
HOTĂRÂREA NR.42 
PRIVIND EMITEREA UNUI ANGAJAMENT FERM  AL CONSILIULUI  LOCAL AL 

MUNICIPIULUI  TULCEA PENTRU SUPORTAREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI 
REPARAŢII CAPITALE AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PREVĂZUTE ÎN 
PROIECTUL “REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA ZONEI INDUSTRIALE EST DIN 

MUNICIPIUL TULCEA”  
 
 
 

Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în  şedinţă 
ordinară la data de 28 februarie  2008; 

Examinând proiectul de hotărâre privind emiterea unui angajament ferm al 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea pentru suportarea cheltuielilor de 
întreţinere şi reparaţii capitale prevăzute în proiectul “REABILITAREA ŞI 

MODERNIZAREA ZONEI INDUSTRIALE EST DIN MUNICIPIUL TULCEA”, proiect din 
iniţiativa Primarului;  
        Luând în discuţie raportul întocmit de Serviciul Dezvoltare Investiţii şi 
Direcţia Economică, înregistrat sub nr.7957/19.02.2008. 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea; 
        Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 actualizată privind Finanţele 
Publice Locale; 
        În baza dispoziţiilor art.10, art.36 al.2 lit. „b” si al. 4 lit „d” din Legea  
nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată; 

În temeiul art.45, pct.1 şi 6 si art. 49 pct 1 si 2 din Legea nr.215/2001 privind 
Administraţia Publică Locală, republicată. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART. 1 – Consiliul Local al Municipiului Tulcea se angajează ferm de a 
asigura, prin bugetul local, sursele financiare necesare efectuării lucrărilor de 
întreţinere, reparaţii curente, reparaţii capitale şi de înlocuire pentru strada Prislav 
şi strada Orizontului, începând cu data punerii acestora în funcţiune după 
finalizarea lucrărilor care fac obiectul proiectului  “REABILITAREA ŞI 

MODERNIZAREA ZONEI INDUSTRIALE EST DIN MUNICIPIUL TULCEA” . Costurile de 
întreţinere curentă şi reparaţii curente pentru drum sunt evaluate la suma de 
104.000 euro/an, iar cheltuielile cu întreţinerea periodică evaluate pentru anul 11 şi 
respectiv 21 de la darea în exploatare sunt în sumă de 650.000 euro/an, conform 
valorilor estimate din Studiul de fezabilitate.  



ART. 2 – Consiliul Local al Municipiului Tulcea se angajează ferm de a 
asigura, prin bugetul local, sursele financiare necesare efectuării lucrărilor de 
întreţinere, reparaţii curente, reparaţii capitale şi de înlocuire pentru reţeaua 
electrică de pe strada Prislav şi strada Orizontului, începând cu data punerii 
acestora în funcţiune după finalizarea lucrărilor care fac obiectul proiectului  
“REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA ZONEI INDUSTRIALE EST DIN MUNICIPIUL 

TULCEA” . Costurile de întreţinere curentă şi reparaţii curente pentru reţeaua 
electrică sunt evaluate la suma de 2000 euro/an, conform valorilor estimate din 
Studiul de fezabilitate. 

ART. 3 – Consiliul Local al Municipiului Tulcea se angajează ferm de a 
respecta clauzele contractuale din CONTRACTUL DE DELEGARE A 
GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI 
CANALIZARE încheiat, la data de 26.10.2007, între Asociaţia de dezvoltare 
intercomunitară “Dezvoltare Durabilă a serviciilor de apă şi canalizare în judeţul 
Tulcea”, al cărei membru este Consiliul Local al Municipiului Tulcea, şi 
Operatorul S.C.AQUASERV S.A. Tulcea. Costurile de întreţinere curentă şi 
reparaţii curente a reţelelor de apă şi canalizare sunt evaluate la suma de      11290 
euro/an, conform valorilor estimate din Studiul de fezabilitate. 

ART. 4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 
Primarul Municipiului Tulcea. 

ART. 5 - Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
Hotărâri autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
 Hotărârea a fost adoptată  cu  19 voturi ale consilierilor. 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
          SECRETAR,                           CONSILIER, 

                  Jr. Brudiu Maria                                                Mitrea Marius 
 


