
 

  

          

România 

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 

HOTĂRÂREA NR.96 
 

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE 

INTERVENȚIE PENTRU PROIECTUL « REABILITARE CLĂDIRE, INTERNAT – LICEUL 

TEORETIC GRIGORE MOISIL » ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI 
 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2020, 

legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție privind proiectul „Reabilitare clădire, internat – Liceul Teoretic Grigore Moisil” și a 

indicatorilor tehnico-economici, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat sub  

nr. 11761/23.04.2020 şi Raportul întocmit de Direcția Management Proiecte cu Finanțare 

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

11764/23.04.2020; 

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

Având în vedere: 

- art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Programul Operațional Regional 2014-2020;   

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 

1774/2019 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în 

cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/B/ITI/2, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 

3.1, Operațiunea B – Clădiri publice, Apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta 

Dunării, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020;  

- Scrisoarea pentru demararea etapei precontractuale nr. 7359/DIPOR ?27.03.2020; 

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În baza dispozițiilor art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4), lit. d) din  Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 136 alin. (1), art. 139, alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 

198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul 

«Reabilitare clădire, internat – Liceul Teoretic Grigore Moisil» și indicatorii tehnico-economici în 

valoare totală de 13.285.159,69 lei inclusiv TVA, din care C+M 10.354.614,29 lei inclusiv TVA, 

conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată, conform anexei nr. 3, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



 

Art. 3 Cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 174/27.09.2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru 

proiectul „Reabilitare clădire, internat – Liceul Teoretic Grigore Moisil” și a indicatorilor  

tehnico-economici se revocă. 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcția Management 

Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă, Serviciul Management Proiecte de Infrastructură și Mediu și 

Direcția Economică, din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. 

Art. 5 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

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

 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din totalul de 20 consilieri locali 

prezenţi. 
 

        CONTRASEMNEAZĂ,                                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

       SECRETAR GENERAL,                                                 VICEPRIMAR,     

        Jr. Maria BRUDIU                                                      Ing. Andaluzia LUCA 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


