
HOTĂRÂREA nr.106 
privind aprobarea implementării proiectului „Achiziţie ambarcaţiune deservire zona FLAG”, în 

vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional pentru  
Pescuit – Axa prioritară 4, măsura 2, acţiunea 1, indicator 4 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data  

18 iunie 2014, legal constituită; 
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Achiziţie 

ambarcaţiune deservire zona FLAG”, în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul 
Operaţional pentru Pescuit – Axa prioritară 4, măsura 2, acţiunea 1, indicator 4, proiect din iniţiativa 
primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub  
nr. 14854/11.06.2014 şi raportul întocmit de către Serviciul Management Proiecte cu Finanţare Externă şi 
Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, înregistrat sub  
nr. 14803/10.06.2014; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

         - Ghidului solicitantului - Măsura 2 – “Exploatarea potentialului endogen al zonei prin consolidarea 
competitivitatii zonelor pescaresti si  prin  crearea unor locuri de muncă suplimentare, în afara sectorului 
pescuitului” - Acţiunea 1 –“Investiţii destinate consolidăii competitivităţii zonelor pescăreşti” – Indicativ 
4 – „Rezolvarea totala sau partiala a unor probleme de infrastructura (canalizare, alimentari cu apa, 
drumuri si canale secundare de acces, etc.) in comunitatile zonei FLAG”, document 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 alin. (4) lit. (a), art. 45 alin. (1), (2) şi (6), art. 49 alin. 
(1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Se aprobă depunerea cererii de finanţare pentru proiectul „Achiziţie ambarcaţiune deservire 
zona FLAG”, cu o finanţare nerambursabilă de 350.900,19 lei fără TVA. 

Art.2: Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 350.900,19 lei reprezentând cheltuielile 
eligibile ale proiectului, a căror rambursare se realizează conform contractului de finanţare. 

Art.3 Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 84.216,05 lei reprezentând cheltuieli  
neeligibile – taxa pe valoarea adaugata aferentă valorii proiectului, urmând a se recupera TVA de la 
bugetul de stat.  

Art.4. Se aprobă finanţarea din bugetul local a sumelor necesare asigurării ambarcaţiunii, pe 
perioada de implementare a proiectului. 

Art.5: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tulcea, dr. ing. Constantin HOGEA, să semneze 
contractul de finanţare nerambursabilă aferent proiectului „Achiziţie ambarcaţiune deservire zona 
FLAG”. 

Art.6: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Serviciul Management 
Proiecte cu Finanţare Externă, Biroul Achiziții Publice, Activități Comerciale și Informatică, Serviciul 
Dezvoltare Investiții şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului 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 19 voturi ale consilierilor. 

 
CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                                          ŞACU Stere 


