
HOTĂRÂREA NR. 107 
 

PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA, ÎN 
CALITATE DE PARTENER, ÎN VEDEREA DEPUNERII CERERII DE FINANŢARE A 
PROIECTULUI "BITANTREP – TOURISM AND CULTURE IN BLACK SEA BASIN" 

(BITANTREP – TURISM ȘI CULTURĂ ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE), 
PRECUM ŞI A COFINANŢĂRII AFERENTE 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa de îndată din data de 
19.05.2017, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea, în calitate de partener, în vederea depunerii cererii de finanţare a 
proiectului "BitAntrep – Tourism and culture in Black Sea Basin" (BitAntrep – Turism 
și cultură în Bazinul Mării Negre), precum şi a cofinanţării aferente, proiect din 
iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, 
înregistrată sub nr. 13390/18.05.2017 şi Raportul întocmit de Serviciul Management 
Proiecte cu Finanțare Externă, înregistrat sub nr. 13406/18.05.2017; 

Având în vedere: 
- Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020” care face parte 

din programele de Cooperare Transfrontalieră (CBC) ale Uniunii Europene finanțate 
prin Instrumentul European de Vecinătate (ENI);  

- Axa 1. Promovarea mediului de afaceri și a antreprenoriatului în Bazinul Mării 
Negre: Prioritatea 1.1 — Promovarea în comun a mediului de afaceri și a 
antreprenoriatului în sectoarele turism și cultură; 

În conformitate cu art. 36 alin. (2), lit. „b” și “e”, alin.(7) lit.”a” și “c”, art. 45 alin. 
(1), (2), (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; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, în calitate 
de partener, în vederea depunerii cererii de finanţare a proiectului  
"BitAntrep – Tourism and culture in Black Sea Basin" (BitAntrep – Turism și cultură în 
Bazinul Mării Negre), precum şi a cofinanţării aferente, conform Declarației 
partenerului de proiect,  prevăzută în anexă, care parte face integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se împuternicește Primarul municipiului Tulcea, Dr.ing. Hogea Constantin, 
să semneze Declarația partenerului de proiect menționată la art.1. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcția 
Economică și Serviciul Management Proiecte cu Finanțare Externă din cadrul Primăriei 
Municipiului Tulcea. 



Art.4. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ale consilierilor locali din totalul de 13  

consilieri locali prezenţi. 
 

 
         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                          GEAMBAZU Daniel-Nicu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


