
HOTARAREA NR.120 
privind acordul Consiliului Local al Municipiului Tulcea de a contribui la finanţarea 

proiectului cu finanţare nerambursabilă phare « O casă bună, pentru o viaţă mai 
bună ! »  

 
 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, intrunit în sedinta ordinara din data de 25 septembrie 2008; 
Examinand proiectul de hotarare privind acordul Consiliului Local al Municipiului Tulcea de a 

contribui la finanţarea proiectului cu finanţare nerambursabilă phare « O casă bună, pentru o viaţă mai 
bună ! » 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată cu nr. 
30209/19.09.2008 şi raportul nr. 30210/19.09.2008 al Direcţiei Economice şi al Compartimentului Dezvoltare 
Economică şi Integrare Europeană din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea; 

Retinand avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea ; 
Având în vedere prevederile : 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
În temeiul art. 36 alin. 2 lit “d”, art.45, al.1, 2, 6 şi art. 49 pct. 1 şi 2 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

 
         Art.1- Se aprobă aplicarea la Programul Accelerarea Implementării Strategiei Naţionale de Îmbunătăţire 
a Situaţiei Romilor, componenta Mică Infrastructură Comunitară şi Locuire, Linia de buget Phare 2006/018-
147.01.  

Art.2- Se dă acordul Consiliului Local în calitate de solicitant, de a contribui la finanţarea proiectului 
phare 2006/018-147.01 “O casă bună, pentru o viaţă mai bună ! ”. 

Art.3- Contribuţia Consiliului Local la finanţarea proiectului Phare 2006/018-147.01 “O casă bună, 
pentru o viaţă mai bună ! ” va fi de 11,3% din suma totală a proiectului, respectiv 25.390 Euro. 

Art. 4 – Consiliul Local al Municipiului Tulcea aprobă încheierea acordului privind contractarea 
finanţării. 

Art. 5 – Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu Guvernul României, Ministerul 
Finanţelor Publice, Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare, până la momentul semnării contractului, responsabil 
de proiect va fi domnul viceprimar al municipiului Tulcea, ing. Blejan George. 

Art.6- Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari autoritatilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptata cu 20 voturi ale consilierilor. 
 
 
 

 
          CONTRASEMNEAZĂ                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                                 ANTON Valeriu 
 


