
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA  

DE 26 NOIEMBRIE 2018 
 

HOTĂRÂREA NR.319 
 

PRIVIND APROBAREA MAJORĂRII VALORII  TOTALE A PROIECTULUI 
,,DEZVOLTAREA UNEI CULTURI PRIVIND PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL 

AUTORITĂTII PUBLICE LOCALE” COD  SIPOCA 435, COD SMIS 2014 + 118717,  
APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 

261/27.09.2018 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2018, 
legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării  valorii  totale a proiectului 
,,Dezvoltarea unei culturi privind prevenirea corupției la nivelul autoritătii publice locale”, Cod 
SIPOCA 435, Cod SMIS 2014 + 118717, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 261/27.09.2018, proiect din iniţiativa Primarului;  

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub 
nr. 32768/15.11.2018 şi raportul întocmit de Serviciul Management Proiecte cu Finanțare 
Externă, înregistrat sub nr. 32769/15.11.2018; 

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere : 
- Contractul de Finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 

238 din 21.08.2018;  
-  Ghidul beneficiarului din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 

(versiunea august 2018), Ghidul solicitantului pentru cererea de proiecte POCA/209/2/1 
(CP1/2017 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – Sprijinirea măsurilor referitoare la 
prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin 
dezvoltate, Contractul de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate 
Administrativă nr.238/21.08.2018 ; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 261/27.09.2018 privind aprobarea 
proiectului ”Dezvoltarea unei culturi privind prevenirea corupției la nivelul autorității publice 
locale” Cod SIPOCA435, MySMIS118717 și a cheltuielilor legate de proiect; 

- Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza 
cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene nerambursabile, 

În baza dispoziţiilor art.10, art. 36 alin. (2) lit. b) și e) şi alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215 
/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1), (2) 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 majorarea valorii totale a proiectului ,,Dezvoltarea unei culturi privind 
prevenirea corupției la nivelul autoritătii publice locale”, Cod  SIPOCA 435, Cod SMIS 2014 + 
118717, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 261/27.09.2018, cu 
contribuția proprie neeligibilă, în sumă de 37.391 lei, reprezentând cheltuieli salariale pentru 
activitatea prestată pe durata de implementare a proiectului. 

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului “Dezvoltarea unei culturi privind prevenirea 
corupției la nivelul autorității publice locale” Cod SIPOCA 435, MySMIS 118717, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 261/27.09.2018, în cuantum de 
304.690,58 lei, inclusiv TVA. 

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie eligibilă a Municipiului Tulcea în sumă de 5.345,99 
lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanţarea eligibilă de 2% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului “Dezvoltarea unei culturi privind prevenirea corupției la nivelul autorității publice 
locale” Cod SIPOCA 435, MySMIS 118717, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 261/27.09.2018.  

Art. 4 Cu data adoptării prezentei hotărâri, art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Tulcea nr. 261/27.09.2018 se revocă.  

 Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Serviciul 
Management Proiecte cu Finanțare Externă și Direcția Economică din cadrul Primăriei 
Municipiului Tulcea. 

Art. 6 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 13 voturi ale consilierilor locali din totalul de 20  consilieri 

locali prezenţi. 
 

 
 

             CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                            VIZAUER Lavinia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


