HOTĂRÂREA NR. 172
PRIVIND APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PENTRU PROIECTUL
"MODERNIZAREA PARCULUI AUTO DE TRANSPORT CĂLĂTORI DIN MUNICIPIUL
TULCEA PRIN ACHIZIȚIONAREA DE VEHICULE NEPOLUANTE PENTRU
TRANSPORTUL PUBLIC"

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa de ordinară din data de
27.07.2017, legal constituită;
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru proiectul
"Modernizarea parcului auto de transport călători din Municipiul Tulcea prin achiziționarea de
vehicule nepoluante pentru transportul public", proiect din iniţiativa primarului;
Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub
nr. 19185/21.07.2017 şi Raportul întocmit de Serviciul Management Proiecte cu Finanțare
Externă, înregistrat sub nr. 19186/21.07.2017;
Având în vedere:
- 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 ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3715/20.07.2017 pentru
aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul
apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3.3.2/1/BI ȘI
POR/2017/3/3.2/1/ITI, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele
urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
În conformitate cu art. 36 alin. (2), lit. b) și “d”, alin. (4) lit.d), art. 45 pct alin (1), (2) și
(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 tema de proiectare pentru proiectul "Modernizarea parcului auto de
transport călători din Municipiul Tulcea prin achiziționarea de vehicule nepoluante pentru
transportul public", prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Serviciul
Management Proiecte cu Finanțare Externă din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea.
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 20 voturi ale consilierilor locali din totalul de 20 consilieri
locali prezenţi.
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