Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea

HOTĂRÂREA NR. 97
PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A CHELTUIELILOR
AFERENTE PENTRU PROIECTUL „EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A
BLOCULUI DE LOCUIT DIN STRADA POTCOVARI, NR. 1, BLOC TAVS,
MUNICIPIUL TULCEA”, COD SMIS 130530

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.04.2020, legal constituită;
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a
cheltuielilor aferente pentru proiectul „Eficientizarea energetică a blocului de locuit din
strada Potcovari, nr. 1, bloc TAVS, municipiul Tulcea”, Cod SMIS 130530, proiect din
iniţiativa primarului;
Luând în discuţie Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat
sub nr. 10530/07.04.2020 şi Raportul întocmit de Direcția Management Proiecte cu Finanțare
Nerambursabilă, Serviciul Management Proiecte de Infrastructură și Mediu înregistrat sub
nr. 10531/07.04.2020;
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului
Tulcea;
Având în vedere:
- Programul Operațional Regional 2014-2020;
- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice nr. 1535/2019 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de
accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/ITI/2, Axa
prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale, Apel dedicat
zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării, în cadrul Programului Operaţional
Regional (POR) 2014-2020;
- 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, cu modificările
și completările ulterioare;
În temeiul art. 136 alin. (1), art. 139, alin. (1), art. 197 alin. (4) și art. 198 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă Cererea de finanțare și cheltuielile aferente pentru proiectul
„Eficientizarea energetică a blocului de locuit din strada Potcovari, nr. 1, bloc TAVS,
municipiul Tulcea”, Cod SMIS 130530, conform anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Eficientizarea energetică a blocului de
locuit din strada Potcovari, nr. 1, bloc TAVS, municipiul Tulcea”, Cod SMIS 130530, în
cuantum de 1.763.001,32 lei inclusiv TVA, din care valoare totală eligibilă 1.202.506,89 lei
şi valoare totală neeligibilă de 560.494,43 lei.
Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Tulcea, reprezentând
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.041.497,19 lei, reprezentând cofinanțarea
proiectului ,,Eficientizarea energetică a blocului de locuit din strada Potcovari, nr. 1, bloc
TAVS, municipiul Tulcea”, Cod SMIS 130530.
Art. 4 Se aprobă contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în
cuantum de 270.559,00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente
C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea
persoanelor fizice.
Art. 5 Se aprobă contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile în
cuantum de 258.628,25 lei, reprezentând, 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente
C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea
persoanelor fizice și 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare
apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de
locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor juridice.
Art. 6 Cheltuielile eligibile şi neeligibile ce revin Asociaţiei de proprietari se
recuperează conform mecanismului de recuperare menționat în Hotărârea Adunării Generale
a Proprietarilor nr. 4/27.06.2019, respectiv prin taxa de reabilitare termică stabilită prin
hotărâre a Consiliului local în sarcina proprietarilor, în termen de 10 ani, după încheierea
procesului-verbal de recepție a lucrărilor.
Art. 7 Municipiul Tulcea va asigura toate resursele financiare necesării implementării
proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din
instrumente structurale, respectiv recuperării de la asociația de proprietari a cheltuielilor
eligibile și neeligibile care îi revin.
Art. 8 Se împuternicește Primarul Municipiului Tulcea, Dr. Ing. Hogea Constantin, să
semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Tulcea.
Art. 9 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcția
Management Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă și Direcția Economică din cadrul
Primăriei Municipiului Tulcea.
Art. 10 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei
Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor
sale.
Art. 11 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul
Primăriei Municipiului Tulcea și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului
Tulcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 30.04.2020, cu un număr de 20 voturi pentru,
abțineri _____, voturi împotrivă _______ din totalul de 20 consilieri locali prezenţi.
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