
 
 

HOTĂRÂREA NR.323 
PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE 
MUNICIPIUL TULCEA, CA PARTENER ÎN CADRUL PROIECTULUI „ACHIZIȚIE DE 

MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE ELECTRICE” DIN CADRUL 
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL 2014 – 2020, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE 

INVESTIŢII 4E, OBIECTIVUL SPECIFIC 3.2, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A 
CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, A ACORDULUI DE PARTENERIAT ŞI A 

PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII 
PUBLICE OCAZIONALE 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 26.11.2018. 
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale 

Municipiul Tulcea, ca partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze 
electrice” din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, 
Obiectivul specific 3.2, a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, a acordului de 
parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, proiect 
din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea nr. 33636/23.11.2018 și raportul 
întocmit de Serviciul Management Proiecte cu Finanțare Externă, înregistrat  cu nr. 33637/23.11.2018; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere  prevederile: 
- Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie 

cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investitii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 3.2 – 
Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentarea a 
absorbției fondurilor europene; 

- Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 
de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor 
dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru devoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; 

- Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 
privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la 
investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; 

- Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 
privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 
1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului. 

- Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Tulcea nr. 135/18.05.2018 privind aprobarea Planului de 
Mobilitate Urbană al Municipiului Tulcea; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) și e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (1), (2) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (2) și 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 participarea Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, ca partener în cadrul 
proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”, în vederea depunerii şi obţinerii 



finanțării acestuia din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de 
investiții 4e, Obiectivul specific 3.2.  

ART. 2 Se aprobă Acordul de parteneriat ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice ca lider de parteneriat şi Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, partener, 
în vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – 
autobuze electrice”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 3 Se aprobă Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, 
încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, lider de parteneriat şi UAT Tulcea, în 
vederea realizării în comun a achiziţiei de mijloace de transport public - autobuze electrice, staţii de reîncărcare 
a autobuzelor electrice în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice”, 
conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

ART. 4 Se aprobă achiziţionarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în 
numele Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, a unui număr de 10 autobuze electrice cu 
lungimea de aproximativ 10 metri, a unui număr de 3 staţii de reîncărcare rapidă și a unui număr de 10 de stații 
de reîncărcare lentă a autobuzelor electrice. 

ART. 5 Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public, staţiilor de reîncărcare a 
autobuzelor electrice, solicitate la finanţare, şi a altor activităţi eligibile proprii din proiect ale Unității 
Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – 
autobuze electrice”, în cuantum de 30.161.524,81 lei, inclusiv TVA, conform Anexei nr. 3, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

ART. 6 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, 
reprezentând contribuția de minimum 2 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităţilor proprii din proiect, 
în cuantum de 603.230,50 lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Achiziție de mijloace de 
transport public – autobuze electrice”.  

ART. 7 Se aprobă achitarea eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investiţiilor aferente 
Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport 
public – autobuze electrice”.  

ART. 8 Se vor asigura sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării 
activităţilor proprii ale proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice”, pentru 
implementarea în condiții optime a investiţiilor propuse şi a activităţilor complementare acestora. 

ART. 9 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării investiţiilor aferente Unității 
Administrativ-Teritoriale Tulcea, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze 
electrice”, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile europene şi structurale de 
investiţii. 

ART. 10 Se împuternicește Primarul Municipiului Tulcea, Dr. Ing. HOGEA Constantin, să semneze în 
numele Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea Acordul de parteneriat şi Protocolul de asociere 
privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale ce vor fi încheiate între Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice - lider de proiect şi Unitatea Administrativ-Teritorială Muncipiul Tulcea. 

ART. 11 Cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 248 
din 05.09.2018, se revocă. 
          ART. 12 Primarul Municipiului Tulcea, prin Serviciul Management Proiecte cu Finanțare Externă  și 
Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

ART. 13 Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea hotărârii 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

ART. 14  Hotărârea se comunică: 
 Serviciului Management Proiecte cu Finanțare Externă; 
 Direcției Economice; 
 Instituției Prefectului - Judeţul Tulcea. 
 
Hotărârea a fost adoptată  cu 13 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali prezenţi. 
 

 

            CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                            VIZAUER Lavinia 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


