
HOTĂRÂREA NR.166 
 

privind aprobarea cofinantarii proiectului „ Asiste nta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de 
finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Tulcea, in perioada 2014 – 2020” 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.11.2014; 
         Examinand proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinantarii proiectului „ Asistenta tehnica 
pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Programul Regional de 
Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Tulcea, in perioada 2014 – 2020”; 
 Având în vedere: 

- Adresa S.C. Aquaserv S.A. nr.12177/20.11.2014, inregistrata la Primaria Municipilui   
Tulcea cu nr.33541/21.11.2014 insotita de Nota de calcul privind finantarea / cofinantarea 
Proiectului „ Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de 
atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din 
judetul Tulcea, in perioada 2014 – 2020” 

- Expunere de motive a Primarului, inregistrata cu nr.33898/25.11.2014; 
- Coraportul inregistrat cu nr.33897/25.11.2014; 
- Prevederile cap IV sectiunea Bugetului proiectului din Ghidul Solicitantului Axa Prioritara 

1A „ Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructura de apa si apa uzata din judetul 
Tulcea, in perioada 2014-2020”; 

- Prevederile art. 1(1) si art. 44(1) ale Legii nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale 
actualizata; 

- Prevederile art. 47 si 117 lit „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei   publice locale, 
republicata si actualizata; 

                 In baza dispozitiilor art. 36(2) lit. „b” si art. 36(4) lit. „f” si art. 45(2) lit. „a” din Legea     
                     administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata si actualizata,  
                                                               
                                                                       HOTĂRÂŞTE 
 
          Art.1 –Se aproba proiectul de hotarare privind cofinantarea proiectului „ Asistenta tehnica     pentru 
pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Programul Regional de 
Dezvoltare a  infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Tulcea, in perioada 2014 – 2020” 
           Art.2 – Se aproba contributia proprie de 1% din valoarea eligibila estimata in cuantum de   
             5107,36 euro  reprezentand contributia Consiliului Local  Tulcea , aferenta proiectului  „  
             Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire   
             pentru Programul Regional de Dezvoltare a  infrastructurii de apa si apa uzata din  judetul  
             Tulcea, in perioada 2014 – 2020”. 
 
           Art.3- Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Economice,  Asociatiei  Intercomunitare   
             Dezvoltarea Durabila a  Serviciilor de Apa si  Canalizare din judetul Tulcea , Institutiei  
             Prefectului Judetului Tulcea, Consiliului  Judetean Tulcea  si va fi adusa la cunostinta publica, in  
             conditiile legii.  
  
      Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi ale consilierilor locali. 
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