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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 206 
PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 

TULCEA NR. 185/24.09.2020 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI  « PREVENIREA ȘI COMBATEREA 

CRIMEI ORGANIZATE ȘI COOPERAREA POLIȚIEI PRIN CENTRE TRANSFRONTALIERE LA 

FRONTIERA ROMÂNIA-UCRAINA» COD 1HARD/4.3/2, A  SUMEI ȘI A PROCENTULUI DE COFINANȚARE 

CARE TREBUIE SĂ FIE ASIGURATE ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI, PRECUM ȘI A 

CHELTUIELILOR NEELIGIBILE SAU A ALTOR CHELTUIELI LEGATE DE PROIECT 

 

  
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 noiembrie 2020, legal 

constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 185/24.09.2020 privind aprobarea proiectului «Prevenirea și combaterea crimei 

organizate și cooperarea poliției prin Centre transfrontaliere la frontiera România-Ucraina» cod 1HARD/4.3/2, a 

sumei și a procentului de cofinanțare care trebuie să fie asigurate în timpul implementării, precum și a cheltuielilor 

neeligibile sau a altor cheltuieli legate de proiect, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat sub  

nr. P 191/20.11.2020 și Raportul întocmit de Direcția Management Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă, 

Serviciul Management Proiecte de Infrastructură și Mediu înregistrat sub nr. 35841/19.11.2020; 

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

Având în vedere: 

- Programul Operațional Comun România-Ucraina ENI 2014-2020, precum și prevederile privind condițiile 

generale pentru accesarea fondurilor cuprinse în Orientările pentru aplicanții de Grant  - Proiecte Hard; 

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 al Comisiei din 18 august 2014 de stabilire a 

unor dispoziții specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în 

temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui 

instrument european de vecinătate; 

- Notificările nr. 958/356 din 27.04.2020, nr. 958/428 din 06.05.2020, nr. 4007 din 04.09.2020 și nr. 4230 

din 16.09.2020, transmise de către Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava, privind demararea 

procesului de contractare a proiectului «PREVENIREA ȘI COMBATEREA CRIMEI ORGANIZATE ȘI 

COOPERAREA POLIȚIEI PRIN CENTRE TRANSFRONTALIERE LA FRONTIERA ROMÂNIA-

UCRAINA» COD 1HARD/4.3/2; 

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 185/24.09.2020 privind aprobarea proiectului 

«Prevenirea și combaterea crimei organizate și cooperarea poliției prin Centre transfrontaliere la frontiera 

România-Ucraina» cod 1HARD/4.3/2, a sumei și a procentului de cofinanțare care trebuie să fie asigurate în 

timpul implementării, precum și a cheltuielilor neeligibile sau a altor cheltuieli legate de proiect; 

În baza dispozițiilor art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4), lit. a) și 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) și (3), art. 196 alin. (1) lit. a), 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 modifică și se completează art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

185/24.09.2020 privind aprobarea proiectului «Prevenirea și combaterea crimei organizate și cooperarea poliției 

prin Centre transfrontaliere la frontiera România-Ucraina» cod 1HARD/4.3/2, a sumei și a procentului de 

cofinanțare care trebuie să fie asigurate în timpul implementării, precum și a cheltuielilor neeligibile sau a altor 

cheltuieli legate de proiect, care va avea următorul conținut: 
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“Art. 2 Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului »PREVENIREA ȘI COMBATEREA CRIMEI 

ORGANIZATE ȘI COOPERAREA POLIȚIEI PRIN CENTRE TRANSFRONTALIERE LA FRONTIERA 

ROMÂNIA-UCRAINA», COD 1HARD/4.3/2, în cuantum de 8.298.938,01 lei inclusiv TVA, echivalentul a 

1.702.311,44 Euro și contribuția Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea de 2,91% la cursul 

INFOEURO noiembrie 2020, din care valoarea totală eligibilă aprobată pentru Unitatea Administrativ-Teritorială 

Municipiul Tulcea este de 2.413.497,76 lei inclusiv TVA, echivalentul a 495.066,31 Euro la cursul INFOEURO 

noiembrie 2020, respectiv: 

 - asistență financiară nerambursabilă  2.172.147,99 lei inclusiv TVA, echivalentul a 445.559,68 Euro, la 

cursul INFOEURO noiembrie 2020, reprezentând 90% 

- contribuție proprie 241.349,77 lei inclusiv TVA, echivalentul a 49.506,63 Euro, la cursul INFOEURO 

noiembrie 2020, reprezentând 10%, 

din valoarea totală a finanțării acordate.” 

Art. 2 Se modifică și se completează art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 185/24.09.2020 privind aprobarea proiectului «Prevenirea și combaterea crimei organizate și cooperarea 

poliției prin Centre transfrontaliere la frontiera România-Ucraina» cod 1HARD/4.3/2, a sumei și a procentului de 

cofinanțare care trebuie să fie asigurate în timpul implementării, precum și a cheltuielilor neeligibile sau a altor 

cheltuieli legate de proiect, care va avea următorul conținut: 

“Art. 3 Se aprobă suma de 241.349,77 lei inclusiv TVA, echivalentul a 49.506,63 Euro, la cursul 

INFOEURO noiembrie 2020, reprezentând contribuția proprie în proiect și procentul de 10% din valoarea 

eligibilă a finanțării acordate pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, privind proiectul 

«PREVENIREA ȘI COMBATEREA CRIMEI ORGANIZATE ȘI COOPERAREA POLIȚIEI PRIN CENTRE 

TRANSFRONTALIERE LA FRONTIERA ROMÂNIA-UCRAINA», COD 1HARD/4.3/2.” 

Art. 3 Se modifică și se completează art. 6 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 185/24.09.2020 privind aprobarea proiectului «Prevenirea și combaterea crimei organizate și cooperarea 

poliției prin Centre transfrontaliere la frontiera România-Ucraina» cod 1HARD/4.3/2, a sumei și a procentului de 

cofinanțare care trebuie să fie asigurate în timpul implementării, precum și a cheltuielilor neeligibile sau a altor 

cheltuieli legate de proiect, care va avea următorul conținut: 

“Art. 6 Se împuternicește Primarul Municipiului Tulcea, Ștefan Ilie să semneze toate actele necesare și 

contractul de finanțare în numele Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea.” 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcția Management Proiecte cu 

Finanțare Nerambursabilă, Serviciul Management Proiecte de Infrastructură și Mediu și Direcția Economică din 

cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. 

Art. 5 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 185/24.09.2020 

privind aprobarea proiectului « Prevenirea și combaterea crimei organizate și cooperarea poliției prin Centre 

transfrontaliere la frontiera România-Ucraina» cod 1HARD/4.3/2, a  sumei și a procentului de cofinanțare care 

trebuie să fie asigurate în timpul implementării proiectului, precum și a cheltuielilor neeligibile sau a altor 

cheltuieli legate de proiect rămân neschimbate. 

Art. 6 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 17 consilieri locali prezenţi. 
 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

     p.SECRETAR GENERAL,                     CONSILIER LOCAL, 

              Jr. Leventh IUSUF                                                           Claudia-Alina FRANDEȘ 
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