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HOTARÂREA NR.2 

privind privind modificarea H.C.L. nr. 92/30.07.2019 privind modificarea art.3 al H.C.L. 

nr.60/14.05.2019 privind aprobarea proiectului „Serviciu integrat de transport public urban în 

contextul dezvoltarii durabile a orasului Isaccea” 

 

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

21.01.2020, legal constituită, fiind prezenţi un număr de 12 consilieri locali; 

 

Avand in vedere raportul de specialitate și referatul de aprobare nr.3 /17.01.2020 al inițiatorului – 

Primar, Moraru Anastase,   raportul de specialitate al Serviciului Investiții, Achiziții, Monitorizare, P.S.I. nr. 

535/17.01.2020, avizele comisiilor de specialitate; 

 

Având în vedere prevederile: 

-  Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 

3.2, apel de proiecte nr. POR/2017/2/3.2/1/ITI și Solicitarea de clarificare 12, nr. 405/DIPOR/10.01.2020,  

înregistrată la Primăria orașului Isaccea sub nr. 228/13.01.2020; 

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

- H.C.L. nr. 92/30.07.2019 privind modificarea art.3 al H.C.L. nr.60/14.05.2019 privind aprobarea 

proiectului „Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltarii durabile a orasului Isaccea” 

 

 In temeiul art. 139 și art.196, alin.4, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1  - Se aprobă modificarea art.3 al H.C.L. nr. 92/30.07.2019 privind modificarea art.3 al H.C.L. 

nr.60/14.05.2019 privind aprobarea proiectului „Serviciu integrat de transport public urban în contextul 

dezvoltarii durabile a orasului Isaccea”, care va avea următorul conținut: 

 

 ”ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect în valoare de 2.752.604,73 lei, reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv TVA neeligibil aferent cheltuielilor 

eligibile in cuantum de 747.456,96 lei), cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 402.383,19 lei, reprezentând cofinanțarea "Serviciu integrat de transport public urban în 

contextul dezvoltării durabile a orașului Isaccea".” 

 ÎN LOC DE: 

 ”ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect în valoare de 775.921,21 lei, reprezentând achitarea 

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

proiectului, în cuantum de 441.916,88 lei, reprezentând cofinanțarea "Serviciu integrat de transport public 

urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Isaccea".” 

  

 ART.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.. 92/30.07.2019 rămân neschimbate. 

 

ART.3. Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotărârii autorităților interesate pentru 

ducerea la indeplinire a prevederilor sale și Instituției Prefectului Județului Tulcea. 

 



ART.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și 

publicarea pe site-ul propriu al 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 
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