
 

  

          

                                                 
                                                                      Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
 
 

HOTĂRÂREA NR.148 
 

PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL  

MUNICIPIULUI TULCEA NR. 323/26.11.2018 PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII 

UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE MUNICIPIUL TULCEA, CA PARTENER ÎN 

CADRUL PROIECTULUI „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – 

AUTOBUZE ELECTRICE” DIN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL 2014 – 2020, 

AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 4E, OBIECTIVUL SPECIFIC 3.2, A 

INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, A 

ACORDULUI DE PARTENERIAT ŞI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND 

REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 

25.07.2019. 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea nr. 323/26.11.2018 privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-

Teritoriale Municipiul Tulcea, ca partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport 

public – autobuze electrice” din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, 

Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2, a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor 

legate de proiect, a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a 

unei achiziții publice ocazionale, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea nr.22084/19.07.2019 

și raportul întocmit de Direcția Management Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă – Serviciul 

Management Proiecte de Infrastructură și Mediu, înregistrat cu nr. 22087/19.07.2019; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere  prevederile: 

- Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investitii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv 

promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru 

atenuare, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de 

mobilitate urbană durabilă; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentarea a 

absorbției fondurilor europene; 

- Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 

unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 

Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru devoltare rurală și Fondul european pentru pescuit 

și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și 

afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; 

- Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile 

obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; 



- Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 

octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului. 

- Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Tulcea nr. 135/18.05.2018 privind aprobarea 

Planului de Mobilitate Urbană al Municipiului Tulcea; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 323/26.11.2018 privind aprobarea 

participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, ca partener în cadrul proiectului 

„Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice” din cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2, a indicatorilor 

tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, a acordului de parteneriat și a protocolului de 

asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, modificată și completată prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 100/30.05.2019; 
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În baza dispozițiilor art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4), lit. d) din  Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

În temeiul art. 136 alin. (1), art. 139, alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 

198 din Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

                                                                     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

ART. I Se aprobă Devizul general actualizat aprobat prin anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 323/26.11.2018 privind aprobarea participării Unităţii  

Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, ca partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de 

transport public – autobuze electrice” din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2, a indicatorilor tehnico-economici, a 

cheltuielilor legate de proiect, a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea 

în comun a unei achiziții publice ocazionale, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea nr. 100/30.05.2019, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

ART. II Se modifică și se completează art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 323/26.11.2018 privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul 

Tulcea, ca partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice” 

din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, 

Obiectivul specific 3.2, a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, a acordului 

de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice 

ocazionale, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

100/30.05.2019, ca urmare a actualizării Devizului general, după cum urmează:  

“ART. 5 Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public, staţiilor de 

reîncărcare a autobuzelor electrice, solicitate la finanţare, şi a altor activităţi eligibile proprii din 

proiect ale Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, în cadrul proiectului „Achiziție de 

mijloace de transport public – autobuze electrice”, în cuantum de 24.949.434,19 lei, conform Anexei  

nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”  

ART. III Se modifică și se completează art. 6 din Hotărârea Consilului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 323/26.11.2018 privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul 

Tulcea, ca partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice” 

din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, 

Obiectivul specific 3.2, a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, a acordului 

de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice 

ocazionale, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 100/30.05.2019, după cum urmează: 

”ART. 6 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale 

Municipiul Tulcea, reprezentând contribuția de minimum 2 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor 

activităţilor proprii din proiect, în cuantum de 498.988,68 lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea 

proiectului “Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”.” 

 

 



ART. IV Se modifică și se completează art. 3 ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI ÎN 

PREGĂTIREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI, alin. (4) Contribuţia la finanţarea cheltuielilor 

totale ale Proiectului, alin 4 din Acordul de Parteneriat nr. 46902/UAT/07.11.2018, 

137755/MDRAP/21.11.2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

323/26.11.2018, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 100/30.05.2019, astfel: 

”(4)       Contribuţia la finanţarea cheltuielilor totale ale Proiectului 

Liderul de parteneriat va asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament şi a 

creditelor bugetare aferente eligibile pentru activităţile proprii incluse în proiect în conformitate cu art. 6 

alin. (1) şi art. 8 alin. (1), din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.  

Partenerii vor asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare 

aferente valorii eligibile pentru activităţile proprii incluse în proiect în conformitate cu art. 7 alin. (1) şi 

art. 8 alin. (1), din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

Rata cofinanțării publice suportate către M.D.R.A.P, în calitate de lider de parteneriat, de la Bugetul de 

stat, este de minimum 15% din valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect, 

conform Acordului de parteneriat.  

În ceea ce priveşte cheltuielile eligibile ale partenerilor reprezentați de unități administrativ-

teritoriale, cofinanțarea proprie a fiecărui partener este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor 

eligibile aferente activităţilor proprii din proiect, conform Acordului de parteneriat. 

Partener  Contribuţia (valoarea estimată a fiecărei activități, 

defalcată pentru fiecare partener/lider de 

parteneriat, conform art.34 alin.(4) din H.G. 

93/2016) 

Lider de parteneriat: -       Valoarea totală a activităţilor proprii incluse 

în proiect: 720.000,00 lei 

    -      Valoarea corespunzătoare activităţilor 

neeligibile proprii din proiect (în lei și %):0 

    -      Valoarea eligibilă aferentă activităţilor 

proprii incluse din proiect: 720.000,00 lei 

    -    Valoarea contribuţiei liderului de parteneriat 

la valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii 

incluse în proiect (în lei și %): 108.000,00 lei 

reprezentând 15% din valoarea eligibilă a 

proiectului. 

Partener : 

 

Valoarea totală a activităţilor proprii incluse în 

proiect: 28.749.434,19 lei 

Valoare TVA: 4.557.509,15 lei 

Valoarea corespunzătoare activităţilor neeligibile 

proprii din proiect (în lei şi %): 0 lei 

Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor 

eligibile: 3.800.000,00 lei 

Valoarea TVA eligibilă aferentă cheltuielilor 

eligibile: 757.509,15 lei 

Valoarea eligibilă totală a activităţilor proprii 

incluse în proiect: 24.949.434,19 lei 

Valoarea contribuţiei partenerului la valoarea 

eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în 

proiect (în lei şi %): 498.988,68 lei reprezentând 

2% din valoarea eligibilă a proiectului. 

  

ART. V Se aprobă “Detalierea cheltuielilor proiectului” ca anexă la Acordul de parteneriat 

nr.145586/MDRAP/05.12.2018, 33921/UAT/27.11.2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  

nr.323/26.11.2018, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 100/30.05.2019, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 



ART. VI Modificările și completările Acordului de parteneriat nr. 145586/MDRAP/ 

05.12.2018, 33921/UAT/27.11.2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.323/26.11.2018, 

modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 100/30.05.2019 se 

vor efectua prin Actul adițional nr. 2, prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 

ART. VII Se împuternicește domnul Constantin Hogea, în calitate de Primar al Municipiului 

Tulcea să semneze Actul adițional nr. 2 la Acordul de Parteneriat nr. 145586/MDRAP/05.12.2018, 

33921/UAT/27.11.2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

323/26.11.2018, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

100/30.05.2019. 

 

ART. VIII Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre va deveni anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea nr. 323/26.11.2018 privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-

Teritoriale Municipiul Tulcea, ca partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport 

public – autobuze electrice” din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, 

Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2, a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor 

legate de proiect, a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a 

unei achiziții publice ocazionale. 

 

ART. IX Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

323/26.11.2018 privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, ca 

partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice” din cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul 

specific 3.2, a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, a acordului de 

parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, 

modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 100/30.05.2019, 

rămân neschimbate. 

          

 ART. X Primarul Municipiului Tulcea, prin Direcția Management Proiecte cu Finanțare 

Nerambursabilă și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

ART. XI Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea 

hotărârii autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

ART. XII  Hotărârea se comunică: 

▪ Direcției Management Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă; 

▪ Direcției Economice; 

▪ Instituției Prefectului - Judeţul Tulcea. 

 

Hotărârea a fost adoptată  cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 
 

 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                  SECRETAR,                                CONSILIER, 

            Jr.BRUDIU Maria                                                              ȘTEFAN Ionuț-Paul 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 































 


