Având în vedere: 

-   Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, precum şi 

Raportul nr. 22060/XIII/A/08.12.2014  al Direcţiei Absorbţie Fonduri Europene, prin 

care se propune aprobarea  proiectului „Rituri de trecere in comunitatile de rromi 

din judetul Prahova”; 

-  Prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  În temeiul prevederilor art. 91 alin. 3 lit. f şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1 Se aprobă proiectul „Rituri de trecere in comunitatile de rromi din 

judetul Prahova”,  în vederea obţinerii finanţării în cadrul Mecanismului Financiar 

SEE 2009-2014, care vizeaza Promovarea diversitatii in cultura si arta in cadrul 

patrimonului cultural European,  Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova având 

calitatea de solicitant. 

Art.2 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 

 

PREŞEDINTE, 

MIRCEA COSMA 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                           SECRETAR, 

                                                                                                            Mihail Pavel 

 

Ploieşti, 15 dec 2014 

Nr.183 

 

 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind  aprobarea proiectului 

„Rituri de trecere in comunitatile de rromi din judetul Prahova”,  
 

  

 

         In cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 care vizeaza Promovarea 

diversitatii in cultura si arta in cadrul patrimonului cultural European, Muzeul 

Judetean de Stiintele Naturii a solicitat spre finantare proiectul „Rituri de trecere in 

comunitatile de rromi din judetul Prahova”.  

Acest proiect este cu finantare integrala nerambursabila din fondurile 

Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 si va fi implementat in localitatile Baltesti, 

Ditesti si Izvoare, avand ca obiectiv general documentarea istoriei culturale a 

comunitatilor de rromi din localitatile mentionate anterior. 

Conform cerintelor finantatorului, in cazul aprobarii acestui proiect este necesara 

o Hotarare de aprobare a proiectului emisa de ordonatorul principal de credite, 

respectiv Consiliul Judetean Prahova. 

 Propunem Consiliului Judeţean Prahova spre aprobare proiectul de hotărâre 

anexat. 

 

 

PREŞEDINTE, 

MIRCEA COSMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMĂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA ABSORBŢIE FONDURI EUROPENE                                    

Nr. 22060/XIII/A/08.12.2014 

 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului  

„Rituri de trecere in comunitatile de rromi din judetul Prahova”,  
 

 

Proiectul de hotărâre supus aprobării are în vedere promovarea proiectului „Rituri de 

trecere in comunitatile de rromi din judetul Prahova”, propus pentru finanţare, în cadrul 

Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, care vizeaza Promovarea diversitatii in cultura si 

arta in cadrul patrimonului cultural European, Muzeul Judetean de Stiintele Naturii 

Prahova având calitatea de solicitant. 

Acest proiect este cu finantare integrala nerambursabila din fondurile Mecanismului 

Financiar SEE 2009-2014 si va fi implementat in localitatile Baltesti, Ditesti si Izvoare, 

avand ca obiectiv general documentarea istoriei culturale a comunitatilor de rromi din 

localitatile mentionate anterior. 

Grupurile tinta ale proiectului sunt comunitatile de rromi din Baltesti (aproximativ 600 

persoane), Ditesti (aproximativ 500 persoane)  si Izvoare (aproximativ 100 persoane). 

Activitatile proiectului sunt; 

- Documentarea in teren privind riturile de trecere, obiceiurile comportamentale si 

elemente de cultura materiala ale comunitatilor de rromi; 

- Elaborare si editare catalog de imagini despre riturile de trecere, obiceiurile 

comportamentale si elemente de cultura materiala ale comunitatilor de rromi din 

localitatile Baltesti, Ditesti si Izvoare; 

- Elaborare si editare studiu despre riturile de trecere, obiceiurile comportamentale si 

elemente de cultura materiala ale comunitatilor de rromi din localitatile Baltesti, 

Ditesti si Izvoare; 

- Realizarea si itinerarea expozitiei „Rituri de trecere in comunitatile de rromi din 

judetul Prahova”. 

Finantarea solicitata este in suma de 63.526,05 lei – 100% din costuri fiind eligibile. 

Conform cerintelor finantatorului, in cazul aprobarii acestui proiect este necesara o 

Hotarare de aprobare a proiectului emisa de ordonatorul principal de credite, respectiv 

Consiliul Judetean Prahova. 

Faţă de cele prezentate, propunem aprobarea proiectului „Rituri de trecere in 

comunitatile de rromi din judetul Prahova”. 

 
 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Marius Constantin Nicolae 

 

 

 


