
  

  
 

HOTĂRÂREA NR. 95. 
 

PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI TULCEA CU JUDE ŢUL TULCEA, CU COMPANIA 
NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. GALA ŢI ŞI CU S.C. 

DELTANAV S.A. TULCEA ÎN VEDEREA REALIZĂRII ÎN COMUN A STUDIULUI DE 
FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL ,,DEZVOLTAREA PORTULUI TULCEA’’  

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară 

la data de 27.04.2016; 
Examinând proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu Judeţul 

Tulcea, cu Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime S.A. Galaţi şi 
cu S.C. Deltanav S.A. Tulcea în vederea realizării în comun a Studiului de fezabilitate 
pentru obiectivul „Dezvoltarea Portului Tulcea”, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr. 12271/22.04.2016 şi raportul nr. 12224/22.04.2016 al Serviciului 
Management Proiecte cu Finanţare Externă din cadrul U.A.T. Municipiul Tulcea; 

Având în vedere Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 şi 
Protocolul de colaborare  nr. 30618/05.11.2015 privind punerea în valoare a 
potențialului economic și implicit susținerea dezvoltării economico-sociale a 
Municipiului și Județului Tulcea, 

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit. b) şi (e), alin.(7) lit.a) şi c), art. 45 alin. 
(1), (2) lit. f) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (2) şi 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 asocierea Municipiului Tulcea cu Judeţul Tulcea, cu Compania 

Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime S.A. Galaţi şi cu S.C. Deltanav 
S.A. Tulcea în vederea realizării în comun a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul 
„Dezvoltarea Portului Tulcea”, conform acordul de parteneriat prevăzut în anexa nr. 1, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2 Consiliul Local al Municipiului Tulcea ia act de valoarea estimativă din 
devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție 
„Dezvoltarea Portului Tulcea”, prezentat în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
ART. 3 Se aprobă calculul estimativ al procentelor de participare la finanțarea 

Studiului de fezabilitate pentru obiectivele de investiții incluse în proiectul “Dezvoltarea 
Portului Tulcea”, aferente Municipiului Tulcea, prezentat în anexa nr. 3, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 



  

ART. 4 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tulcea, dr. Ing. Hogea 
Constantin, să semneze în numele şi pe seama Municipiului Tulcea acordul de 
parteneriat prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

ART. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărîri se împuternicesc Direcția 
Economică, Serviciul Dezvoltare Investiții, Serviciul Management Proiecte cu Finanțare 
Externă și Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu din cadrul Primăriei Municipiului 
Tulcea. 

ART. 6 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea hotărârii 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  17 voturi ale consilierilor locali din totalul de 17  

consilieri locali prezenţi. 
 

 
 
 
 
 
         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                         CONSILIER, 
 
               Jr. BRUDIU Maria                                                    SEVASTIN ANA Elena  
 
          
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

R O M Â N I A           Anexa 1  
 JUDEŢUL TULCEA       la Hot ărârea Consiliului Local 

Tulcea        
CONSILIUL LOCAL TULCEA                                                  Nr.95/27.04.2016 

                                                                                                                              

ACORD DE PARTENERIAT 



  

pentru realizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul 
                                                       ,,DEZVOLTAREA PORTULUI TULCEA’’ 

 

PREAMBUL:  
 

Având în vedere: 

� Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), 

În scopul identificării măsurilor necesare, a acțiunilor care vor trebui întreprinse și a 

parteneriatelor care vor trebui stabilite în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice, a fost 
constituit un grup de sprijin compus din:  

� Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA Galati (CN APDM SA) 

� SC Deltanav SA Tulcea 

� Unitatea Administrativ Teritorială Judetul Tulcea 

� Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea  

� Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii Tulcea(ARBDD) 

� Uniunea Porturilor Interioare Romanesti(UPIR) 

� SC VARD SA Tulcea. 

 

În cadrul întâlnirilor grupului de sprijin, s-a încheiat un Protocol de colaborare pentru 
identificarea acțiunilor și inițiativelor pentru dezvoltarea economică și socială a Municipiului și 
Județului Tulcea.  

În urma întâlnirilor avute atât în cadrul grupului de lucru cât și cu reprezentanții Ministerului 

Transporturilor și ai Ministerului Fondurilor Europene, a fost identificat parteneriatul de proiect 
necesar a fi constituit pentru îndeplinirea obiectivelor strategice, după cum urmează: 

� CN APDM SA Galati 

� SC Deltanav SA Tulcea 

� Unitatea Administrativ Teritorială Judetul Tulcea 

� Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea  

 

În consecință, pentru realizarea Proiectului “Dezvoltarea Portului Tulcea”, se impune 
reglementarea modalităţii de cooperare între aceste entități pentru elaborarea Studiului de 

Fezabilitate și Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului, în vederea pregătirii 
documentației necesare și depunerea aplicației pentru obținerea finanțării prin POIM. 

 

Prezentul acord de parteneriat (denumit in continuare „Acord”) este încheiat între următorii 
parteneri: 



  

� Compania Natională Administratia Porturilor Dunării Maritime S.A. Galati, cu sediul în      
mun. Galați, str. Portului nr.34, înregistrată la O.R.C. Galați sub nr.J17/905/1998, C.U.I. 

11776466, reprezentată prin …………………………………., în calitate de Leader al parteneriatului; 

� SC Deltanav SA Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Dumitru Ivanov nr.26, înregistrată la O.R.C. 
Tulcea sub nr. J36/65/1991, CUI 2369927, reprezentată prin ……………………………………………., 
în calitate de Partener asociat în cadrul parteneriatului; 

� Unitatea Administrativ Teritorială Judetul Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Păcii 
nr. 20, cod fiscal 4321607, reprezentată prin Horia TEODORESCU – Președinte, în calitate de 
Partener  asociat în cadrul parteneriatului;   

� Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, Str. 
Păcii, nr. 20, cod fiscal 4321429, reprezentată prin Constantin HOGEA - primar, în calitate de 
Partener asociat  în cadrul parteneriatului; 

În considerarea voinței lor neîngrădite și a clauzelor Acordului, astfel cum sunt acestea detaliate 
mai jos, partenerii asociați convin după cum urmează: 

 

CAP. I. OBIECTUL PARTENERIATULUI  

Art. 1 – Obiectul parteneriatului îl reprezintă stabilirea cadrului cooperării membrilor în vederea 
îndeplinirii scopului comun propus.   

 

CAP. II. SCOPUL PARTENERIATULUI 

Art. 2 – Parteneratul este constituit în scopul elaborării Studiului de fezabilitate și 
Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului, studii necesare pentru realizarea 
investitiei „Dezvoltarea Portului Tulcea”. 

 

CAP. III. FORMA PARTENERIATULUI ȘI COORDONARE 

Art. 3 – Parteneriatul nu creează personalitate juridică și nu constituie față de terți o persoană 

distinctă de persoana acestora. Fiecare partener asociat se obligă să exhibe, consemnând în toate 
contractele și raporturile încheiate sau întreprinse de fiecare dintre ei în vederea realizării 
scopului acestui acord, calitatea sa în cadrul cooperării în relațiile cu orice terți cu care 

contractează mai departe sau intră în raporturi în vederea realizării scopului acestui Acord. 

Art. 4 – Partenerii asociați desemnează CN APDM SA drept Leader al parteneriatului constituit în 

baza acestui acord. 

Art. 5 – Demararea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de servicii 

“Elaborarea Studiului de fezabilitate și Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului” se va 
realiza după declararea eligibilității parteneriatului în ghidul solicitantului din cadrul 
Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. 

  



  

CAP. IV. ACTIVITATILE CARE SE VOR DESFASURA PENTRU ATINGEREA SCOPULUI PROPUS 

Art. 6 – Activitățile care se vor desfășura pentru atingerea scopului propus sunt, în principal, 
următoarele: 

6.1. Stabilirea obiectelor de investiții care vor fi realizate de fiecare partener asociat în parte și 
estimarea valorii acestora;  

6.2. Identificarea bunurilor necesare a fi afectate proiectului de fiecare partener asociat; 

6.3. Obținerea Certificatului de Urbanism  și a avizelor pentru Studiul de Fezabilitate; 

6.4. Elaborarea Studiului de fezabilitate și a Analizei Cost Beneficiu, inclusiv a scenariilor tehnico-
economice în vederea selectării variantei optime care să asigure, cel puțin, rezolvarea 

principalelor probleme identificate pentru portul Tulcea; 

6.5. Elaborarea Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului; 

6.6. Obținerea Avizului Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Ministerului Transporturilor; 

 

CAP. V. ATRIBUTIILE CARE REVIN PARTENERILOR IN CADRUL ACTIVITATILOR STABILITE 
LA CAP. IV 

Art. 7 – CN APDM SA Galati, în calitate de Leader al parteneriatului, are următoarele atribuții: 

7.1.     coordonarea și monitorizarea desfășurării activităților stabilite la Cap.IV. ; 

7.2.     efectuarea demersurilor pentru obținerea Certificatului de Urbanism; 

7.3.    elaborarea în parteneriat a documentației suport (caiet de sarcini, note justificative, etc) 
pentru achiziția serviciilor de consultanță pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și a 

Studiului de Impact asupra Mediului; 

7.4.     organizarea și derularea în numele asocierii/parteneriatului a procedurii de achiziție a 
serviciilor de consultanță pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Studiului de Impact 

asupra Mediului; 

7.5.    contractarea, în numele parteneriatului, a serviciilor de consultanță pentru elaborarea 

Studiului de Fezabilitate și a Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului; 

7.6.    coordonarea implementării contractului de consultanță pentru elaborarea Studiului de 

Fezabilitate și a Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului; 

7.7.     efectuarea, în numele parteneriatului, a demersurilor necesare pentru obtinerea Avizului 
Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Ministerului Transporturilor; 

 

Art. 8 – Unitatea Administrativ Teritorială Judetul Tulcea, în calitate de partener asociat, are 
următoarele atribuții : 

8.1.   participare și contributie la desfășurarea activităților stabilite la Cap.IV, în conformitate 

cu solicitările Liderului; 

8.2.  furnizarea de informații și documente solicitate de Lider și acordarea de sprijin pentru 
obținerea Certificatului de Urbanism; 



  

8.3.  cooperare cu Liderul la elaborarea documentației suport (caiet de sarcini, note justificative, 
etc.) pentru achiziția serviciilor de consultanță pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și a 

Studiului de Impact asupra Mediului; 

8.4.  furnizarea de informații și documente solicitate de Lider cât și acordarea de sprijin acestuia 
pentru organizarea și derularea procedurii de achiziție a serviciilor de consultanță pentru 

elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului; 

8.5.  furnizarea de informații și documente solicitate de Lider cât și acordarea de sprijin acestuia 
în implementarea contractului de consultanță pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și a 

Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului. 

 

Art. 9. – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea, în calitate de partener asociat, 
are următoarele atribuții: 

9.1.  participare și contributie la desfășurarea activităților stabilite la Cap.IV, în conformitate cu 

solicitările Liderului; 

9.2.  furnizarea de informații și documente solicitate de Lider și acordarea de sprijin pentru 
obținerea Certificatului de Urbanism; 

9.3.  cooperare cu Liderul la elaborarea documentației suport (caiet de sarcini, note justificative, 
etc.) pentru achiziția serviciilor de consultanță pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și a 

Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului; 

9.4.   furnizarea de informații și documente solicitate de Lider cât și acordarea de sprijin 
acestuia pentru organizarea și derularea procedurii de achiziție a serviciilor de consultanță 

pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Studiului de Evaluare a Impactului asupra 
Mediului; 

9.5.   furnizarea de informații și documente solicitate de Lider cât și acordarea de sprijin 
acestuia în implementarea contractului de consultanță pentru elaborarea Studiului de 

Fezabilitate și a Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului;  

 

Art. 10 – SC DELTANAV SA Tulcea, în calitate de partener asociat, are următoarele atribuții: 

10.1. participare și contributie la desfășurarea activităților stabilite la Cap.IV, în conformitate 

cu solicitările Liderului; 

10.2. furnizarea de informații și documente solicitate de Lider și acordarea de sprijin pentru 
obținerea Certificatului de Urbanism; 

10.3. cooperare cu Liderul la elaborarea documentației suport (caiet de sarcini, note justificative, 
etc.) pentru achiziția serviciilor de consultanță pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și a 
Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului;  

10.4. furnizarea de informații și documente solicitate de Lider cât și acordarea de sprijin 
acestuia pentru organizarea și derularea procedurii de achiziție a serviciilor de consultanță 

pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Studiului de Evaluare a Impactului asupra 



  

Mediului; 

10.5. furnizarea de informații și documente solicitate de Lider cât și acordarea de sprijin 
acestuia în implementarea contractului de consultanță pentru elaborarea Studiului de 

Fezabilitate și a Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului.  

 

Cap. VI. DREPTURILE ȘI OBLIGATIILE PARTENERILOR ASOCIATI AI ACESTUI ACORD ÎN 
INDEPLINIREA ATRIBUTIILOR CARE LE REVIN CONFORM CAP.V 

Art. 11 – Drepturile care revin partenerilor asociati ai acestui acord sunt următoarele : 

11.1.  Liderul are dreptul de a solicita partenerilor asociați furnizarea în timp util de informații și 
documente necesare pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor care îi revin;  

11.2.  Liderul are dreptul de a solicita partenerilor asociați  acordarea de sprijin în relația cu toate 
autoritățile de pe plan local și județean pentru ducerea la indeplinire a atribuțiilor care îi revin; 

11.3.  Liderul are dreptul de a reprezenta parteneriatul în relația cu terții; 

11.4.  Liderul are dreptul de a încheia contractul de consultanță conform atribuțiilor ce îi revin și 

a mandatelor date de parteneri în baza acestui acord;  

11.5. Liderul are dreptul de a lua toate măsurile pe care le considera necesare pentru 
coordonarea tuturor activităților prevăzute în acest acord și pentru ca toți partenerii asociați să 
își îndeplinească în termen și în mod corespunzător toate atribuțiile care le revin;  

11.6.  Liderul și fiecare partener asociat au dreptul de a-și desemna membrii în echipele de 
implementare a proiectului. Numărul membrilor echipelor și componența acestora va fi stabilită 

de comun acord; 

11.7.  Fiecare partener asociat are dreptul de a fi consultat și de a contribui la elaborarea 
documentelor pentru achiziția serviciilor de consultanță, cu condiția să nu afecteze în nici un mod 
îndeplinirea atribuțiilor celorlalți și să respecte cadrul legal în vigoare;  

11.8.  Partenerii asociați au dreptul de a fi consultați pe toată durata de implementare a 
contractului de consultanță și de a-și da acordul asupra livrabilelor acestora, respectiv Studiul de 

fezabilitate,  Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului; 

11.9.   Partenerii asociați  au dreptul de a cere Liderului clarificări, informații și documente fără 
de care nu își pot îndeplini atribuțiile care le revin; 

11.10.  Fiecare partener asociat are dreptul de a fi informat în timp util privind desfășurarea 
acțiunilor prevăzute, atât de către Lider cât și de către ceilalți parteneri, cât și asupra problemelor 

de orice natură întâmpinate. Fiecare partener asociat are dreptul de a formula puncte de 
vedere/propuneri în scopul îmbunătățirii procesului de derulare a acțiunilor. 

 

Art. 12 – Obligatiile care revin partenerilor asociati ai acestui acord sunt următoarele : 

12.1.  Liderul si fiecare partener asociat au obligația să își îndeplinească la termene și în condiții 
optime toate atribuțiile care le revin; 



  

12.2.  Liderul si fiecare partener asociat au obligația să asigure resursele financiare pentru plata 
serviciilor de consultanță pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Studiului de Evaluare a 

Impactului asupra Mediului, dupa cum urmează: 

- CN APDM S.A. Galați : ……. % 

- UAT Județul Tulcea …. % 

- UAT Municipiul Tulcea … % 

- SC Deltanav SA Tulcea ....% 

            Procentele mai sus menționate sunt estimative. Contribuția financiară finală a fiecărui 
partener asociat va fi stabilită pe baza valorii investițiilor care revin fiecărui partener asociat 
după cum aceasta va fi determinată de studiul de fezabilitate, printr-un act adițional la prezentul 

acord; 

12.3.  Liderul și fiecare partener asociat au obligația să asigure, pe toată durata derulării 
contractului de consultanță, resursele financiare pentru efectuarea plăților aferente acestuia;   

12.4.  Liderul și partenerii asociați au obligatia de a ţine, fiecare în parte, contabilitatea aferentă 
investiției pe conturi analitice distincte a oricăror cheltuieli și/sau operațiuni în legătură cu 
aceasta având în vedere posibilitatea ca toate cheltuielile pregătitoare investiției să fie eligibile 

ulterior; 

12.5.  Liderul are obligația de a consulta partenerii asociați și de a colabora cu aceștia la 
elaborarea documentelor pentru achiziția serviciilor de consultanță;  

12.6.  Liderul are obligația de a furniza partenerilor asociați clarificări, informații și documente 
fără de care aceștia nu își pot îndeplini atribuțiile care le revin; 

12.7. Liderul are obligația de informa în timp util partenerii asociați privind desfășurarea tuturor 
acțiunilor prevăzute cît și asupra problemelor de orice natură întâmpinate. Fiecare partener 
asociat are dreptul de a formula puncte de vedere/propuneri în scopul îmbunătățirii procesului 
de derulare a acțiunilor; 

12.8.  Partenerii asociați se obligă să transfere sumele care le revin pentru plata serviciilor 

contractate de lider în numele și pentru parteneriat, conform cotelor stabilite și la termenele 
solicitate de lider în baza conditiilor din CJontractul incheiat cu consultantul;  

12.9.  Liderul se obligă să efectueze plățile aferente contractului de consultanță pe care îl încheie 
în numele și pentru asociere/parteneriat, la termenele prevăzute în acesta, cu condiția ca toți 
partenerii asociați să își îndeplinească obligația de la Art.12, pct.12.8). În cazul nerespectării de 
către oricare partener asociat a acestei obligații, acesta datoreaza liderului penalități sau sumele 
cu alt titlu cerute acestuia de consultant ca urmare a neefectuării plății, proporțional  cu suma 

care trebuia plătită de partenerul asociat respectiv; 

12.10.  Partenerii asociați sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi 

regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea 
măsurilor ce conduc la  evitarea, respectiv stingerea lui, inclusiv, dar fără a se limita la, 
informarea în scris a Liderului de Proiect, în termen de 3 (trei) zile de la apariția unei astfel de 
situații. Membrii Parteneriatului înțeleg și acceptă faptul că vor răspunde individual pentru 



  

realizarea angajamentelor asumate de fiecare dintre aceștia în implementarea contractului de 
consultanță, conform scopului precizat la Cap. II- SCOPUL PARTENERIATULUI, cu respectarea 
regulilor privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor. 
 

CAP. VII. RASPUNDEREA PARTENERILOR ASOCIATI AI ACESTUI ACORD 

Art.13 – Toate părțile semnatare ale acestui acord răspund pentru neîndeplinirea sau 
îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor și obligațiilor ce le revin și de respectarea prevederilor 

legale în legătură cu acestea.  

Art. 14 –Părțile semnatare ale acestui acord răspund unele față de celelalte pentru îndeplinirea, 
conform prezentului Acord, a obligațiilor asumate și sunt considerate de drept în întârziere în 
cazul în care nu respectă termenele stabilite.  

Art.15 – În cazul în care oricare dintre părțile semnatare, prin neîndeplinirea obligațiilor care le 
revin, pun în pericol îndeplinirea scopului acestui acord, ceilalți semnatari pot decide, excluderea 
acestuia din parteneriat, fără a fi necesar acordul său prealabil, iar acordul va fi revizuit 
corespunzător. 
 

CAP. VIII. DURATA ACORDULUI  

Art. 16  – Acordul este încheiat pe o durată determinată, ce începe de la data ultimei semnături a 
partenerilor semnatari şi se continuă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor. Toti partenerii 
asociați se obligă efectueze toate demersurile pentru semnarea cu celeritate a prezentului acord. 

CAP. IX. CESIUNEA ACORDULUI 

Art. 17 – Partenerii asociați convin asupra faptului că niciuna nu poate ceda, nova sau dispune în 

orice alt mod de oricare din drepturile şi/sau obligaţiile sale rezultate din prezentul Acord către 
orice terţ, fără acordul prealabil expres al celorlalti parteneri asociați, exprimat în scris. 

 

CAP. X. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT 

Art. 18 – Prin „Forţă Majoră” se înţelege orice eveniment imprevizibil şi insurmontabil care nu 
este cauzat de oricare dintre partenerii asociați şi care este în afara controlului lor, incluzând 

(fără a se limita la) (i) orice act fortuit, dezastru natural, grevă generală, insurecţie, război, atac 
terorist sau tulburări civile sau (ii) orice alt eveniment similar având ca efect împiedicarea uneia 
sau a tuturor partenerilor asociați de la a-şi îndeplini obligaţiile în baza prezentului. 
 

Art.19 – Prin „Caz Fortuit” se înţelege orice eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat 
de către oricare dintre partenerii asociați care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu 

s-ar fi produs. 
 

Art.20 – Forţa Majoră şi Cazul Fortuit există pentru întreaga perioadă în care efectele sale 
persistă şi afectează partenerul/partenerii respectivi. 
 

Art.21 – Partenerul asociat va fi exonerat de obligaţiile ce îi revin în baza prezentului Acord în 
măsura în care neîndeplinirea acestora este rezultatul producerii sau efectelor unui caz de Forţă 
Majoră sau unui Caz Fortuit pe perioada cât durează cazul de Forţă Majoră/Caz Fortuit sau 



  

efectele sale. Partenerii asociați vor continua însă să îşi îndeplinească toate celelalte obligaţii care 

nu sunt afectate de cazul de Forţă Majoră sau de Cazul Fortuit. 
 

Art. 22 – Partenerul asociat care invocă un caz de Forţă Majoră sau un Caz Fortuit va înştiinţa în 
scris celelorlati parteneri asociați, cât mai curând, poate fi în mod rezonabil posibil după apariţia 
evenimentului. Această înştiinţare va conține informaţii privind natura cazului de Forţă Majoră 

sau al Cazului Fortuit şi, în măsura în care este posibil, estimarea duratei cazului de Forţă Majoră 
sau al Cazului Fortuit şi a efectului acestuia asupra capacităţii partenerului asociat care îl invocă 
de a-şi îndeplini obligaţiile în baza prezentului Acord. La încetarea unui caz de Forţă Majoră sau 
Caz Fortuit, partenerul asociat care îl invocă va înştiinţa în scris cât mai curând posibil ceilalți 
parteneri asociați cu privire la această încetare. 

 

CAP. XI. ÎNCETAREA ACORDULUI 

Art. 23 – Prezentul Acord încetează în următoarele situații: 

          -prin acordul comun al partenerilor asociați, la data astfel convenită; 

          -când partenerii asociați convin că scopul cooperării a fost atins sau a devenit imposibil de 
realizat, după caz; 

          - la expirarea termenului, respectiv data îndeplinirii ultimei obligații de către fiecare partener 

asociat.  

 

CAP. XII. LEGEA APLICABILĂ 

Art. 24. – Prezentul Acord şi drepturile şi obligaţiile Părţilor în baza prezentului Acord vor fi 
guvernate şi interpretate în conformitate cu legislaţia româna in vigoare 

CAP. XIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

Art. 25. – Eventualele litigii, divergenţe sau pretenţii rezultate din sau în legătură cu prezentul 
Acord, incluzând dar fără a se limita la încălcarea, încetarea, valabilitatea sau interpretarea 
acestuia, vor fi soluţionate prin negocieri amiabile. Dacă aceste negocieri nu au succes în termen 
de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data la care apare disputa, aceasta va fi soluţionată de 
instanta judecatoreasca.   

 

CAP. XIV. ALTE CLAUZE 

Art.26. – Prezentul acord de parteneriat poate fi modificat prin act adițional încheiat prin acordul 
părților exprimat în scris. 

 

CAP. XV. ÎNŞTIINŢĂRI 

Art. 27 – Toate înştiinţările în baza prezentului acord se vor face în scris şi vor fi transmise prin 
orice modalitate prin care se poate proba primirea.  
 

Art. 28 – Fiecare partener asociat va desemna în scris reprezentații săi, în îndeplinirea 
prevederilor acestui accord, menționând pentru fiecare competențele acordate. Orice 



  

suplimentare sau înlocuire se comunică în scris tuturor partenerilor asociați.  

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat în 5(cinci) exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare partener și un exemplar se va păstra la sediul Liderului de Parteneriat. 

 

COMPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. GALAŢI 

…………………………………………………..                                                                                  _________________ 

Data semnarii                                                                                                                              

 

SC DELTANAV SA TULCEA 

…………………….....………………………….                                                                                  ________________ 

Data semnarii     

                                                                                                                                               

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ  JUDETUL TULCEA 

Președinte, Horia Teodorescu                                                                                            ________________ 

Data semnarii                                                                                                                                

 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA  

Primar, Constantin Hogea                                                                                                      ________________ 

Data semnarii  

 

 

 

 

 

 



  

R O M Â N I A          Anexa 2  
 JUDEŢUL TULCEA      la Hot ărârea Consiliului Local Tulcea        

CONSILIUL LOCAL TULCEA                                 Nr...95../27.04.2016 

CALCUL ESTIMATIV -         

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii pentru obiectele aferente                                
UAT MUNICIPIUL TULCEA  

        

         

  
In lei/ euro la cursul 

BNR 
4,5000           

Nr. 
Crt 

Denumirea 
capitolelor si 

subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)         

 lei  euro lei lei euro         

1 2 3 4 5 6 7         

CAPITOLUL 1         
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului         

                      

TOTAL CAPITOL 1                   

CAPITOLUL 2         
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului         

TOTAL CAPITOL 2                   

CAPITOLUL 3         
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica         

3,1 
Studii de teren(09% 
Inv baza) 

124.538 27.675 
24.908 149.445 33.210 

        

3,2 

Taxe pentru 
obtinerea de avize, 
acorduri si 
autorizatii (0.7%Inv 
baza) 

96.863 21.525 

19.373 116.235 25.830 

        

3,3 

Proiectare si 
inginerie (inclusiv 
asistenta tehnica in 
baza Legii 
10/2015)(3%Inv 
baza) 

415.125 92.250 

83.025 498.150 110.700 

        

3,4 
Organizarea 
procedurilor de 
achizitie 

    
      

        

3.5. 
Consultanta si 
management (1% 
Inv Baza) 

138.375 30.750 
27.675 166.050 36.900 

        

3.6. 
Asistenta tehnica 
(1.5% Inv Baza) 

207.563 46.125 
41.513 249.075 55.350 

        

TOTAL CAPITOL 3 982.463 218.325 196.493 1.178.955 261.990         

CAPITOLUL 4         
Cheltuieli pentru investitia de baza         



  

  
Constructii si 
instalatii 13.837.500 3.075.000 2.767.500 16.605.000 3.690.000 

        

  
Montaj utilaje 
tehnologice   

  
  

            

  

Utilaje,echipamente 
tehnologice si 
functionale cu 
montaj   

  

  

            

  
Utilaje fara montaj 
si echipamente de 
transport   

  
  

            

  Dotari                   

  Active necorporale                   

  
TOTAL CAPITOL 
4- Inv.de Baza 

13.837.500 3.075.000 2.767.500 16.605.000 3.690.000         

CAPITOLUL 5         
Alte cheltuieli         

5,1 
Organizare de 
santier(2,5% Inv 
baza) 

345.938 76.875 
69.188 415.125 92.250 

        

5.2. 
Comision 
ISC=0.8% Inv baza 

110.700 24.600 
22.140 132.840 29.520 

        

5.3. 
Comisioane 
OAR=0.05%Inv 
baza 

6.919 1.538 
1.384 8.303 1.845 

        

5.4. 
Cheltuieli diverse si 
neprevazute(10% 
Inv baza) 

1.383.750 307.500 
276.750 1.660.500 369.000 

        

TOTAL CAPITOL 5 1.847.306 410.513 369.461 2.216.768 492.615         

CAPITOLUL 6         
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar         

6,1 
Pregatirea 
personalului de 
exploatare 

                  

6,2 
Probe tehnologice 
si teste 

                  

TOTAL CAPITOL 6                   

TOTAL DEVIZ 
GENERAL 

16.667.269 3.703.838 3.333.454 20.000.723 4.444.605         

din care C+M 15.567.188 3.459.375 3.113.438 18.680.625 4.151.250         

               
Serviciul Management Proiecte cu Finanţare Externa 

Insp. Andreea Toma 
 
 
 
 
 



  

R O M Â N I A         Anexa 3  
 JUDEŢUL TULCEA     la Hot ărârea Consiliului Local Tulcea        

CONSILIUL LOCAL TULCEA                           Nr.95/27.04.2016 
 

 

CALCULUL ESTIMATIV AL PROCENTELOR DE PARTICIPARE LA FINANȚAREA 
STUDIULUI DE FEZABILITATE 

PENTRU PROIECTUL "DEZVOLTAREA PORTULUI TULCEA " 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE ASOCIAT  

Valoarea  estimată a 
proiectului                    

(exclusiv TVA) 

Procent de 

cofinanțare                  

a SF ce revine 

fiecărui partener 

raportat la valorile 

estimate declarate  

  

1 
VALOARE ESTIMATĂ PENTRU  OBIECTE,   

DECLARATĂ DE CN APDM Galati  117.222.193 
63% 

2 
VALOARE ESTIMATĂ PENTRU OBIECTE,  

DECLARATĂ DE U.A.T. JUDEȚUL TULCEA  35.600.139 

19% 

3 
VALOARE ESTIMATĂ PENTRU OBIECTE,  

DECLARATĂ DE U.A.T. MUNICIPIUL TULCEA  16.667.269 
9% 

4 

Portul comercial -S.C. DELTANAV SA  12.223.511 

9% 
Portul industial -S.C. DELTANAV S.A.  4.196.591 

TOTAL VALOARE ESTIMATĂ PENTRU OBIECTE,  
DECLARATĂ DE S.C. DELTANAV S.A.  16.420.102 

 TOTAL GENERAL ESTIMARE VALORICĂ PROIECT 
"DEZVOLTAREA PORTULUI TULCEA  185.909.703 100% 

  

  

  

  

Serviciul Management Proiecte cu Finanţare Externa 
Insp. Andreea Toma 

 
 

 


