
HOTĂRÂREA NR. 190 

 

PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE GARANTARE A FINANŢĂRII RAMBURSABILE 
INTERNE ÎN VALOARE DE 4.103.206,75 lei AFERENTE INVESTIŢIILOR PUBLICE DE INTERES 
LOCAL DIN PROIECTUL „REABILITAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU 

APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL TULCEA” EFECTUATE DE  

S.C. AQUASERV S.A. 

  

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.06.2018, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de garantare a 
finanţării rambursabile interne în valoare de 4.103.206,75 lei aferente investiţiilor publice 

de interes local din proiectul “REABILITAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE 
CU APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL TULCEA” efectuate de S.C. AQUASERV S.A., proiect din 

iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată 
sub  

nr. 17063/15.06.2018 şi raportul întocmit de către Direcţia Economică din cadrul Primăriei 
Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 17064/15.06.2018; 

Având în vedere: 

- contractul de finanţare nerambursabilă nr. 91802/09.10.2008 încheiat în cadrul 
POS Mediu pentru implementarea proiectului “Reabilitarea şi extinderea sistemelor de 
alimentare cu apă şi apă uzată din judeţul Tulcea”; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 131 din data de 29.06.2017 

privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 4.103.206,75 

lei, pentru refinanţarea creditului în valoare de 6.142.494 euro contractat de S.C. 

AQUASERV S.A. pentru realizarea investiţiilor publice de interes local aferente proiectului 

“Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată din judeţul Tulcea”;  



- Hotărârea Consilului Local al Municipiului Tulcea nr. 56 din data de 29.03.2018 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea 
nr.131/29.06.2017 privind aprobarea  garantării unei finanţări rambursabile interne în 
valoare de 4.103.206,75 lei, pentru refinanţarea creditului în valoare de 6.142.494 euro 

contractat de S.C. AQUASERV S.A. pentru realizarea investiţiilor publice de interes local 
aferente proiectului “Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apa şi apă uzată 
din judeţul Tulcea”; 

- Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 5308/16.04.2018 

privind avizarea favorabilă a garantării, de către Municipiul Tulcea, a sumei de 4.103.206,75 
lei din finanţarea rambursabilă de 28.569.884,04 lei şi, în proporţie de 71,81%, a dobânzilor 

şi comisioanelor aferente finanţării care a fost contractată de S.C. Aquaserv S.A. pentru 
realizarea investiţiei publice de interes local “Reabilitarea şi extinderea sistemelor de 
alimentare cu apă şi apă uzată din judeţul Tulcea”, prin Programul Operaţional Sectorial 
Mediu; 

-dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) şi d), alin. 4 lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 

alin. (1), (2) lit. b) şi (6), art. 49 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 acordul de garantare a finanţării rambursabile interne în valoare de 
4.103.206,75 lei aferente investiţiilor publice de interes local din proiectul “REABILITAREA ŞI 
EXTINDEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL TULCEA” 

efectuate de S.C. AQUASERV S.A., încheiat între Banca Comercială Română S.A. şi Municipiul 
Tulcea, în calitate de garant, prevăzut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tulcea, dr. ing. Constantin HOGEA, să 
semneze în numele şi pe seama Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea Acordul 

de garantare aprobat conform art. 1 şi prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 



Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia 
Economică din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. 

Art. 4 Secretarul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura 

comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, pentru ducerea la 
îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali din totalul de 21 

consilieri locali prezenţi. 
              

             CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 

 

               Jr.BRUDIU Maria                                                                SUHOV Anca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










