
HOTĂRÂREA NR. 244 
PRIVIND APROBAREA DOCUMENȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  

«MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 

12, MUNICIPIUL TULCEA PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICĂ» ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 29.08.2018, 

legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenție pentru proiectul «Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Grădiniţei cu Program 
Prelungit nr. 12, Municipiul Tulcea prin eficientizare energetică» și a indicatorilor tehnico-economici, 

proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub nr. 
3144/CP/24.08.2018 şi Raportul întocmit de Serviciul Management Proiecte cu Finanțare Externă, 
înregistrat sub nr. 23245/20.08.2018; 

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. 3466/2017 pentru aprobarea Ghidului 

Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul 
POR/2017/3/3.1/B/ITI, Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice, apel 

dedicat zonei de investiție Teritorială integrată Delta Dunării; 

- Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare ; 

În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1) şi (6), art. 49, alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 



HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul  

«Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 12, Municipiul Tulcea 

prin eficientizare energetică» și indicatorii tehnico-economici în valoare totală de 4.042.508,71  lei 

inclusiv TVA, din care C+M  3.266.757,42  lei inclusiv TVA, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte  

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată, conform anexei nr. 3, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.4 Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea 

prezentei Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 

sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ale consilierilor locali din totalul de 15 consilieri locali 

prezenţi. 

 

 
            CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 

 

               Jr.BRUDIU Maria                                                           MARIN Cezar-George 
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