
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TULCEA 

ORAŞUL ISACCEA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR.122  

privind modificarea art. 4 al H.C.L. nr.155/01.10.2018 privind aprobarea proiectului 

”Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii învățământului general obligatoriu și 

Îmbunătățirea spațiilor publice urbane - etapa I, în orașul Isaccea”, actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici și aprobarea SF ” CENTRUL DE MONITORIZARE TRAFIC” 

 

Consiliul Local al orasului Isaccea, Judeţul Tulcea, întrunit astazi data de 18.10.2019, în şedinţă 

extraordinară, legal constituita, fiind prezenţi un număr de 12 consilieri locali; 

         Ținând cont de raportul de specialitate nr.11225/08.10.2019 al Serviciului Investiții, Achiziții, 

Mediu, PSI nr.112221/08.10.2019, precum și de proiectul de hotărâre și referatul  de aprobare al 

primarului orașului Isaccea nr.37/08.10.2019; 

Având în vedere prevederile: 

- Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa prioritara 13, Obiectivul specific 

13.1, apelul de proiecte POR2018/13/13.1/1ITI 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

- H.C.L. nr.155/01.10.2018 privind aprobarea proiectului ” Modernizarea, extinderea și dotarea 

infrastructurii învățământului general obligatoriu și Îmbunătățirea spațiilor publice urbane - 

etapa I, în orașul Isaccea” modificată prin H.C.L. nr.100/27.08.2019; 

- O.U.G. nr.114/2018 și Instrucțiunea nr.1/17.04.2019 a Președintelui A.N.A.P.; 

- Clarificării emisă de ADR Sud-Est nr.25340/29.08.2019; 

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

In temeiul art. 139 și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ  

  

                                                 H O T Ã R Ã Ş T E : 

 

ART 1. Se actualizează indicatorii tehnico-economici aferenți documentațiilor aprobate conform 

art.2 din H.C.L. nr.155/01.10.2018, în cadrul proiectului ”Modernizarea, extinderea și dotarea 

infrastructurii învățământului general obligatoriu și îmbunătățirea spațiilor publice urbane – 

etapa I, în orașul Isaccea” ,  după cum urmează: 

 Studiul de fezabilitate(SF) ” REABILITARE, CONSOLIDARE  ȘI  EXTINDERE SALA 

DE SPORT A LICEULUI TEORETIC CONSTANTIN BRĂTESCU ISACCEA, ORAȘ  

ISACCEA , JUD. TULCEA ” ai cărui  indicatori tehnico-economici  au valoare totală 

actualizată cu TVA de 2.184.344,68 , din care valoare C+M cu TVA de 1.785.179,98 lei  

conform anexei nr.1 parte integranta din prezenta hotărâre. 

 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții(DALI) ”MODERNIZAREA, 

EXTINDEREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI GENERAL 

OBLIGATORIU” ai cărei indicatori tehnico-economici  au o valoare totală actualizată cu 

TVA de 8.553.233,77 lei , din care valoare C+M cu TVA de 5.867.104,27 lei conform 

anexei nr.2 parte integranta din prezenta hotărâre. 

 

 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI ) ” ÎMBUNĂTĂȚIREA 

SPAȚIILOR PUBLICE URBANE- ETAPA I, ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA” 



ai cărei indicatori tehnico-economici   au o valoare totală actualizată cu TVA de 

8.555.801,61 lei , din care valoare C+M cu TVA de 7.271.114,14 lei conform anexei nr.3 

parte integranta din prezenta hotărâre. 

 

ART 2. Se aproba în cadrul  proiectului  ”Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii 

învățământului general obligatoriu și îmbunătățirea spațiilor publice urbane – etapa I, în orașul 

Isaccea”, documentația tehnico-economică:  

 Studiul de fezabilitate(SF) ” CENTRUL DE MONITORIZARE TRAFIC” și indicatorii 

tehnico-economici  cu o valoare totală cu TVA de 711.321,08 lei , din care valoare C+M cu 

TVA de 0,00 lei  conform anexei nr.4 parte integranta din prezenta hotărâre. 

 

ART 3. Pe cale de consecință, se actualizează valoarea totală a proiectului „Modernizarea, 

extinderea și dotarea infrastructurii învățământului general obligatoriu și Îmbunătățirea spațiilor 

publice urbane - etapa I, în orașul Isaccea”, la suma de 20.004.701,15 lei ( inclusiv TVA ) conform 

devizului general centralizat - anexa nr.5, parte integranta din prezenta hotărâre. 

  

ART 4. Pe cale de consecință, se aprobă modificarea art. 4 al H.C.L. nr.155/01.10.2018 privind 

aprobarea proiectului ”Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii învățământului general 

obligatoriu și Îmbunătățirea spațiilor publice urbane - etapa I, în orașul Isaccea”, modificat prin H.C.L. 

nr.100/27.08.2019, care va avea următorul conținut: 

 

” ART 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect de 9.639 lei(inclusiv TVA), reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului , cât și contribuția de 2,01 % din valoarea 

eligibilă, în cuantum de 401.900,75 lei(inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului 

„Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii învățământului general obligatoriu și Îmbunătățirea 

spațiilor publice urbane - etapa I, în orașul Isaccea”.” 

 

ÎN LOC DE : 

 

” ART 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect de 9.639 lei(inclusiv TVA), reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului , cât și contribuția de 2,01 % din valoarea 

eligibilă, în cuantum de 359.869,90 lei(inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului 

„Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii învățământului general obligatoriu și Îmbunătățirea 

spațiilor publice urbane - etapa I, în orașul Isaccea”.” 

 

ART 5. Celelelate prevederi ale HCL nr.155/01.10.2018, modificată prin HCL nr.100/27.08.2019 

rămân neschimbate. 

 

ART 6.  Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotararii autoritatilor interesate pentru 

ducerea la indeplinire a prevederilor sale şi Instituţiei Prefectului Judeţului Tulcea.  

 

ART 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul instituției și şi 

publicare pe site-ul propriu Primăriei Orașului Isaccea www.isaccea.ro.  

 
Nr.voturi necesare(majoritate absoluta) 8 

Nr.total voturi exprimate 12 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 12 

Nr.abtineri 0 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      
             CONSILIER LOCAL                           SECRETAR ORAŞ, 

           

         MIHAIL DORINA ADRIANA                         MORARU  LOREDANA 


