
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TULCEA 

ORAŞUL ISACCEA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA  NR. 126  

privind modificarea art. 4 al H.C.L. nr.156/01.10.2018 privind aprobarea proiectului 

”Îmbunătățirea serviciilor educaționale, sociale și a spațiilor publice urbane”, a documentațiilor 

tehnico-economice și a cheltuielilor legate de acestea, modificat prin HCL nr.58/14.05.2019 

 

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 al Serviciului Investiții, Achiziții, Mediu, PSI nr.11657/17.10.2019, 

proiectul de hotărâre și referatul  de aprobare al primarului orașului Isaccea nr.38/17.10.2019; 

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.156/01.10.2018 privind aprobarea proiectului ” privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea 

serviciilor educaționale și a spațiilor publice urbane”, a documentațiilor tehnico-economice și a 

cheltuielilor legate de acestea” modificată prin H.C.L. nr.58/14.05.2019; 

- Clarificărilor emise de ADR Sud-Est nr.10/08.10.2019 și nr.11/15.10.2019; 

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 modifică art.4 al H.C.L. nr.156/01.10.2018 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea 

serviciilor educaționale, sociale și a spațiilor publice urbane”, a documentațiilor tehnico-economice și a 

cheltuielilor legate de acestea, modificat prin HCL nr.58/14.05.2019 ,  respectiv se aprobă contribuția proprie în 

proiect de 66.755 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuileilor neeligibile ale proiectului (servicii de audit și 

servicii de informare și publicitate), cât și contribuția de 2,000001 % din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 379.581,60 lei( inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului. 

ART 2. Celelelate prevederi ale HCL nr.156/01.10.2018, modificată prin HCL nr.58/14.05.2019 rămân 

neschimbate. 

ART 3.  Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotararii autoritatilor interesate pentru ducerea 
la indeplinire a prevederilor sale şi Instituţiei Prefectului Judeţului Tulcea. 

ART 4. 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 

 

 


