
 

ROMÂNIA         

JUDEŢUL TULCEA                                                                                                                                                                     

ORAŞUL ISACCEA 

 CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.36  

privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului ”Reabilitarea si extinderea 

sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul Tulcea si a indicatorilor tehnico-

economici” 

Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 

30.03.2020, legal constituită, fiind prezenţi un număr de 14 consilieri locali(2 consilieri locali 

prezenți în sală, 12 consilieri locali prezenți pe aplicația online de videoconferință); 

 

Având în vedere proiectul de hotărâre și  referatul de aprobare ale inițiatorului - Primarul 

orașului Isaccea nr.31/20.03.2020, raportul de specialitate nr.3544/20.03.2020 și referatul 

nr.3544/20.03.2020 ael Serviciului Investiții, Achiziții, Monitorizare, PSI, raportul S.C. 

AQUASERV S.A. Tulcea nr.3865/19.03.2020, avizele Comsiilor de specialitate nr.1 și 2; 

În conformitate cu prevederile: 

-  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.66/28.09.2007 privind aprobarea SF ”Reabilitarea și extinderea sistemelor de 

alimentare cu apă și canalizare din judetul Tulcea” si a indicatorilor tehnico-economici; 

- H.C.L. nr.9/31.01.2013 privind actualizarea S.F.  pentru proiectul ”Reabilitarea și 

extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Tulcea – Aglomerarea Isaccea și a indicatorilor 

tehnico-economici aferenți investiției din aglomerarea Isaccea” 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

Art.1 Se aprobă devizul general actualizat al obiectivului ”Reabilitarea si extinderea 

sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul Tulcea si a indicatorilor tehnico-economici” 

conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.2  Pe cale de consecință, H.C.L. nr.66/28.09.2007 privind aprobarea SF ”Reabilitarea și 

extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din judetul Tulcea” si a indicatorilor 

tehnico-economici și  H.C.L. nr.9/31.01.2013 privind actualizarea S.F.  pentru proiectul 

”Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Tulcea – Aglomerarea Isaccea și 

a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției din aglomerarea Isaccea” se modifică și se 

completează în mod corespunzător. 

Art.3  Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotararii autoritatilor interesate 

pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale, Instituției Prefectului Județului Tulcea  și o va 

aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul instituției și publicare pe site-ul propriu Primăriei 

Orașului Isaccea www.isaccea.ro – Monitorul Oficial.  

 
Nr.voturi necesare(majoritate simplă) 8 

Nr.total voturi exprimate 14 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 13 

Nr.abtineri 1 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

             CONSILIER LOCAL              SECRETAR GENERAL, 

           

                   BEIZAT EDIZ                                MORARU  LOREDANA  
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