
 
HOTĂRÂREA NR. 75 

PRIVIND APROBAREA DEFALCĂRII PE SURSE DE FINANŢARE A VALORII REZULTATE DIN 
OFERTA FINANCIARĂ  A OFERTANTULUI CÂŞTIGĂTOR PENTRU  LUCRĂRILE  LA 

PROIECTUL ,,DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE DE AGREMENT - REPARAŢIA 
CORPULUI NAVEI CU ZBATURI <<REPUBLICA>>” 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
26.04.2012; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a valorii 
rezultate din oferta financiară a ofertantului câştigător pentru lucrările la proiectul 
,,DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE DE AGREMENT - REPARAŢIA CORPULUI NAVEI 
CU ZBATURI <<REPUBLICA>>”, proiect din iniţiativa Primarului;  

Luând în discuţie raportul întocmit de Biroul Marketing, Achiziţii, Licitaţii şi Direcţia 
Economică, înregistrat sub nr. 9235 din 20.04.2012; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu 

modificările şi completările ulterioare; 
În baza dispoziţiilor art.10, art.36, alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d), din Legea nr.215/ 2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 45 alin.(1) şi (6) şi art.49 alin.(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 defalcarea pe surse de finanţare a valorii rezultate din oferta 
financiară a ofertantului câştigător pentru  lucrările  la proiectul ,,DEZVOLTAREA 
INFRASTRUCTURII TURISTICE DE AGREMENT - REPARAŢIA CORPULUI NAVEI CU ZBATURI 
<<REPUBLICA>>”, respectiv suma de 1.467.478,33 lei după cum urmează:  

 - 1.394.000 lei – sumă alocată de la bugetul de stat;  
          -    73.478,33 lei – sumă alocată de la bugetul local, conform anexei nr. 1.  

ART.2 - Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc  Direcţia Economică 

şi Biroul Marketing, Achiziţii, Licitaţii. 
ART.4 – Cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 201/29.09.2011 privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a valorii rezultate din 
documentaţia de avizare a proiectului ,,DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE DE 
AGREMENT - REPARAŢIA CORPULUI NAVEI CU ZBATURI <<REPUBLICA>>” se revocă. 

ART.5 - Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor 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                                                               MUNTEANU Dan 
 


