HOTĂRÂREA NR.37
PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA H.C.L. NR.83/31.05.2012 PRIVIND
APROBAREA GARANTĂRII UNEI FINANŢĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN
VALOARE DE 914.392 EURO PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIILOR PUBLICE
AFERENTE PROIECTULUI „REABILITAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMELOR DE
ALIMENTARE CU APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL TULCEA”
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de
30.08.2012,
Examinand proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr.83/31.05.2012
privind aprobarea garantării unei finanţari rambursabile interne în valoare de 914.392 euro pentru
cofinanţarea proiectului de investiţii ''Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi apă
uzată din judeţul Tulcea", proiect din initiativa primarului;
Luand act de expunerea de motive prezentată de catre Primarul municipiului Tulcea în calitatea sa
de iniţiator, înregistrat sub nr. 18859/21.08.2012. şi de coraportul Direcţiei Economice şi al Asociaţiei
Intercomunitare „Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă şi Canalizare din Judeţul Tulcea"
inregistrat sub nr. 18860/21.08.2012;
Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publică, cu modificarile şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap IV din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele
ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de
autorizare a imprumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
Ţinând seama de prevederile art. 1166 şi urmatoarele din Codul civil, referitoare la contracte,
Având în vedere Contractul de Finantare nr. 91802/09.10.2008 „Reabilitarea şi extinderea
sistemelor de apă şi apă uzată din judeţul Tulcea" POS Mediu si Hotărârea Asociaţiei Intercomunitare
„Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă şi canalizare din Judeţul Tulcea" nr. 16/09.07.2009;
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) şi art. 9 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare
de utilitaţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10 alin. (1)
lit. b şi art. 36 alin. (1) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor an.36 alin (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. b) alin. (6) lit. a), pct. 14, art.45
alin (1), (2) si (6), art. 49 alin. (1) si (2), art. 63 alin. (1), lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115
alin. (l) lit. b), alin.(3), (5), (6) din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa nr.607613/28.03.2012 emisă de Ministerul Finanţelor Publice-Direcţia
Generală de Trezorerie şi Datorie Publică, constatand necesitatea de a asigura resursele financiare
pentru realizarea investitiilor publice de interes local/refinantarea datoriei publice locale, a caror
documentatie tehnico-economica/nota de fundamentare a fost aprobata prin Hotararea Consiliului
Local nr. 315/30.11.2006 privind aprobarea listei de investitii a Master planului judetului Tulcea,
elaborat in cadrui masurii ISPA nr.2003/RO/16/P/PA/013-4 „ASISTENT TEHNICA PENTRU
PREGATIREA PROIECTELOR IN SECTORUL DE APA POTABILA APA UZATA DIN
ROMANIA"- municipiul Tulcea, prevazuta in anexa la prezenta,

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr.83/31.05.2012 privind aprobarea garantării unei
finanţări rambursabile interne în valoare de 914.392 euro pentru realizarea investiţiilor publice aferente
proiectului „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată din judeţul Tulcea”,
cu un nou art.5, care va avea următorul conţinut:
„ Art. 5 Se aprobă suportarea dobânzilor şi comisioanelor aferente garanţiei emise de către
EXIMBANK ROMÂNIA, aferente proiectului de investiţii „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de
alimentare cu apă şi apă uzată din judeţul Tulcea”, proporţional cu procentul din bugetul proiectului
alocat (71,81%) pentru investiţiile aferente municipiului Tulcea.”
Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.83/31.05.2012 rămân neschimbate iar articolele ulterioare
noului articol se renumerotează.
Art.3 Secretarul 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.
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