
HOTARAREA Nr.114 
privind aprobarea proiectului şi a acordului de parteneriat privind realizarea în 

comun a obiectivului ,, Valorificarea turistica a manastirilor tulcene prin 
imbunatatirea infrastructurii de acces si de mediu” 

 
 
  Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, intrunit în sedinta ordinara 
din data de 29 aprilie 2010; 

Examinand  proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului şi a acordului de 
parteneriat privind realizarea în comun a obiectivului „Valorificarea turistica a 
manastirilor tulcene prin imbunatatirea infrastructurii de acces si de mediu”,  proiect din 
iniţiativa Primarului;   

Luand în discuţie adresa Consiliului Judetean Tulcea  nr. G 2938/28.04.2010 si 
raportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu nr. G 2939/28.04.2010; 

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
În baza dispozitiilor art.14 art.36, al.(2), lit.b) si al.(4), lit.e) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

În temeiul art.45, al.(1), (2) şi (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1. -(1)Se aproba proiectul ,,Valorificarea turistica a manastirilor tulcene prin 

imbunatatirea infrastructurii de acces si de mediu”. 
   (2) Se da acordul de parteneriat intre Consiliul Local al Municipiului 

Tulcea, Consiliul Judetean Tulcea, Consiliul Local al Comunei Frecatei, Consiliul Local 
al Comunei Niculitel, pentru realizarea in comun a obiectivului „Valorificarea turistica a 
manastirilor tulcene prin imbunatatirea infrastructurii de acces si de mediu”. 

Art. 2. -Se modifica si se completeaza art. 4, lit.c) din Acordul de parteneriat 
incheiat intre Consiliul Judetean Tulcea, Consiliul Local al Municipiului Tulcea, 
Consiliul Local al Comunei Frecatei si Consiliul Local al Comunei Niculitel, pentru 
realizarea in comun a obiectivului ,,Valorificarea turistica a manastirilor tulcene prin 
imbunatatirea infrastructurii de acces si de mediu”, dupa cum urmeaza: 

,, Art. 4, lit. (c) -Se obliga sa asigure cofinantarea proiectului mai sus mentionat 
cu suma de 1.256.360 reprezentand contributia proprie de 2% din valoarea cheltuielilor 
eligibile la care se adauga toate cheltuielile neeligibile aferente proiectului’’. 

Art.3- Pentru implementarea proiectului Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
nu va fi implicat financiar, ci va pune la dispozitie pentru reabilitare si modernizare, 
strada Livezilor, cu o suprafata de 9.738 mp. 

Art.4-Se interzice instrainarea proprietatii asupra facilitatilor construite 
(modernizate) in cadrul proiectului pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizarea 
obiectivului. 



Art.5-Se imputerniceste Primarul Municipiului Tulcea, domnul dr. ing. Constantin 
Hogea cu semnarea acordului de parteneriat. 
Art.6- Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari 
autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
 

Hotărârea a fost adoptata cu 21 voturi ale consilierilor. 
        
  CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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