
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT Ă RÂREANR. /5& 

DIN 	2017 

Privind: Aprobarea participarii Municipiului Tecuci, in calitate de lider de parteneriat, la 
proiectul cu cod MY SMIS 103078, cu titlul Sansa T - Masuri integrate in educatie, 
formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si Iocuire, in cartierul N. 
Balcescu - Tecuci. 

Iniţiator: Cătălin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 37932/ 10.07.2017 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă  

..1.).J:7,îndatade 11.07.2017; 

Având în vedre: 
- Expunerea de motive a ini ţiatorului , înregistrată  sub nr. 37933/10.07.2017; 
- Raportul de specialitate întocmit de Biroul Fonduri Europene , înregistrat sub nr. 

37934/1 0.07.20 1 7; 
- Raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei/comisiilor de specialitate nr. 

In baza prevederilor 
- Regulamentului UE nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR SI 
FEPAM, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind FEDR, FSE, FC, FEADR SI 
FEPAM si de abrogare a Regulamentului CE nr. 1083/2006 al Consiliului; 

- Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 privind FSE; 

- Acordului de parteneriat 2014-2020; 
- Strategiei Nationale privind incluziunea Sociala si reducerea Saraciei 2014-2020; 

- Strategiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca 2014-2020; 
- Strategiei Guvernului Romaniei de Incluziune a Cetatenilor Romani apartinand 

Minoritatii Romilor 2014-2020; 
- Strategiei Nationale privind Reducerea Parasirii Timpurii a Scolii; 

- Strategiei pentru Invatarea pe tot Parcursul Vietii; 
- Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 4. - Incluziunea 

sociala si combatarea saraciei, Obiectiv specific 4.2 - Reducerea numarului de persoane aflate 
in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate, prin implementarea de 

masuri integrate; 
- Ghidului solicitantului - Conditii specifice - Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360°) 

in comunitatile marginalizate - Cererea de propuneri de proiecte nr. 3 - pentru regiunile mai 

putin dezvoltate; 
- Art. 44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 a Finan ţelor Publice Locale, cu 

modificările si completările ulterioare; 



- Art. 36 abn 2 lit e) coroborat cu alin.(7) lit.a) si lit.c) din Lcgea nr. 215 / 2001 a 
adrninistraţiei publice locale, republicată  (rl), cu rnodific ările si cornpletările ulterioare; 
În baza art. 45, alin.2 si art.1 15 lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 , privind adrninistra ţia publică  
locală, republicata (rl), cu rnodific ările si completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1 Se aproba participarea Municipiului Tecuci, in calitate de lider de parteneriat, la 
proiectul cu cod MY SMIS 103078, cu titlul Sansa T - Masuri integrate de educatie, formare 
profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N. Balcescu - Tecuci, in 
valoare totala eligibila de 17.620.467,72 lei (16.481.714,30 lei Liderul de parteneriat UAT 
Tecuci si 1.138.753,42 lei partener Scoala Gimnaziala N. Balcescu), cu o contributie 
proprie a liderului de parteneriat in valoare de 329.634,24 lei. 

Art. 2. Prin prezenta hotarare se imputerniceste, Primarul Municipiului Tecuci, domnul Catalin 
Constantin Hurdubae, , sa semneze contractul de finantare. 

Art.3 In situatia in care, reprezentantul imputernicit conform art.2 din prezenta hotarare se afia 
in imposibilitatea exercitarii mandatului incredintat, imputernicit sa semneze contractul de 
finantare este Viceprimarul Municipiului Tecuci, domnul Pintilie Danut. 

Art. 4 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci 

Art. 5 Prezenta hot ărâre vă  fi comunicata celor interesa ţi prin grija secretarului Municipiului 
Tecuci. 

SECRETAR 
Jr. FOTACHE  

IL 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr.37933/1 0.07.201 7 

Privind: Aprobarea participarii Municipiului Tecuci, in calitate de lider de parteneriat, la 
proiectul cu cod MY SMIS 103078, cu titlul Sansa T - Masuri integrate in educatie, 
formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N. 
Balcescu - Tecuci 

Avand in vedere prevederile Programului Operational Capital Uman 20 1 4-2020, Axa 
Prioritara 4. - Incluziunea sociala si combatarea saraciei, Obiectiv specific 4.2 - Reducerea 
numarului de persoane af[ate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile 
marginalizate, prin implementarea de masuri integrate si ale Ghidului solicitantului - Conditii 
specifice - Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360°) in comunitatile marginalizate - Cererea 
de propuneri de proiecte nr. 3 - pentru regiunile mai putin dezvoltate, Municipiul Tecuci a 
depus spre finantare prin POCU 2014-2020 proiectul cu cod MY SMIS 103078, cu titlul Sansa 
T - Masuri integrate in educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si 
locuire, in cartierul N. Balcescu - Tecuci. 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta implementarea de masuri integrate, multi-
sectoriale, in comunitatea delimitate din municipiul nostru, pentru reducerea numarului de 
persoane af[ate in saracie si pentru incluziunea lor sociala, insertia pe piata muncii si 
imbunatatirea calitatii vietii 

Obiectivul general al proiectului va contribui la indeplinirea obiectivului major al 
programului POcU dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de 
educatie si formare profesionala de calitate, stimularea ocuparii, cu precadere pentru tineri, 
reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale si de 
sanatate, precum si la realizarea obiectivului specific al apelului 4.2 - Reducerea numarului 
de persoane af[ate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (non 
roma), prin implementarea de masuri integrate. 

Astfel, prin proiectul Sansa T se propune implementarea de masuri integrate in domeniul 
educatiei, ocuparii, locuirii si serviciilor sociale si de sanatate, cu actiuni multiple asupra 
tinerilor, ce vor oferi intregii comunitati marginalizate posibilitatea sa se dezvolte si sa iasa din 
statutul de comunitate saraca, 

Intrucat in prezent comunitatea delimitata din municipiul nostru este afectata de deprivare 
materiala severa, in sensul ca nu-si poate permite sa achizitioneze articole considerate 
dezirabile sau chiar necesare pentru a duce un trai decent, acest proiect isi propune sa combata 
saracia si excluziunea sociala ca abordare pe tot parcursul vietii, prin sustinerea urmatoarelor 
initiative: (1) asigurarea de oportunitati de dezvoltare a intregului potential individual al 
copiilor si tinerilor din comunitatile dezavantajate, prin dezvoltarea abilitatilor, cunostintelor si 
experientei necesare,(2) asigurarea premiselor pentru participarea deplina la viata economica, 
sociala si culturala, (3) pentru persoanele care au depasit varsta activa, crearea de initiative 
generatoare de apreciere, respect si independenta a acestora, pentru a putea participa la toate 
aspectele vietii in calitate de cetateni activi si pentru a se putea bucura de o calitate ridicata a 
vietii intr-o comunitate sigura. 



Valoarea totala estimata a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului este de 
17.620.467,72 lei din care: 

- Liderul de parteneriat UAT Tecuci 16.481.714,30 lei 
- Partener Scoala Gimnaziala N. Balcescu Tecuci 1.138.753,42 lei. 

Având în vedere cele sus-prezentate, în conformitate cu prevederile art. 36, din Legea 

administraţiei publice locale nr. 2 5/200 1, republicat ă, cu modificările si completările 

ulterioare, vă  supun spre aprobare proiectul de hot ărâre, în forma prezentat ă . 

PRIMAR 

Cătălin Constantin HURDUBAE 

* tA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDURI EUROPENE 
RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. 37934/10.07.2017 

Privind: Aprobarea participarii Municipiului Tecuci, in calitate de lider de parteneriat, Ia 
proiectul cu cod MV SMIS 103078, cu titlul Sansa T - Masuri integrate in educatie, 
formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N. 
Balcescu - Tecuci 

Avand in vedere Obiectivul general al proiectului care va contribui la indeplinirea 
obiectivului major al programului POCU dezvoltarea resurselor umane prin cresterea 
accesului la un sistem de educatie si formare profesionala de calitate, stimularea ocuparii, cu 
precadere pentru tineri, reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de 
servicii sociale si de sanatate, precum si la realizarea obiectivului specif1c al apelului 4.2 - 
Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din 

comunitatile marginalizate (non roma), prin implementarea de masuri integrate, pentru 
rezolvarea excluziunii sociale si saraciei, prin proiect se vor masuri pentru: 
- 	Cresterea accesului si participarii la educatie (ante-prescolar, prescolar, inv primar si 
secundar, a doua sansa, scoala dupa scoala) prin implementarea de programe specializate ce 
reflecta nevoile specifice comunitatii marginalizate; 
- 	Dezvoltarea mediului economic si social al comunitatii marginalizate din Tecuci, prin 
programe de antreprenoriat si de integrare pe piata muncii, inclusiv sesiuni de informare, 
consiliere si mediere pe piata muncii si formare profesionala de tip conversie/reconversie 
profesionala. 
- 	Infiintarea Centrului Multifunctional de Asistenta Integrata si dezvoltarea acestuia 
pentru oferirea unui set de servicii integrate socio medicale, servicii de acompaniere si servicii 
educationale pentru comunitatea marginalizata. 
- 	Cresterea gradului de siguranta a familiilor parte din comunitatea marginalizata din 
Tecuci prin imbunatatirea conditiilor de locuire precum si asigurarea de asistenta juridica 
(acolo unde este cazul) pentru reglementarea actelor de identitate si/sau proprietate. 
- 	Identificarea, dezvoltarea si consolidarea de parteneriate in vederea rezolvarii 
problemelor comunitatii, inclusiv integrarea cu alte initiative locale/comunitare, precum si 
implicarea activa/voluntara a membrilor comunitatii. 

Elementul de referinta pentru masurile propuse este gospodaria, definita ca fiind 
totalitatea persoanelor care apartin aceleiasi familii si care impart aceeasi locuinta. 

Prin proiect se va asigura promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a 
oricarei discriminari. 

Proiectul genereaza beneficii termen lung la nivel individual, membrii grupului tinta 
dezvoltandu-si pregatirea profesionala in concordanta cu cerintele pietei muncii, crescandu-si 
sansele de angajare sau de a incepe o afacere pe cont propriu, toate acestea contribind la 
cresterea bunastarii si a calitatii vietii lor si a familiilor lor si la nivel colectiv, comunitatile cu 
membri implicati in proiect, prin resursa umana mai bine pregatita, avand posibilitatea de a fi 
mai competitiv economic si de a-si creste veniturile. 



Primul Obiectiv specific al proiectului il reprezinta cresterea accesului si participarii la 
educatie (ante-prescolara, prescolara, invatarnânt prirnar si secundar, a doua sansa, scoala dupa 
scoala) a 553 membri ai comunitatii rnarginalizate (non-rorne), prin implernentarea de 
programe specializate, integrate, adaptate nevoilor specifice comunitatii, deoarece decalajul 
educational reprezinta o premisa principala ce cauzeaza procesul de marginalizare a unei 
gospodarii si/sau a unei comunitati. 

Al doilea Obiectiv specific se refera la dezvoltarea rnediului economic si social al 
comunitatii marginalizate (non-rome) din Tecuci, prin programe inovative de formare, de 
consiliere, orientare, mediere si integrare pe piata muncii si prin programe de antreprenoriat, 
inclusiv a ocuparii pe cont propriu pentru 305 persiane. 

Grupul tinta vizat de proiect se afla in cornunitatea marginalizata din Tecuci, delimitata prin 
analiza comunitatii realizata inainte de elaborarea proiectului si cuprinde 553 persoane 
(Persoane in risc de saracie şi excluziune sociala care au domiciliul/ locuiesc în comunitatea 
marginalizată  vizată  de interven ţie). 

Valoarea totala estimata a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului este de 
17.620.467,72 lei din care: 
- 	 Liderul de parteneriat UAT Tecuci 16.481.714,30 lei 
- 	 Partener Scoala Gimnaziala N. Balcescu Tecuci 1.138.753,42 lei. 

Contributia proprie a liderului de parteneriat —UAT Tecuci este de 329.634,24 Iei. 
Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni. 

Contributia proprie a liderului de parteneriat —UAT Tecuci pentru proiectul Dezvoltare 
Locala Integrata DLI 360 O  in comunitati marginalizate in municipiul Tecuci pentru anul 2017 ,  
este in valoare de 60.000 lei si este cuprinsa in Lista de investitii, cap 70.02.50, C - alte 
cheltuieli, poz.3. 

În conformitate cu Lega nr. 215/2001 a administra ţiei publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Tecuci este cel care hot ără te asupra 
contractării si realizării proiectelor de dezvoltare si investi ţii ale administraţiei publice locale, 
precum si asupra particip ării la programele cu finan ţare europeană  nerambursabilă, în funcţie 

de necesităţile obiective ale comunit ăţii. 

Având în vedere Expunerea de motive a ini ţiatorului de proiect, consider ăm ca proiectul 

de hotărâre îndep1inete condi ţiile de legalitate pentru a fi adoptat. 

Biroul Fonduri Europene 

Rodica Constantin 

Ve4--e
~~ 


