
 
 

HOTĂRÂREA NR. 159 
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții  

pentru reabilitarea imobilului situat în municipiul Tulcea, str. Aleea Mugurel  
nr. 3, aferent proiectului Centrul de Îngrijire, Supraveghere şi Educaţie  

Timpurie “Sibell” din Programul RO11 – Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa 
profesională şi viaţa personală, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic 

European 2009 – 2014 și a indicatorilor tehnico - economici 
 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
29.10.2015; 

Examinând Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru reabilitarea imobilului situat în municipiul Tulcea, str. Aleea Mugurel nr. 3, aferent 
proiectului Centrul de Îngrijire, Supraveghere şi Educaţie Timpurie “Sibell” din Programul RO11 – 
Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi viaţa personală, finanţat prin 
Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014 și a  
indicatorilor tehnico – economici, proiect din iniţiativa viceprimarului municipiului Tulcea;  
Luând în discuţie Raportul întocmit de Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, înregistrat sub nr. 
17093/15.10.2015 şi Expunerea de motive a viceprimarului municipiului Tulcea, înregistrată sub nr. 
27831/15.07.2015; 

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; 
- Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiţii şi lucrări publice; 

- Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de 
investiții finanțate din fonduri publice; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, 
implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismului Financiar al 
Spațiului Economic European și Mecanismul Financiar Norvegian, pe perioada de programare 2009-
2014, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor 
externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și 
Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 41, art. 65, art. 66 alin. (1-5), art. 69 și ale art. 112 alin. 3 lit. g) și lit. j) din Legea nr. 
292/2011-Legea asistenței sociale; 

- Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor; 
- Hotărârii Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare 

a creșelor și a altor unități de eudcație timpurie antepreșcolară; 
- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Tulcea nr. 89/30.05.2014 privind  înfiinţarea 

Centrului de Îngrijire, Supraveghere şi Educaţie Timpurie “Sibell” și asumarea sustenabilității pe o 
perioadă de 5 ani după terminarea finanțării, prin accesarea Programul RO11 – Promovarea egalităţii 
de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi viaţa personală, finanţat prin Mecanismul Financiar al 
Spaţiului Economic European 2009 – 2014; 

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) coroborate cu prevederile  art. 115 alin. (1) 
lit. b) 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 Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru reabilitarea 

imobilului situat în municipiul Tulcea, str. Aleea Mugurel nr. 3, aferent proiectului Centrul de Îngrijire, 
Supraveghere şi Educaţie Timpurie “Sibell” din Programul RO11 – Promovarea egalităţii de gen şi a 
echilibrului între viaţa profesională şi viaţa personală, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului 
Economic European 2009 – 2014, conform Anexei nr. 1 şi indicatorii tehnico-economici în valoare 
totală de 1.146,885 mii lei/255,733 mii euro, inclusiv TVA, (la cursul InforEuro din luna ianuarie 
2015, 1 Euro = 4,4847 lei), din care  C + M  803,746 mii lei/179,220 mii euro, inclusiv  TVA , 
conform anexei nr.2. 

ART.  2 Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.  3 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 97/30.07.2015  se revocă. 
ART. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică şi 

Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială. 
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 18 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 

       
 
 
 
        CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  P. SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr. IUSUF Leventh                                                    CHISTRUGĂ Corneliu Petre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


