
HOTĂRÂREA nr. 97 
PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ŞI A INDICATORILOR  

TEHNICO-ECONOMICI ŞI ASOCIEREA MUNICIPIULUI TULCEA, 
PRIN CONSILIUL LOCAL TULCEA, CU JUDEŢUL TULCEA, PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN 

TULCEA ŞI CU ASOCIAŢIA RO-PESCADOR TULCEA, ÎN VEDEREA ELABORĂRII ŞI 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „OBIECTIV TURISTIC SAT PESCĂRESC 

TRADIŢIONAL” 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.06.2014, legal 
constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici şi asocierea Municipiului Tulcea, prin Consiliul Local Tulcea şi Judeţul Tulcea, prin 
Consiliul Judeţean Tulcea şi cu Asociaţia Ro-Pescador Tulcea, în vederea elaborării şi implementării 
proiectului „Obiectiv Turtistic Sat Pescăresc Tradiţional”, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 
14972/12.06.2014 şi raportul întocmit de către Serviciul Management Proiecte cu Finanţare Externă din 
cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 14971/12.06.2014; 

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

ulterioare; 
-prevederile O.U.G. nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile 

provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi 
Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor 
nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente 
programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul 
pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru 
modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare 
agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare; 

-prevederile Ghidului Solicitantului din cadrul Măsurii 3 “Protejarea, conservarea şi valorificarea 
patrimoniului natural şi cultural al zonei” din Planul de dezvoltare locală integrată, Acţiunea 4 – 
“Investiţii în refacerea unor obiective de patrimoniu care au dispărut sau construirea de obiective care 
respectă întocmai caracteristicile arhitecturii tradiţionale”, Indicator 2 – „Construirea unor obiective 
turistice care respectă întocmai caracteristicile arhitecturii tradiţionale”, elaborat de Grupul Local pentru 
Pescărie Durabilă în Delta Dunării în conformitate cu prevederile art. 167 din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil 
bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) şi e), alin. (4) lit. d),  alin. (6) lit. a) pct. 10, 11, 18, alin. (7) lit. 
a) şi c), art. 45 alin. (1), (2) şi (6) şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii “Obiectiv Turistic Sat 
Pescăresc Tradiţional” şi indicatorii tehnico-economici, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă asocierea Municipiului Tulcea, prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea, cu 
Judeţul Tulcea, prin Consiliul Judeţean Tulcea, şi cu Asociaţia Ro-Pescador Tulcea, în vederea elaborării 
şi implementării proiectului „Obiectiv Turistic Sat Pescăresc Tradiţional”, conform acordului de asociere 
prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 3 Se aprobă finanţarea din bugetul local a sumei de 4.357.434,82 lei, reprezentând 
cheltuielile eligibile ale proiectului, a căror rambursare se realizează conform contractului de finanţare 
nerambursabilă din Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013. 

Art. 4 Se aprobă finanţarea din bugetul local a sumei de 1.039.117,46 lei, reprezentând cheltuieli 
neeligibile, constând în taxa pe valoare adăugată aferentă valorii totale eligibile a proiectului, recuperarea 
TVA realizându-se conform contractului de finanţare nerambursabilă şi prevederilor legale în vigoare. 

Art. 5 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tulcea, dr. ing. Constantin HOGEA, să semneze 
în numele şi pe seama Consiliului Local Tulcea acordul de asociere aprobat conform art. 2 şi prevăzut în 
Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, precum și contractul de finanțare nerambursabilă. 

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Serviciul Management 
Proiecte cu Finanţare Externă, Biroul Achiziţii Publice, Activități Comerciale și Informatică, Serviciul 
Dezvoltare Investiții și Direcția 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 20 voturi ale consilierilor. 

 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                                          ŞACU Stere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      Anexă 
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

                                                                                   Nr. 97 din 18.06.2014 
ACORD DE ASOCIERE 

NR.__________  
 
 

Art. 1. Părţile contractante 
Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Tulcea, prin Consiliul Local Tulcea, cu sediul 

în Municipiul Tulcea, strada Păcii nr. 20, cod fiscal 4321429, tel. 0240/511440, fax 0240/517736, 
reprezentat prin Constantin HOGEA, având funcţia de Primar; 

Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Tulcea, prin Consiliul Judeţean Tulcea, cu sediul 
în Municipiul Tulcea, strada Păcii nr. 20, cod fiscal 4321607, tel. 0240/502200, fax 0240/513071, 
reprezentat prin Horia TEODORESCU, având funcţia de Preşedinte; 

şi 
Asociaţia Ro-Pescador Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 9, C.I.F. 18253502 

telefon 0240/517760, fax 0240/517760, reprezentată legal prin domnul Daniel BUHAI, având funcţia de 
Preşedinte,  

 

În temeiul art. 36 alin. (7) lit. a) și c) și 91 alin. (6) lit. a) și c) din Legea nr. 215/2001 a 
Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi al Hotărârii 
Consiliului Local nr. ......................... privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici și asocierea Municipiului Tulcea, prin Consiliul Local Tulcea, cu Județul Tulcea, prin 
Consiliul Județean Tulcea și cu Asociaţia Ro-Pescador Tulcea, în vederea elaborării şi implementării 
proiectului „Obiectiv Turistic Sat Pescăresc Tradițional”, precum și în baza Hotărârii Consiliului Județean 
Tulcea nr. 85/30.05.2014 privind privind aprobarea asocierii Judeţului Tulcea, prin Consiliul Judeţean 
Tulcea, cu Municipiul Tulcea, prin Consiliul Local Tulcea şi cu Asociaţia Ro-Pescador Tulcea, în vederea 
elaborării şi implementării proiectului „Muzeul Satului Pescăresc”, 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 „Obiectiv Turistic Sat Pescăresc Tradițional”, în scopul promovării 
Municipiului și Județului Tulcea, a zonei Deltei Dunării şi a tradiţiilor locale. În baza acestui acord, în 
urma semnării contractului de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit 
se va realiza investiția “Obiectiv Turistic Sat Pescăresc Tradițional”. 

 

Art. 3. Durata acordului  
 

Acordul de parteneriat produce efecte juridice începând cu data semnării lui de toate părţile 
contractante şi până la data de 31 decembrie 2015. 

 
 

Art. 4. Obligaţiile părţilor 
 

4.1. Obligaţiile Consiliului Local al Municipiului Tulcea sunt următoarele:  
4.1.1. să elaboreze cererea de finanțare și întreaga documentație a proiectului; 
4.1.2. să elaboreze studiul de fezabilitate aferent investiției și întreaga documentație tehnică; 

4.1.3. să asigure finanțarea din bugetul local a cheltuielilor necesare realizării proiectului “Obiectiv 
Turistic Sat Pescăresc Tradițional”, după aprobarea cererii de finanțare; 

4.1.4. să pună la dispoziţie cu titlu gratuit spaţiul necesar realizării investiției din cadrul 
proiectului; 

4.1.5. să asigure implementarea proiectului, conform instrucțiunilor AMPOP și legislației în 
vigoare; 

4.1.6. să asigure promovarea proiectului, cu respectarea regulilor de publicitate a proiectului; 
 
4.2. Obligaţiile Consiliului Județean Tulcea sunt următoarele:  
4.2.1. să sprijine Cosniliul Local al Municipiului Tulcea la elaborarea cererii de finanțare și a 

documentației proiectului, punând la dispoziție în timp util toate informațiile și documentele solicitate; 



4.2.2. să asigure menținerea relațiilor de colaborare cu autoritățile locale din teritoriul Deltei 
Dunării pe toată perioada implementării proiectului; 

4.2.3. să participe la colectarea și furnizarea tuturor datelor și informațiilor necesare pentru 
realizarea proiectului; 

4.2.4. să sprijine Consiliul Local al Municipiului Tulcea în implementarea proiectului; 
4.2.5. să participe la asigurarea vizibilității și diseminării proiectului în județul Tulcea; 
4.2.6. să asigure colaborarea cu instituțiile publice implicate în realizarea investiției; 
4.2.7. să consulte, cu regularitate, partenerul şi să-l informeze despre progresul acţiunilor realizate 

în cadrul proiectului. 
 
4.3. Obligaţiile Asociaţiei Ro-Pescador Tulcea sunt:  

4.3.1. să sprijine Consiliul Local al Municipiului Tulcea la elaborarea cererii de finanțare și a 
documentației proiectului, punând la dispoziție în timp util toate informațiile și documentele solicitate; 

4.3.2. să asigure consultanţa necesară și know-how-ul deținut în vederea realizării exponatelor din 
cadrul proiectului „Obiectiv Turistic Sat Pescăresc Tradițional”; 

4.3.3. să participe la colectarea și furnizarea tuturor datelor și informațiilor necesare pentru 
realizarea proiectului; 

4.3.4. să asigure și să mențină colaborarea cu asociațiile reprezentative, societatea civilă și 
membrii comunităților pescărești din zona de acțiune a proiectului; 

4.3.5. să sprijine Consiliul Local al Municipiului Tulcea în implementarea proiectului; 
4.3.6. să participe la asigurarea vizibilității și diseminării proiectului în rândul comunităților 

pescărești din județul Tulcea; 
4.3.7. să consulte, cu regularitate, partenerul şi să-l informeze despre progresul acţiunilor realizate 

în cadrul proiectului. 
 
Art. 5. Încetarea acordului 
Prezentul acord poate înceta prin implinirea termenului prevăzut în durata prezentului acord. 
 
 

Art. 6. Dispoziţii finale 
6.1. În cazul în care alte instituţii de cultură ori organizaţii neguvernamentale doresc să adere la 

prezentul acord de parteneriat, acest lucru se poate face numai cu acordul părţilor semnatare, materializat 
într-un act adiţional, după implementarea proiectului. 

6.2. 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. 

6.3. Orice modificări ale clauzelor nu vor putea fi aduse decât prin acordul părţilor, materializat în 
act adiţional la prezentul acord. 

6.4. 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. 

6.5. Acordul de parteneriat va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Prezentul acord de asociere a fost încheiat astăzi, _______, în 3 exemplare originale cu valoare 
juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi cuprinde 2 pagini.  

 

 
CONSILIUL LOCAL  AL 
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Primar Președinte Președinte 
   

Constantin HOGEA Horia TEODORESCU Daniel BUHAI 
   


