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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 
 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 166 
 

pentru aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în 

valoare de maximum 127.473.770 lei 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

04.06.2021, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea contractării unei finanțări 

rambursabile interne/externe în valoare de maximum 127.473.770 lei, proiect din iniţiativa 

Primarului Municipiului Tulcea; 

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. b) și alin. 

(14),  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 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind 

datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, 

componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, 

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

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul Civil, referitoare la 

contracte sau convenții,  

Luând act de:  

a) referatul de aprobare prezentat de către Primarul municipiului Tulcea, în calitatea sa 

de inițiator, înregistrat sub nr. 19792/28.05.2021;  

b) raportul de specialitate al Direcției Economice înregistrat sub nr. 19796/28.05.2021;  

c) raportul comisiei de specialitate a consiliului local, 

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor 

publice de interes local, 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA adoptă prezenta Hotărâre. 

 

Art. 1 Se aprobă contractarea și garantarea cu veniturile proprii a unei finanțări 

rambursabile interne/externe în valoare de maximum 127.473.770 lei, cu o maturitate de 

maximum 15 ani. 

Art. 2 Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea  

investițiilor publice de interes local, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și care 

face parte integrantă din aceasta. 
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Art. 3 Din bugetul local al municipiului Tulcea se asigură integral plata:  

a) serviciului anual al datoriei publice locale;  

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;  

c) altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.  

Art. 4 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal 

de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Tulcea următoarele 

date:  

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice 

modificări şi/sau completări ale acesteia;  

b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;  

c) gradul de îndatorare a municipiului Tulcea;  

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație şi a 

perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;  

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;  

f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă. 

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru 

pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.  

Art. 5 Se împuternicește primarul municipiului Tulcea să stabilească şi să aprobe 

structura împrumutului bancar, normele procedurale și documentaţia de atribuire pentru 

contractarea serviciilor de creditare bancară și orice alte caracteristici ale finanţării bancare, 

în funcţie de mediul economico-financiar, în concordanţă cu necesităţile specifice ale 

obiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate. 

Art. 6 Se împuternicește Primarul Municipiului Tulcea să semneze în numele şi pentru 

Municipiul Tulcea contractul/contractele de finanțare, acordul/acordurile de garantare a 

finanțării/lor rambursabile şi orice alte documente necesare obținerii şi derulării finanțării. 

Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

Municipiului Tulcea și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. 

Art. 8 Prezenta  hotărâre  se  comunică, prin  intermediul  secretarului general al 

municipiului, în conformitate cu prevederile art. 199 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

– Partea I – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

primarului municipiului şi prefectului județului Tulcea şi se aduce la cunoștință publică prin 

publicarea în presa locală, precum şi pe pagina de internet http://www.primariatulcea.ro. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali 

prezenţi. 
 

 
              CONTRASEMNEAZĂ                                                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

         SECRETAR GENERAL,                          CONSILIER LOCAL, 

                Jr. Leventh IUSUF                                                                Ana Elena MERGEANI 
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Anexa nr. 1 

 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr...166/04.06.2021 

 

 

Nr. 

crt 
Descriere 

Valoare  

-lei- 

A 
Denumire obiective de investiții co-finanțate din fonduri 

nerambursabile 
 

1 
Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Colegiului Economic Delta 

Dunării – Municipiul Tulcea prin echipare educațională  
532.724,51 

2 
Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Colegiului Tehnic Henri 

Coandă – Municipiul Tulcea prin echipare educațională  
539.374,05 

3 
Reabilitare si extindere clădire Grădinița cu Program Prelungit nr. 13, 

Aleea Trifoiului municipiul Tulcea  
2.484.843,54 

4 
Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m, 

Tulcea 
4.498.988,68 

5 
Modernizarea parcului auto de transport călători din municipiul Tulcea 

prin achiziționarea de vehicule nepoluante pentru transportul public  
15.405.220,70 

6 Modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Tulcea 452.715,78 

7 Modernizarea sediului Primăriei Municipiului Tulcea  4.453.194,64 

8 
Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din str. Gării, bl.13, 

bl.14, bl15, bl.16, bl.17,bl.18, bl.19, bl.20, bl.21  
9.950.816,49 

9 
Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din str. Gării, nr.14, bl.7 - 

Municipiul Tulcea  
647.652,32 

10 
Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din str. Gării , nr. 8, bl. 4 

- Municipiul Tulcea  
782.848,86 

11 
Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din str. Gării, nr.24, bl.12 

- Municipiul Tulcea  
647.240,43 

SUBTOTAL A 40.395.620 

B Denumire obiective de investiții finanțate din fonduri proprii 
 

1 Reabilitare si modernizare străzi, Municipiul Tulcea, zona de est, etapa 1 
21.795.150 

 

2 
Reabilitare si modernizare sistem rutier si rețele edilitare, străzi zona 

vest, Municipiul Tulcea 

30.633.000 

 

3 
Reabilitare si modernizare sistem rutier si rețele edilitare, străzi, trasee 

auto, Municipiul Tulcea 

34.650.000 

 

SUBTOTAL B 87.078.150 

TOTAL 127.473.770 

 

 

                             SECRETAR GENERAL,                                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                                                                                                             CONSILLIER LOCAL 

                                  Leventh IUSUF                                                 Ana Elena MERGEANI 


