
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA EXTRAORDINAR Ă DIN DATA DE 14 MARTIE 2014 

HOTĂRÂREA nr.52 
PRIVIND APROBAREA  STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A I NDICATORILOR  

TEHNICO – ECONOMICI SI ASOCIEREA MUNICIPIULUI TULCE A, 
 PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA CU  AS OCIAŢIA  

RO-PESCADOR TULCEA ÎN VEDEREA ELABOR ĂRII ŞI IMPLEMENT ĂRII PROIECTULUI  
„FESTIVALUL TRADI ŢIILOR PESCĂREŞTI DELTAICE”  

 
  

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data  
14 martie 2014, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici şi asocierea Municipiului Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea şi 
Asociaţia Ro-Pescador Tulcea în vederea elaborării şi implementării proiectului „Festivalul Tradiţiilor 
Pescăreşti Deltaice”, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub  
nr. 6765/13.03.2014 şi raportul întocmit de către Serviciul Management Proiecte cu Finanţare Externă şi 
Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, înregistrat sub  
nr. 6764/13.03.2014; 

Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  Ghidului solicitantului - Măsura 1 - Îmbunătățirea calității vieții comunităților prin sprijinirea 

infrastructurii ți serviciilor legate de turism ți prin promovarea ecoturismului,  elaborat de către Grupul 
Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării în conformitate cu prevederile art.167 din Regulamentul 
(CE, Euratom) nr.2342/2002 al Comisiei din 23.12.2002 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului  nr.1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general 
al Comunităților Europene,  

În temeiul art. 10, art. 36 alin. (2) lit. b) şi lit. e) şi alin. 7 lit. (a), art. 45 alin. (1), (2) lit. f) şi (6) 
şi art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 : Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Festivalul Tradițiilor Pescărețti 
Deltaice” şi indicatorii tehnico-economici în valoare totală de 812.147 lei, inclusiv TVA, conform 
Anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 : Se aprobă asocierea Municipiului Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea cu 
Asociaţia Ro-Pescador Tulcea în vederea elaborării şi implementării proiectului „Festivalul Tradiţiilor 
Pescăreşti Deltaice”, conform acordului de asociere prevăzut în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3  Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 654.958 lei reprezentând cheltuielile 
eligibile ale proiectului, a căror rambursare se realizează conform contractului de finanţare. 

Art.4  Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 157.189 lei reprezentând cheltuieli  
neeligibile – taxa pe valoarea adaugata aferentă valorii proiectului, urmând a se recupera TVA aferent 
cheltuielilor eligibile.  

Art.5 : Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tulcea, dr. ing. Constantin HOGEA, să semneze în 
numele şi pe seama Consiliului Local Tulcea acordul de asociere prevăzut în Anexa  
nr. 3 la prezenta hotărâre, precum şi contractul de finanţare nerambursabilă aferent obiectivului 
„Festivalul Tradițiilor Pescărețti Deltaice”. 

Art.6:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul Management 
Proiecte cu Finanţare Externă, Biroul Achiziții Publice, Activități Comerciale ți Informatică ți 
Serviciul Dezvoltare Investiții din cadrul Primăriei. Municipiul Tulcea. 



Art.7 : Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri, autorităţilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 17  voturi ale consilierilor. 

 
 

CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                                 CONSTANTIN Dumitru 
 
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            ANEXA NR. 3 DIN HCL NR. 52/14.03.2014 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 

NR.__________  
 
 
 

Art. 1. Părţile contractante 
 

Municipiul Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea , cu sediul în Tulcea, str. Păcii, nr. 
20, judeţul Tulcea, telefon 0240/511440, fax 0240/517736, cod fiscal R4321429, cont 
RO40TREZ64124670220XXXXX - deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea, reprezentat prin  
dr. ing. Constantin HOGEA, având funcţia de Primar  şi ec. Alina MUHULEŢ, având funcţia de 
Director economic 

şi 
Asociaţia RoPescador Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 9, telefon 0240517760, fax 

0240517760, cod fiscal C.I.F. 18253502, cont RO55RZBR0000060012431672 - deschis la Raiffeisen 
Bank, reprezentată prin domnul Daniel BUHAI , având funcţia de Preşedinte,  

 

în temeiul art. 37 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Local  
nr. ____/14.03.2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici si 
asocierea Municipiului Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea cu Asociaţia RoPescador 
Tulcea în vederea elaborării şi implementării proiectului „Festivalul Tradiţiilor Pescăreşti Deltaice”,  
s-a încheiat prezentul acord de asociere, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

Art. 2. Obiectul acordului 
 

Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea părţilor contractante în vederea elaborării şi 
implementării proiectului „Festivalul Tradiţiilor Pescăreşti Deltaice”, în scopul promovării 
Municipiului Tulcea şi tradiţiilor locale. In baza acestui acord, în urma semnării contractului de finanțare 
nerambursabilă în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit se va organiza “Festivalul Tradiţiilor 
Pescăreşti Deltaice”. 

 

Art. 3. Durata acordului  
 

Acordul de asociere produce efecte juridice începând cu data semnării lui de ambele părţi şi până la 
data de 31 decembrie 2015. 

Proiectul se va desfățura anual în două ediții, în perioada 2014-2015. 
  

Art. 4. Valoarea acordului. Modalităţi de finanţare 
 

4.1. Valoarea totală a proiectului este de 812.147 lei cu TVA inclus. 
4.2. Finanțarea cheltuielilor aferente proiectului în valoare de 812.147 lei cu TVA se va asigura de la 
bugetul local, cheltuielile eligibile urmând a fi recuperate de la Autoritatea de Management, potrivit 
prevederilor contractului de finanțare nerambursabilă. 
 
 

Art. 5. Obligaţiile părţilor  
 

5.1. Obligaţiile Consiliului Local al Municipiului Tulcea sunt următoarele:  

5.1.1. s� asigure finan �area din bugetul local cu suma de 812.147 lei pentr u organizarea  

primelor dou � edi�ii a  “Festivalului Tradi �iilor Pesc �re�ti Deltaice ”, dup � aprobarea cererii 

de finan țare. 
5.1.2. să pună la dispoziţie cu titlu gratuit spaţiul de desfăşurare pentru „Festivalul Tradiţiilor Pescăreşti 
Deltaice” în Municipiul Tulcea. 
5.1.3. să asigure promovarea evenimentului conform regulilor de publicitate ale proiectului. 
5.1.4. să asigure, prin compartimentele de specialitate, servicii de curăţenie şi pază pe toată perioada 
Festivalului în toate locurile de desfăşurare a evenimentului. 
5.1.5. să pună la dispoziţie instalaţia de sunet şi lumini necesară desfăşurării în bune condiţii  
a spectacolului artistic din cadrul „Festivalului Tradiţiilor Pescăreşti Deltaice”. 



 
 

 
5.2. Obligaţiile Asociaţiei RoPescador Tulcea sunt:  

5.2.1. s� asigure consultan �a în vederea elabor �rii �i implement �rii proiectului „Festivalul 

Tradi �iilor Pesc �re�ti Deltaice”. 
5.2.2. să asigure consultanţa în vederea organizării în bune condiţii a „Festivalului Tradiţiilor Pescăreşti 
Deltaice”. 

5.2.3. s� trimit � invita �ii participan �ilor la „Festivalul Tradi �iilor Pesc �re�ti Deltaice”. 
5.2.4. să consulte, cu regularitate, partenerul şi să-l informeze despre progresul acţiunii. 
5.2.5. să convină cu asociatul eventualele modificări ce vor avea loc în cadrul proiectului. 
 
 

Art. 6. Încetarea acordului 
Prezentul acord poate înceta prin implinirea termenului prevăzut în durata prezentului acord. 
 

 

Art. 7. Dispoziţii finale 
7.1. În cazul în care alte instituţii de cultură ori organizaţii neguvernamentale doresc să adere la prezentul 
acord de asociere, acest lucru se poate face numai cu acordul ambelor părţi semnatare materializat într-un 
act adiţional, după primii doi ani de implementare ai proiectului. 
7.2. Părţile semnatare vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea acordului. 
Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea, încetarea prezentului acord, care nu pot fi 
soluţionate pe cale amiabilă, vor fi supuse soluţionării instanţelor judecătoreşti din România. 
7.3. Orice modificări ale clauzelor nu vor putea fi aduse decât prin acordul părţilor, materializat în act 
adiţional la prezentul acord. 
7.4. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie transmisă în 
scris, documentele fiind înregistrate atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii 
comunicării. 
7.5. Acordul de asociere va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Prezentul acord de asociere a fost încheiat astăzi, _______, în 2 exemplare originale cu valoare 
juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi cuprinde 2 pagini.  

                                                                                                                
      Consiliul Local  Municipiul Tulcea                                  Asociaţia RoPescador Tulcea        
                              Primar,                                                                Preşedinte,  
 

          Dr. ing. Constantin HOGEA                                                           Daniel BUHAI  
 

 
 
 
 
 
 
 

              Direcţia Economică                                                                          Direcţia Economică         
                  Director economic,                                                                        Director general economic,          
             Ec. Alina MUHULE Ţ                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   
 

     
       Cons. jr. Raluca Gaidanut 
 
 

 


