
HOTĂRÂREA NR. 9 
 

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU PROIECTUL  

"MODERNIZAREA PARCULUI AUTO DE TRANSPORT CĂLĂTORI DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN 
ACHIZIȚIONAREA DE VEHICULE NEPOLUANTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC" 

Consiliul Local al Municipiului Tul ea, î tru it î  şedi ţa de ordi ară di  data de 
31.01.2018, legal o stituită; 

Exa i â d proie tul de hotărâre privi d aprobarea studiului de oportunitate 

pe tru proie tul "Moder izarea par ului auto de tra sport ălători di  Mu i ipiul 
Tulcea prin achiziționarea de vehicule nepoluante pentru transportul public", proiect din 

i iţiativa pri arului; 

Luâ d î  dis uţie Expu erea de otive a Pri arului Mu i ipiului Tul ea, 
î registrată su  r. 1571/18.01.2018 şi Raportul î to it de Servi iul Ma age e t 
Proiecte u Fi a țare Exter ă, î registrat su  r. 1572/18.01.2018; 

Reţi â d avizele o isiilor de spe ialitate ale Co siliului Lo al al Mu i ipiului 
Tulcea; 

Având în vedere: 

- Progra ul Operațio al Regio al -2020;   

- Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3715/20.07.2017 pentru 

aprobarea Ghidului Solicitantului – Co diții spe ifi e de a esare a fo durilor î  adrul 
apelurilor de proie te u u ărul POR/ / / . / /ITI, O ie tivul spe ifi  .  – 

Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane azată pe pla urile de o ilitate 
ur a ă dura ilă; 

În conformitate cu art.  ali . , lit.  și d), ali .  lit.d , art.  p t ali  ,  și 
( , art. 9 ali .  şi  și art.  ali .  lit.  di  Legea r. /  privi d 
Ad i istraţia Pu li ă Lo ală, repu li ată, u odifi ările şi o pletările ulterioare; 

 

 

 



HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se apro ă studiul de oportunitate pentru proiectul "Modernizarea parcului 

auto de tra sport ălători di  Mu i ipiul Tul ea pri  a hizițio area de vehi ule 
epolua te pe tru tra sportul pu li ", prevăzut î  a exă, are fa e parte i tegra tă di  

preze ta hotărâre. 

Art.2. Cu du erea la î depli ire a preze tei hotărâri se î puter i ește Servi iul 
Ma age e t Proie te u Fi a țare Exter ă di  adrul Pri ăriei Mu i ipiului Tul ea. 

Art.3. Se retarul Mu i ipiului Tul ea va asigura o u i area preze tei Hotărâri 
autorităţilor şi persoa elor i teresate pe tru du erea la î deplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată u 19 voturi ale consilierilor locali din totalul de 19 

o silieri lo ali preze ţi.  
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