
 

  

 

 
Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
 
 

HOTĂRÂREA NR.19 
 

PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL  

MUNICIPIULUI TULCEA NR. 323/26.11.2018 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 

30.01.2020. 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 323/26.11.2018 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 referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea nr. 

2383/23.01.2020 și raportul întocmit de Direcția Management Proiecte cu Finanțare 

Nerambursabilă/Serviciul Management Proiecte de Infrastructură și Mediu, înregistrat cu nr. 

2385/23.01.2020; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- Ordinului de finanțare nr. 4876 din 28.10.2019 emis de către Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice prin care a fost aprobată finanțarea proiectului cu titlul 

“Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10m, Tulcea”.  

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 323/26.11.2018 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, modificată 

și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 100/30.05.2019 și prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 148/25.07.2019; 

- Dispoziției Primarului Municipiului Tulcea nr. 53/23.01.2020 privind desemnarea 

domnului Ion Bobocea, inspector în cadrul Direcției de Management Proiecte cu Finanțare 

Nerambursabilă/Serviciul Management Proiecte de Infrastructură și Mediu ca responsabil cu 

implementarea proiectului și al domnului  Ioan Bocăneală, inspector în cadrul Direcția de 

Management Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă/Serviciul Management Proiecte de 

Infrastructură și Mediu ca înlocuitor al responsabilului cu implementarea proiectului, din partea 

partenerului Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea în echipa de implementare a 

proiectului ”ACHIZIȚIE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE ELECTRICE 

10M, TULCEA„ COD SMIS 129399; 



În baza dispozițiilor art. 129 alin. (14), art. 136 alin. (1), art. 139, alin. (1), art. 196 alin. (1)  

lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

ART. 1 Se modifică și se completează art. 3 ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI ÎN 

PREGĂTIREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI, lit. m) din Acordul de Parteneriat  

nr. 46902/UAT/07.11.2018, 137755/MDRAP/21.11.2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea nr. 323/26.11.2018, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 100/30.05.2019 și prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 148/25.07.2019, astfel: 

”m) Desemnează, prin dispoziţie reprezentantul legal al Unității Administrativ-Teriroriale 

Muncipiul Tulcea, un membru şi un membru supleant în echipa de implementare a proiectului, în 

persoana domnului Ion Bobocea, funcţia inspector, telefon 0758 602 821, adresa electronică 

ion.bobocea@primaria-tulcea.ro, membru supleant domnul Bocăneală Ioan, funcția inspector, 

telefon 0745 313 934, adresa electronică ioan.bocaneala@primaria-tulcea.ro.“ 

 

ART. 2 Modificările și completările Acordului de parteneriat nr. 45586/MDRAP/05.12.2018, 

33921/UAT/27.11.2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 323/26.11.2018, modificată și 

completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 100/30.05.2019 și prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 148/25.07.2019 se vor efectua prin Actul 

adițional nr. 3, prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART. 3 Se împuternicește domnul Constantin Hogea, în calitate de Primar al Municipiului 

Tulcea să semneze Actul adițional nr. 3 la Acordul de Parteneriat nr. 145586/MDRAP/05.12.2018, 

33921/UAT/27.11.2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

323/26.11.2018, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

nr. 100/30.05.2019 și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 148/25.07.2019. 

 

ART. 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

nr.323/26.11.2018 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, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 100/30.05.2019 și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

nr. 148/25.07.2019, rămân neschimbate. 

 

ART. 5 Primarul Municipiului Tulcea, prin Direcția Management Proiecte cu Finanțare 

Nerambursabilă și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

ART. 6 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea hotărârii 

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

ART. 7  Hotărârea se comunică: 

▪ Direcției Management Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă; 

▪ Direcției Economice; 

▪ Instituției Prefectului – Judeţul Tulcea. 
 

Hotărârea a fost adoptată  cu ……voturi ale consilierilor locali din ......... consilieri locali 

prezenţi. 
 

        CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

      SECRETAR GENERAL,                        VICEPRIMAR, 

            Jr. BRUDIU Maria                                                            Ing. LUCA Andaluzia 



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  

 

Nr. __________/______________ 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

MUNICIPIULTULCEA 

 

            Nr. ____________/______________ 

 

 

 

ACT ADIȚIONAL nr. 3 

LA 

 

ACORDUL DE PARTENERIAT 

 

Nr.145586 /MDRAP/ 05.12.2018 

Nr. 33921 /UAT/27.11.2018 

 

dintre 

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE  

ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 

şi 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ  

MUNICIPIUL TULCEA 

 

pentru pregătirea și implementarea proiectului  

„Achiziție de mijloace de transport public autobuze electrice” 

 

 

 

 

 

 

 

TEMEIUL LEGAL  

Prezentul act adițional la acordul de parteneriat, denumit în continuare “ACT ADIȚIONAL”, are în vedere următoarea 

legislaţie naţională: 

▪ Ordonanța de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene; 

▪ Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice; 

▪ Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;  

▪ Ordonanța de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020,cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Hotărârea 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; 

▪ Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice; 

▪ Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Ordonanța de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Regulamentul (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 dezvoltare 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; 

▪ Regulamentul (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;  

▪ Regulamentul (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. 

 

PĂRŢILE 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin echipa de implementare a Proiectului 

desemnată prin Ordin al Ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în calitate de Lider de 

parteneriat, cu sediul înBd. Libertății nr. 16, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 

211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentant legal prin domnul Vasile-Daniel SUCIU, 

viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, având următoareleconturi distincte 

deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului: 

Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare1 (FEN): 

- RO14TREZ70020A480101XXXX – Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent; 

- RO58TREZ70020A480102XXXX – Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii precedenţi. 

 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Bucureşti 

 

Și 

 

Unitatea administrativ-teritorială MUNICIPIUL TULCEA,  în calitate de Partener, cu sediul în str.Păcii, 

nr. 20, localitatea Tulcea, județul Tulcea, România, cod poștal  820033, telefon: 0240511440, fax: 

0240517736, poștă electronică: cabinetprimar@primaria-tulcea.ro, cod fiscal: 4321429, reprezentat legal 

Primar Constantin Hogea,   având următoarele conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale 

acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului: 

 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: 

RO49TREZ64121A480101XXXX 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Tulcea 

 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 

 rambursareRO93TREZ64121A480103XXXX 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Tulcea 

Părțile de comun acord, în conformitate cu prevederile Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

nr.____/30.01.2020, au convenit modificarea Acordului de Parteneriat nr.145586/MDRAP/05.12.2018, 

33921/UAT/27.11.2018, după cum urmează: 

 

Art. 1 Se modifică art. 3 lit. m) din Acordul de parteneriat nr.145586/MDRAP/05.12.2018, 33921/UAT/27.11.2018 și 

va avea următorul cuprins:  

”m)       Desemnează, prin dispoziţie a reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teriroriale Muncipiul 

Tulcea, un membru şi un membru supleant în echipa de implementare a proiectului, în persoana domnului Ion 

Bobocea, funcţia inspector, telefon 0758 602 821, adresa electronică ion.bobocea@primaria-tulcea.ro,  membru 

supleant domnul Bocăneală Ioan, funcția inspector, telefon 0745 313 934, adresa electronică 

ioan.bocaneala@primaria-tulcea.ro.“ 

 
Prezentul Act adițional este întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un 

original pentru cererea de finanţare. 

La prezentul Act adițional este anexat următorul document: 

Hotărârile de aprobare a modificărilor aduse Acordului de parteneriat nr.145586/MDRAP/05.12.2018, 

33921/UAT/27.11.2018 încheiat între MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE şi UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ  MUNICIPIUL TULCEA 

 

Semnături 

 

 
1 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016; 



Lider de 

parteneriat  
Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale și 

Administrației 

Publice 

 

 

............................ 

 

VICEPRIM-MINISTRU 

  

Partener  Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 

organizaţiei/instituției 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 

Municipiul 

Tulcea 

 

 

CONSTANTIN HOGEA 

 

PRIMAR 

  

 

  
 


