
 
 

HOTĂRÂREA NR._76  
PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE  FEZABILITATE “MODERNIZAREA 

PARCULUI VICTORIA DIN ZONA URBANA VEST MUNICIPIUL TULCEA “  ŞI A 
INDICATORILOR   TEHNICO-ECONOMICI 

 
 Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară la 

data de 27.03.2009; 
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate 

“MODERNIZAREA PARCULUI VICTORIA DIN ZONA URBANA VEST MUNICIPIUL 
TULCEA “  şi a indicatorilor                    tehnico-economici, proiect din iniţiativa Primarului;  

Luând în discuţie raportul întocmit de Serviciul Dezvoltare Investiţii şi Direcţia 
economică, înregistrat sub nr. 9065/27.03.2009; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

Având în vedere Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
         În baza dispoziţiilor art.10, art.36 alin.(2) lit. b) si alin.(4), lit. d)  din Legea nr.215 /2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.45, alin.(1) şi (6) şi art.49, alin.(1) şi (2) din din Legea nr.215 /2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART.1 - Aprobă Studiul de  fezabilitate “MODERNIZAREA PARCULUI VICTORIA 
DIN ZONA URBANA VEST MUNICIPIUL TULCEA “  conform anexei nr.1 şi indicatorii              
tehnico-economici  în valoare totală de 8.684.065,00 lei inclusiv TVA din care C+M 
7.098.164,00 lei inclusiv TVA, conform anexei nr. 2. 

ART.2 -  Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART. 3 – Aprobă contributia Consiliului Local al Municipiului Tulcea la  finantarea  

cheltuielilor eligibile a proiectului „MODERNIZAREA PARCULUI VICTORIA DIN ZONA 
URBANA VEST MUNICIPIUL TULCEA”, proiect finantat  in cadrul  Programului operational  
regional 2007-2013, cu suma de de 136.584,24 lei. 

ART. 4 - In vederea realizarii obiectivului proiectului, Consiliul Local al Municipiului 
Tulcea va suporta cheltuielile neprevazute neeligibile, precum si cheltuielile in avans pe perioada 
de implementare a proiectului conform regulilor impuse de sistemul de decontare aferente 
programului de finantare din fondurile structurale ale Uniunii Europene. 

ART. 5 - Aprobă Contributia Consiliului Local al Municipiului Tulcea la  finantarea  
cheltuielilor neeligibile a proiectului „MODERNIZAREA PARCULUI VICTORIA DIN 
ZONA URBANA VEST MUNICIPIUL TULCEA”proiect finantat  in cadrul  Programului 
operational  regional 2007-2013, cu suma de de 1.878.652,80 lei. 



ART. 6 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc  Direcţia 
Economică şi Serviciul Dezvoltare investiţii. 

ART. 7 - Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
 Hotărârea a fost adoptată  cu 14 voturi ale consilierilor. 
 
          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                            BLEJAN George 
 


