
 

 

 

ROMÂNIA 

MUNICIPIUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 255 din 19.12.2019 

privind  aprobarea plății cofinanțării de 1% din valoarea eligibilă a proiectului “Sprijin 

pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru 

Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea în 

perioada 2014-2020” 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la 

data de 19.12.2019; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea plății cofinanțării proiectului 

“Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru 

Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea în 

perioada 2014-2020”, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în considerare adresa nr. 35333/07.11.2019, completată cu adresa nr. 

36811/19.11.2019,  prin care societatea Aquaserv S.A., Operator regional de Apă și Apă 

Uzată în Municipiul Tulcea și județul Tulcea solicită plata cofinanțării proiectului “Sprijin 

pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea în perioada 

2014-2020”, pentru care s-a dat acordul de principiu prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 227/26.10.2017; 

Luând în discuție Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat 

sub nr. 39379/10.12.2019 și coraportul Direcţiei Economice și al societății Aquaserv  S.A.  

înregistrat sub nr. 39373/10.12.2019 și nr. 12931/10.12.2019; 

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

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

Având în vedere: 

- art. 2, pct.20, art.20, art.47 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și art. 9 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 51/2006 – Legea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea  nr. 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă 

şi de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 227/26.10.2017 privind 

aprobarea cofinanțării proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a 

documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și 

apă uzată în județul Tulcea în perioada 2014-2020”; 

- Contractul de Finanţare POIM nr. 41/13.04.2017 a proiectului “Sprijin pentru 

pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de 

Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea în perioada 2014-2020”, 

încheiat de societatea Aquaserv S.A. Tulcea cu Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene; 



Ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la contracte, 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (7), lit. n), art. 136 alin. (1), art. 139  

alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență  

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

     

Consiliul Local al Municipiului Tulcea adoptă prezenta hotărâre: 

 

ART. 1 Se aprobă plata cofinanțării de 1% din valoarea eligibilă a proiectului  “Sprijin 

pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea în perioada  

2014-2020”, în funcție de valoarea lucrărilor executate în Municipiul Tulcea.  

ART. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcția 

Economică și societatea Aquaserv S.A. Tulcea. 

ART. 3 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 

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

 

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ale consilierilor locali din totalul de 18 consilieri 

locali prezenţi. 

 

 

  CONTRASEMNEAZĂ,                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 SECRETAR GENERAL,                                        CONSILIER, 

 

  JR. BRUDIU Maria                                         VÂLCU Dumitru 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ROMÂNIA 

MUNICIPIUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea plății cofinanțării de 1% din valoarea eligibilă a proiectului “Sprijin 

pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru 

Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea în 

perioada 2014-2020” 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la 

data de 19.12.2019; 

Examinând documentația întocmită privind aprobarea plății cofinanțării proiectului 

“Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru 

Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea în 

perioada 2014-2020”, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în considerare adresa nr. 35333/07.11.2019, completată cu adresa nr. 

36811/19.11.2019,  prin care societatea Aquaserv S.A., Operator regional de Apă și Apă 

Uzată în Municipiul Tulcea și județul Tulcea solicită plata cofinanțării proiectului “Sprijin 

pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea în perioada 

2014-2020”, pentru care s-a dat acordul de principiu prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 227/26.10.2017; 

Luând în discuție Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat 

sub nr. 39379/10.12.2019 și coraportul Direcţiei Economice și al societății Aquaserv  S.A.  

înregistrat sub nr. 39373/10.12.2019 și nr. 12931/10.12.2019; 

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

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

Având în vedere: 

- art. 2, pct.20, art.20, art.47 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și art. 9 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 51/2006 – Legea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea  nr. 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă 

şi de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 227/26.10.2017 privind 

aprobarea cofinanțării proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a 

documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și 

apă uzată în județul Tulcea în perioada 2014-2020”; 

- Contractul de Finanţare POIM nr. 41/13.04.2017 a proiectului “Sprijin pentru 

pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de 

Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea în perioada 2014-2020”, 

încheiat de societatea Aquaserv S.A. Tulcea cu Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene; 

Ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la contracte, 



În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (7), lit. n), art. 136 alin. (1), art. 139  

alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență  

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

     

Consiliul Local al Municipiului Tulcea adoptă prezenta hotărâre: 

 

ART. 1 Se aprobă plata cofinanțării de 1% din valoarea eligibilă a proiectului  “Sprijin 

pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea în perioada  

2014-2020”, în funcție de valoarea lucrărilor executate în Municipiul Tulcea.  

ART. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcția 

Economică și societatea Aquaserv S.A. Tulcea. 

ART. 3 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 

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

 

 

    VIZAT                                                                                INIŢIATOR, 

  PENTRU LEGALITATE                                                                PRIMAR, 

  SECRETAR GENERAL,                                                           

   Jr. Maria BRUDIU                                                        Dr. ing. Constantin HOGEA  

   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ROMANIA 

MUNICIPIUL TULCEA 

    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  TULCEA 

CABINET PRIMAR 

Nr.inreg. 39379/10.12.2019  

 

 

Referat de aprobare al proiectului de hotărâre 

privind  aprobarea  plății cofinanțării de 1% din valoarea eligibilă a proiectului “Sprijin pentru 

pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de 

Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea în perioada 2014-2020” 

 

 

Având în vedere prevederile : 

- art. 9 pct. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 2, pct.20, art.20, art.47 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, 

cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și art. 9 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 51/2006 – Legea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea  nr. 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, referitoare la contracte, 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (7), lit. n), art. 136 alin. (1), art. 139  

alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență  

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

Ținând cont de: 

 - adresa nr.35333/07.11.2019, completată cu adresa nr.36811/19.11.2019,  prin care Societatea 

Aquaserv SA, Operator regional de Apă și Apă Uzată în Municipiul Tulcea și județul Tulcea solicită 

plata cofinanțării proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de 

atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea 

în perioada 2014-2020”, 

- dispozițiile art.2 din  H.C.L. nr.227/26.10.2017 privind aprobarea cofinanțării proiectului 

“Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea în perioada 2014-2020”, 

prin care Consiliul Local al Municipiului Tulcea a dat acordul de principiu privind cofinanțarea de 1% 

din valoarea eligibilă a proiectului de sprijin, cu un procent proporțional din valoarea lucrărilor ce se 

vor executa în Municipiul Tulcea, 

Având in vedere atat necesitatea modernizării rețelelor publice de apă-canal in municipiul Tulcea 

cât și în județul Tulcea, cât şi a posibilității ca, aceste investiții publice sa fie efectuate printr-un proiect 

de finanțare European, cu costuri financiare minime pentru  Municipalitate si județul Tulcea.  

 Propun spre analiză si adoptare prezentul proiect de hotarare.   

 

PRIMAR, 

 

Dr.ing.Hogea Constantin 



MUNICIPIUL TULCEA        APROB, 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA 

DIRECȚIA ECONOMICĂ        PRIMAR, 

Nr. 39373/10.12.2019            Dr.ing.HOGEA CONSTANTIN 

 

SOCIETATEA AQUASERV S.A. 

Nr.înreg.12931/10.12.2019          

CORAPORT 
 

privind  aprobarea  plății cofinanțării de 1% din valoarea eligibilă a proiectului “sprijin pentru pregătirea 

aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă și apă uzată în județul Tulcea în perioada 2014-2020” 

 

 

SOCIETATEA AQUASERV SA Tulcea implementează în baza Contractului de finanțare 

nr.41/13.04.2017 proiectul de investiții de interes local și județean, “Sprijin pentru pregătirea aplicației 

de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii 

de apă și apă uzată în județul Tulcea în perioada 2014-2020”, în valoare totală de 9.019.641,69 lei, 

după cum urmează: 

 
Valoarea 

totală 

Valoarea 

totală eligibilă 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

FC 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

bugetul național 

Valoarea 

cofinanțării 

eligibile a 

beneficiarului 

Valoarea 

neeligibilă 

inclusiv TVA 

(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9.019.641,69 7.516.368,08 6.388.912,86 85 1.052.291,53 14 75.163,69 1 1.503.273,61 

 

Conform art.1 alin.(8) din Secțiunea I- Condiții specifice aplicabile sectorului de apă/apă uzată 

a Contractului de finanțare POIM nr.41/13.04.2017 încheiat de Societatea Aquaserv SA Tulcea cu 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, “valoarea 

cofinanțării eligibile a beneficiarului reprezintă cofinanțarea autorităților publice locale”.  

 

În acest sens, Consiliul Local al Municipiului Tulcea a adoptat H.C.L. nr.227/26.10.2017 

privind aprobarea cofinanțării proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a 

documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Tulcea în perioada 2014-2020”, prin care s-a dat acordul de principiu privind 

cofinanțarea de 1% din valoarea eligibilă a proiectului de sprijin, proporțional cu valoarea 

lucrărilor ce se vor executa în Municipiul Tulcea. 

 

Prin adresa nr. 35333/07.11.2019, completată cu adresa nr. 36811/19.11.2019, Societatea 

Aquaserv SA, Operator regional de Apă și Apă Uzată în Municipiul Tulcea și județul Tulcea a solicitat 

UAT Municipiul Tulcea plata cofinanțării proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Tulcea în perioada 2014-2020” pentru cheltuielile de proiect realizate pentru 

municipiul Tulcea. 

 

În condițiile date, ținând cont de dispozițiile art. 9 pct. 1 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, art. 2, pct.20, 

art.20, art.47 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și 

completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și art. 9 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 

51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea  nr. 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă şi 

de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 1166 şi următoarele din 

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

referitoare la contracte, coroborate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (7), lit. n), art. 

136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța 

de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se impune adoptarea de către Consiliul Local 

al Municipiului Tulcea a unei hotărâri, pentru aprobarea plății cofinanțării de 1% din valoarea 

eligibilă a proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de 



atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Tulcea în perioada 2014-2020”, în funcție de valoarea lucrărilor executate în Municipiul 

Tulcea. 
În concluzie, față de prevederile legale enunțate mai sus, s-a elaborat proiectul de hotărâre, 

alăturat, pentru a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea. 

 
 

SC AQUASERV SA,       UAT MUNICIPIUL TULCEA, 

 

Director General       Director executiv, 

 

Ing. Ifrim Valentin       Ec. Alina Antonescu 

 

 

Director economic,       Sef serviciu buget – contabilitate, 

 

Ec.Matei Selda Georgiana                  Ec. Niculina Corsei 

 

         

Oficiul Juridic,                    Întocmit,    

Jr.Bogdan Crăciun       Ec.Aurora Ilie 

 

Șef UIP-POIM 

Ing. Iacomi Rodica 


