
HOTĂRÂREA NR.261 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea şi extinderea 

sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Tulcea, România” şi a 
indicatorilor tehnico-economici, pentru municipiul tulcea  

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în Sedinţa Ordinară la data de  

27.09.2007. 
Examinând Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea 

şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Tulcea, România” 
şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru municipiul Tulcea, proiect din iniţiativa 
Primarului; 

Luând în discuţie coraportul prezentat de S.C. Aquaserv S.A. Tulcea şi Direcţia Economică, 
înregistrat sub nr. 7319/21.09.2007; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
In baza dispoziţiilor art. 10, art. 36 alin. 2 lit b şi alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, 
În temeiul art. 45pct. 1 şi 6 şi art. 49 pct. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1 - Se aprobă Studiului de Fezabilitate privind „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de 

alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Tulcea, România” şi indicatorii tehnico-economici în 
valoare totală de 71 309 806 euro inclusiv TVA echivalent 241 882 862 RON inclusiv TVA ( 1 
Euro = 3,392 Ron BNR la 1 Martie 2007), conform anexei 1 şi 2. 

 
Art. 2 – Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzut la art. 1 se asigură din : Fonduri 
nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondulm de Coeziune), alocaţii de la bugetul de stat, 
alocaţii de la bugetele locale, contribuţii din fondurile propriii ale operatorului sau împrumuturi de 
la Instituţii financiare Internaţionale sau bănci comerciale.   

 
Art. 3 -  Aprobă cofinanţarea proiectului „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare 

cu apă şi canalizare din judeţul Tulcea, România” de către Municipiul Tulcea reprezentând 2% din 
necesarul neacoperit de finanţare (financing gap) aferent investiţiilor pentru municipiul Tulcea pe 
perioada 2008-2013 conform anexei 3 la prezenta.  

 
Art. 4 -  Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantăm din prezenta hotărâre. 
 
Art. 5 – Obiectivele de investiţii vor fi amplasate pe terenuri care se află în domeniul public al 

Municipiului Tulcea. Aceste terenuri sunt disponibile pentru realizarea obiectivelor propuse în 
proiect. 

 



Art. 6 - Se împuterniceşte Asociaţia de dezvoltare Intercomunitară „Dezvoltarea durabilă a 
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Tulcea” să aprobe  Studiul de Fezabilitate 
privind „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul 
Tulcea, România” respectiv devizul general şi indicatorii tehnico-economici pentru investiţiile 
Operatorului regional SC AQUASERV SA Tulcea în valoare de 99 300 000 euro inclusiv TVA 
echivalent 336 825 600 Ron inclusiv TVA (1 euro = 3, 392 Ron BNR la 1 Martie 2007) . 

 
Art. 7 – Cu  ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 

Direcţia Economică şi SC AQUASERV SA Tulcea. 
 
Art. 8 - Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autoritaţilor 

şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor. 
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