
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT Ă RÂREA 

Nr. 225 din 02,10.2017 

Priviiid: Aprobarea proiectuluiCresterea eficientei eneretice a cladirilor publice din 
Municipiul Tecuci - Liceul TehnoIoic Elena Caraiani, str. Costache Racovita, nr. 20 bis, 
localitatea Tecuci,judetulGalati si a cheltuielilor legate de proiect, Ăxa prioritară  3 - Sprijinirea 
tranziiei c ătre o economie cu emisii sc ăzute de carbon, Prioritatea de Investitii 3.1 - Sprijinirea 
etîcientei enerjetice, a gestionàrii inteli2ente a enerJ1riei  si a utiliz ării ener2iei din surse re2enerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în cl ădirile publice, si în sectorul locuintelor Operatiunea B-Cladiri 
publiceApel de proiecte nr P0R12016/3/3.1/B1117 REGIUNI 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Număr de înregistrare si data depunerii proiectului: 55448/02.10.2017 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în sedintâ de îndat ă  în data de 02.10.2017 

Având in vedere: 
- expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrată  sub nr. 55449 /02.10.2017; 
- raportul de specialitate întocmit de Biroul Fonduri Europene, înregistrat sub nr. 55450/02.10.2017; 
- H.C.L. nr. 193/29.09.2017 privind aprobarea documenta ţiei tehnice si a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul,, Creterea eficien ţei energetice a clădirilor publice, Liceul tehnologic Elena 
Caragiani, str. Costache Racovi ţă  nr. 20bis, localitatea Tecuci, jud. Gala ţi 
- Solicitarea de la S.C. S.I.A.T. CONSULT1NG SERVICE S.R.L. din 30,09,2017, înregistrat ă  la U.A.T. 

Municipiul Tecuci sub nr. 55223/02.10.2017 privind necesitatea aprob ării proiectului menţionat si a 
cheltuielilor legate de proiect prin H.C.L. 

In baza prevederilor: 
- art 44, alin. 1 si art. 45, alin.1 din Legea nr. 273/2006, privind finan ţele publice locale, cu modific ările 
icompletările ulterioare; 
- art. 36, alin. 2, lit. d si lit. e, alin.6, lit a. pct.4, si pct.6, alin .7, lit. a, din Legea 215/2001, privind 

administraţia publică  locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
- art. 45, alin.2 lit. a) si art.115, alin. 1, lit.b, din Legea 215/2001, privind administra ţia publică  locală  

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE 

Art.1 Se aprobă  proiectul ,,Creterea eficien ţei energetice a cl ădirilor publice, Liceul tehnologic 
Elena Caragiani, str. Costache Racovi ţă  nr. 20bis, localitatea Tecuci, jud. Galaţi , în vederea finanţării 
acestuia în cadrul Programului Opera ţional Regional 2014-2020, Axa prioritară  3, Prioritatea de investi ţii 
operaţiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7/REG]UNI 

Art.2 Se aprobă  valoarea totală  a proiectului ,,Creterea eficien ţei energetice a cl ădirilor publice, 
Liceul tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racovi ţă  nr. 20bis, localitatea Tecuci, jud. Gala ţi, în 
cuantum de 1544286,18 lei. 

Art.3 Se aprob ă  contribuţia proprie în proiect de 95914,28 lei, reprezentând achitarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât si contribuţia de 2% din valoarea total ă  eligibilă  proeictului în 
cuantum de 28967,44 lei, reprezentând cofinan ţarea proiectului ,,Creterea eficien ţei energetice a 
clădirilor publice, Liceul tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racovi ţă  nr. 20bis, localitatea Tecuci, 
jud. Galaţi 



PREŞEDINI 
MIHAI CRIS 

E ŞEDINŢĂ  
EIMARTIN 

Art.4 Sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot ap ărea pe durata implementării proiectului 
,,Cresterea eficien ţei energetice a cl ădirilor publice, Liceul tehnologic Elena Caragiani, str. Costache 
Racoviţă  nr. 20bis, localitatea Tecuci, jud. Galaţi, pentru implementarea proiectului în condi ţii optime, 
se vor asigura de la bugetul local. 

Art.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implement ării proiectului în condi ţiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale. 

Art.2 Prezenta hotărâre, va fi dusă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci 
Art.3 Prezenta hotărâre, va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grija Secretarului UAT, mun. Tecuci. 

SECRETAR 
U.A.T. Muuicipiul Tecuci 
jr. VALERICA FOTACHE 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr. 55449 /02.10.2017. 

Privind: Aprobarea proiectului Cresterea eficientei eneretice a cladirilor publice din 
Municipiul Tecuci - Liceul TehnoIoic Elena Caraiani, str. Costache Racovita, nr. 20 bis, 
localitatea Tecuci,judetulGalati si a cheltuielilor legate de proiect,Axa prioritar ă  3 - Sprijinirea 
tranzitiei c ătre o economie cu emisii sc ăzute de carbon, Prioritatea de Investitii 3.1 - Sprijinirea 
eticientei eneretice, a zestionàrii inteliirente a eneriei si a utiliz ării eneriei din surse reenerabile 
în infrastructurile publice, inclusiv în cl ădirile publice, si în sectorul locuintelor Operatiunea B-
Cladiri publiceApel de proiecte nr P0R12016/3/3.1fB/1/7 REGIUNI 

Prin HCL nr.193/29.09.2017 s-au aprobat documentatia tehnica si indicatorii tehnico-
economici la proiectul mentionat,in valoare de 1518816,61  lei prevazut ă  in Devizul General in care 
nu se regasesc cheltuielile cu informarea si publicitatea proiectului(activitate obligatorie in proiectele 
finantate din fonduri europene), precum si cheltuiala cu auditul proiectului. 

Ghidul beneficiarului si a prevederilor contractului de finantare prevad alocarea de sume 
pentru cheltuielile cu informarea,publicitatea si auditul. 

Din acest motiv trebuie a se aproba de urgenta proiectul si cheltuielile de proiect prevazute in 
solicitarea de la SC SIAT CONSULTNG SRL. 

Valoarea totala a proiectului Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Tecuci - Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racovita, nr.20 bis, localitatea 
Tecuci,judetulGalati este de 1544286,18 lei(inclusiv TVA), iar contributia proprie este de 
28967,44LE1. 

Dat fiind ca termenul limita de depunere a cererilor de finantare este miercuri 4 octombrie 
2017,se impoune convocarea sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Tecuci. 
Avand in vedere cele prezentate mai sus,consideram ca este necesara promovarea proiectului de 
hotarare pentru aprobarea proiectului 	Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Tecuci - Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racovita, nr. 20 bis, 
localitatea Tecuci,judetulGalati si si supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in forma 
propusa. 

PRIMAR 

Că tălin Constantin Hurdubae 



ROMÂNIA 
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MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDURI EUROPENE 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 55450 /02.10.2017 

Privind: Aprobarea proiectuluiCresterea eficientei eneretice a cladirilor publice din 
Municipiul Tecuci - Liceul Tehno1oic Elena Caraiani, str. Costache Racovitag nr. 20 bis, 
Iocalitatea Tecuci,judetulGalati si a cheltuielilor legate de proiect,Axa prioritar ă  3 - 
Sprijinirea tranzitiei c ătre o economie cu emisii sc ăzute de carbon, Prioritatea de Investitii 3.1 - 
Sprijinirea eticientei ener ş etice, U 2estionării inteli2ente a ener2iei si a utiliz ării ener2iei din surse 
re2enerabjle îii infrastructurile publice, inclusiv în cl ădirile publice, si în sectorul locuintelor 
Operatiunea B-Cladiri publiceApel de proiecte nr P0R12016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI 

Avand in vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru POR 2014-2020, Axa3.,prioritatea 
de investitii3. 1 ,operatiuneade investitii3. 1 ,operatiunea B ,proiectul Cresterea eficientei energetic a 
cladirilor publice din Municipiul Tecuci-Serviciu Administrativ str. Elena Doamana,nr. 1 ,localitatea 
Tecuci,judetul Galati informarea si publicitatea aferenta proiectelor finantate prin fonduri 
nerambursabile reprizinta o obligatie a sumata de beneficiar prin contractul de finantare 

Avand in vedere ca documentatia tehnico-economica aferenta proiectului Cresterea 
eficientei energetic a cladirilor publice din Municipiul Tecuci-Cantina Ajutor Social,str. Elena 
Doamana,nr.2,1oca1itatea Tecuci,judetul Galati este intocmita si actualizata in conformitate cu 
H.G.28/2008, care nu prevede linie separata in deviz pentru cheltuielile cu informarea si publicitatea 
si avand in vedere indicatorii din grila de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii 
aferenta POR 20 1 4-20202, Axa 3. 1.13 conform careia sumele men ţionate în hotărârile de aprobare a 
proiectului trebuie sa fie acoperitoare pentru suportarea cheltuielilor aferente investi ţiei (cheltuieli 
neeligibile si contribuţia la cheltuielile eligibile),trebuie aprobata prin proiect de HCL valoarea 
proiectului si a cheltuielilor legate de proiect. 

Valoarea totatala a proiectului Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Tecuci - Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racovita, nr. 20 bis, 
localitatea Tecuci,judetulGalati este de 1544286,18  lei din care: 

Cheltuieli neeligibile 0 lei 
Contributie proprie este de 28967,44 lei 
Avand in vedere cele de mai sus consideram ca proiectul de hotarare privind aprobarea 

proiectului Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci - Liceul 
Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racovita, nr. 20 bis, localitatea Tecuci,judetulGalati 
indeplineste conditiile de legalitate si oportunitate fapt pentru care il supunem dezbaterii si aprobarii 
Consiliului Local. 

Biroul Fonduri Europene 


