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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 140  
 

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE  FEZABILITATE, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI 

COFINANȚAREA PENTRU ''PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ 

ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL TULCEA''  

 

Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de                        

27 mai 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor  

tehnico-economici și cofinanțarea pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată din județul Tulcea”,  proiect din iniţiativa consilierului local George ȘINGHI; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al consilierului local George ȘINGHI, înregistrat sub nr. 

18623/20.05.2021 şi coraportul întocmit de Direcția Economică și societatea Aquaserv S.A. Tulcea, 

înregistrat sub nr. 18624/20.05.2021 și nr. 6120/20.05.2021; 

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

Având în vedere prevederile: 

- Ghidulului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor – Dezvoltarea infrastructurii 

integrate de apă și apă uzată, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 383/25.03.2016, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Contractului de servicii nr. 4381/04.05.2017 privind Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației 

de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

și apă uzată din județul Tulcea în perioada 2014 – 2020 încheiat între AQUASERV S.A. Tulcea și 

asocierea LOUIS BERGER SAS – SAFEGE SAS – LOUIS BERGER S.R.L. – ECOREC 

ENVIRONMENT S.R.L.; 

- Contractului de Finanțare nr. 41/13.04.2017 pentru proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de 

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

apă uzată din județul Tulcea în perioada 2014 – 2020”; 

- Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și 

Canalizare din județul Tulcea”; 

- art. 1 și art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a 

statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități 

publice; 

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

privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.12, alin. (1) lit. a) și lit.c) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de 

canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare  

- Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 87 alin. (5), art. 129, alin. (2) lit. b) și d), alin. (4), lit. d) și alin. (7) lit. n) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 136 alin. (1), art. 196, alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) şi art. 199 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă și apă uzată din județul Tulcea” şi indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții care 

se vor realiza pe raza administrativ-teritorială a municipiului Tulcea, potrivit Anexei nr. 1 și nr. 2, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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ART. 2 Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute la art. 1 se asigură din Fondul de Coeziune al 

Uniunii Europene, alocații de la bugetul de stat, alocații de la bugetele locale și contribuția operatorului 

regional AQUASERV S.A. Tulcea. 

ART. 3 Se aprobă valoarea investițiilor aferente Municipiului Tulcea, în sumă totală de 

203.119.396,85 lei, fără TVA, din valoarea totală a „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă și apă uzată în județul Tulcea”.  

ART. 4 Se aprobă participarea Municipiului Tulcea la cofinanțarea din bugetul local a „Proiectului 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea”, în cuantum de 3.818.644,66 

lei, fără TVA, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a investiției, conform Anexei nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică din 

cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dezvoltarea Durabilă a 

Serviciilor de Apă și Canalizare din județul Tulcea şi societatea Aquaserv S.A. Tulcea. 

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  21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali prezenţi. 

 
 

 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       SECRETAR GENERAL,                     CONSILIER LOCAL, 

              Jr. Leventh IUSUF                                                                  Ana Elena MERGEANI                              
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