
HOTĂRÂREA NR. 139 
privind cofinanţarea proiectului de investiţii 

“Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată  
din judeţul Tulcea” 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 
la data de 30.07.2009; 
          Examinând proiectul de hotărâre privind cofinanţarea proiectului de investiţii  
“Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată din judeţul 
Tulcea”, proiect din iniţiativa primarului; 
 Luând în discuţie raportul Asociaţiei Intercomunitare „Dezvoltarea Durabilă A 
Serviciilor De Apă Şi Canalizare Din Judeţul Tulcea” înregistrat sub nr. 107/ 21.07.2009;  
 Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

Având in vedere: 
         - Contractul de Finanţare nr. 91802 / 09.10.2008 „Reabilitarea şi extinderea 
sistemelor de apă şi apă uzată din judeţul Tulcea” POS Mediu; 
         - Hotărârea Asociaţiei Intercomunitare „Dezvoltarea Durabilă A Serviciilor De Apă Şi 
Canalizare Din Judeţul Tulcea”  nr. 16 / 09.07.2009; 
         - În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (2) şi ale art. 43 alin. 
(1)  din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, precum şi ale art. 
10 alin. (1) lit. b şi art. 36 alin. (1)  din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr. 241/2006; 
         - În baza dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 14 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
         În temeiul art. 45, pct. 1 şi 6 şi art. 49, pct. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

 ART. 1. Se aprobă acoperirea diferenţei de garanţie de 20% din valoarea 
creditului în sumă de 6.365.858 Euro pentru SC AQUASERV SA necesar proiectului de 
investiţii „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată din 
judeţul Tulcea”, proporţional cu procentul din bugetul proiectului alocat pentru 
investiţiile aferente municipiului Tulcea. 

ART. 2. Se aprobă suportarea dobânzilor şi comisioanelor aferente scrisorii de 
garanţie bancară emisă de către EXIMBANK ROMÂNIA, aferente proiectului de 
investiţii „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată din 
judeţul Tulcea”, proporţional cu procentul din bugetul proiectului alocat pentru 
investiţiile aferente municipiului Tulcea. 
 



ART. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte 
Asociaţia Intercomunitară „Dezvoltarea Durabilă A Serviciilor De Apă Şi Canalizare Din Judeţul 
Tulcea”. 
 

ART. 4. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
Hotărâri către Asociaţia Intercomunitară „Dezvoltarea Durabilă A Serviciilor De Apă Şi 
Canalizare Din Judeţul Tulcea” şi SC AQUASERV SA pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor sale. 
 
 

 
 Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ale consilierilor. 
 

 
    CONTRASEMNEAZĂ                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
            SECRETAR,                                                                                                         CONSILIER, 
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