
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREANr. ?O 
DinY.09.2017 

Privind: Acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea unei cereri de 
finantare pentru proiectul Anticoruptie, integritate, promovarea eticii - AIPE in cadrul 
Prograniului Operational Capacitate Adnainistrativa- CP1/2017- ,Sprqirnrea măsurilor referitoare 1a 
prevenirea corup(iei la nivelul aJdoril ăţilor si instituiiilorpublice locale din regiunile maipulin dezvoltate; Axa 
prioritară  2. Administraiie pulilic ă  si sislem judiiiar accesibile şi transpareule; Obiectivul Specfic 2.2: 

Creterea transparen(ei, e1iciii inlegrităţii în cadrul aulorit ăiilor si institiqiilorpublice 
Iniţiator: Cătălin Constantin HURDUBAE, Priniarul Municiiu1ui Tecuci, jud. Galaţi; 
Nurnăr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5/ f / 22 .09.2017 	7 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă  2I.VI?. în data 

de . 	09.2017; 
\- Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr. 5 ?O / 2.09.20 I 7; 

- raportul de specialitate întocmit Serviciul Fonduri Europene înregistrat sub nr.S 	/,09.20 1 7; 

- raportul/rapoartele de avizare al/ale coinisiei Jcomisiilor de specialitate nr.; 	3 
In baza prevederilor: 

- Programul Operational Capacitate Administrativa- Ghidul solicitantului CP 1 /20 1 7, Obiectiv 
Specific 2.2 

- art. 44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind frnanţele publice locale, cu modific ările 

i completările ulterioare; 
- art. 36 alin 2 lit. b) si lit. d), alin 4 Iit. d), alin 6 lit. a) pet.1 din Legea nr.215/2001 republicat ă  în 

2007 cu modificările si completările ulterioare; 

În baza art.45, alin 1 şi art.115 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică  locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.1. Se aprobă  Acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea 

unei cereri de finantare pentru proiectul Anticoruptie, integritaie, promovarea eticii - AIPE in 
cadrul Progranaului Operational Capacitate Adnainistrativa- CP1/2017- ,Sprqinirea m ăsurilor 
referitoare la prevenirea corup ţiei Ia uivehsl autoril ăţilor si inslili4iilor publice Iocale din regiuni1e mai pu ţin 
dezvollale; Axa priori1ar ă  2. Adminislra ţie publică  si sislem judiciar accesibile şi transparente; Obieclivid 
Speafic 2.2: Cresterea transparenţei, elicii vi inlegrilăţii în cadrid autorităţilor si insliti4iiIorpublice 

Art. 2. Se aprobă  cofinanţarea proiectului mai sus men ţionat cu surna de maxim 6000 lei 
reprezentnd 2% din valoarea eligibil ă  totală  a cheltuielilor ce vor fi angajate de Municipiul Tecuci, în 
condiţiile obţinerii finanţării proiectului. 

Art. 3. Se împuternicete Primarul municipiului Tecuci, pentru semnarea cererii de finan ţare 
aferentă  proiectului Auticoruptie, integrilate, promovarea eticii - AIPE, precum si a tuturor 
documentelor aferente proiectului. 



Art4. Prezenta hot ărâre va fi dusă  Ia îndeplinire prin grija Biroului Fonduri Europene si a Primarului 
Municipiului Tecuci. 

Art.5. Prezenta hotărâre va IEÎ comunicata celor interesa ţi prin grija Secretarului U.A. .T 

Municipiul Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 	 SECRETAR 
MARTIN CRISTINEL MIHAI 

	
Jr. VALERICA FOACHE 

ej~- 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR. Ji2L.O9.2O1 7 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: Acordul de principiu aI Consiliului Local Tecuci privind depunerea unei 
cereri de finantare pentru proiectul Auticoruptie, iutegritate, promovarea eticii - AIPE in 
cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa- CP11201 7- ,Sprjinirea măsurilor 
referitoare la prevenirea ceruptiei la nivdul auloritatilor si inslituiiilor publice locale din regiunile mai 
pi4in dezvolluie; Axa priorilară  2. Admiiiistralie pubhc ă  si sistemjudiciar accesibile şi transparenle; 
Obiectivul Spec/ic 2.2: Creşterea Irauspare,,iei, eticii si integriIi1ii în cadrul autorit ăiilor si instiluliilor 
puMice 

În penoada de programare 2014-2020, se consideră  necesar realizarea de reforme profunde în 
adrninistratia publică  din statele membre Uniunii Europene pentru asigurarea moderniz ării administraţiei 
publice în vederea optimizării procesului decizional, efectuarea de investi ţii în capacitatea instituţională  si 
în eficienţa serviciilor publice locale în vederea realiz ării de reforme, a unei mai bune legiferări si a unei 
bune guvernanţe. 

In procesul continuu de a construi o adininistra ţie publică  eficientă, transparentă  si orientată  către 
cetăţean si pentru a construi o economie inodern ă  si coinpetitiva, în Municipiul Tecuci este necesar ă  
implementarea unor in ăsuri de prevenire a corup ţiei în concordanţă  cu măsurile stabilite în Slrategia 
Naţională  Anticorupţîe 2016 - 2020. 

Obiectivele urmărite constau în sprijinirea dezvoltării si iinplementării de mecanisme care s ă  
faciliteze punerea în ap[icare a cadrului legaI în domeniul eticii si integrit ăţii,, sprijin pentru 
ixnplementarea inăsurilor anticorupţie, intensificarea cooper ării cu societatea civilă  si creşterea gradului 
de conştientizare publică  privind efectele corup ţiei. 

PRIMAR 
Cătălin Constantin HURDUBAE 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDURI EUROPENE 

Nr. 	 / 22.09.2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Pnvind: Acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea unei cereri de 
finantare pentru proiectul Amicoruplie, integrilate, prornovarea elicii - AIPE in cadrul 
Programului Operational Capacitate Administrativa- CP1/2017- ,Spnjinirea rnăsurilor referitoare la 
prevelurea corupliei la ,,ivel,d auiori1 ă1i1or si insliluiiilor publice Iocale din regiunile niai pu ţin 
dezvollate; Axa priorilar ă  2. Adrninislraiie publică  si sislern judiciar accesibile şi lranspareiite; 
Obiectivul Spec ţic 2.2: Creterea 1ransparen ţe4 elicii situtegrir ătu în cadrid autoril ăiilor si instituţiilor 
publice 

Programul Opera ţional Capacitate Administrativa 2014 - 2020 (POCA) ofer ă  oportunitatea atragerii de 
fonduri nerambursabiie peatru dezvoltarea de proiecte în domeniul consolidarii capacît ăţii administrative a 
autoritîţilor publice locale, în special pentru regiunile mai puţin dezvoltate. 

Obiectivele specifîce ale axei prioritare 2 ale Programului Opera ţional Capacitate Administrativa 2014 - 
2020 (POCA), spnjiaă  susţiaerea unui Inanagement perfonnant la nivelul autorit ăţilor si instituţiilor publice locale, 
creşterea transparen ţei, eticii si integrităţii Ia nivelul autorităţilor si instituţiilor publice, precum si îinbunătăţirea 
accesului si a calităţii serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparen ţe si 
integrităţi sporite 1a nivelul acestuia. 
Acestea sunt. 

- 08 2. 1: Introducerea de sisteme i standarde comune în administra ţia, publică  locală  ce 
optimizează  procesele orientate către beneficiari în concordan ţă  cu SCAP (Strategia pentru consolidarea 
administratiei publice 20 14-2020); 

- OS 2.2: Creterea transparen ţei, eticii si integrităţii în cadrul autorităţilor si instituţiilor publice; 
- OS 23: Asigurarea unei transparen ţe si integrităţi sporite Ia nivelul sistemuluijudiciar în vederea 

îinbunătăţirii accesului si a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia 
Scopul acestei cereri de proiecte este de a sprijini unît ăţile administrativ-teritoriale, dîn regiunile mai 

puţin dezvoltate, pentru implementarea unor inăsuri de prevenire a corup ţiei. Pentru a fi eliibile, proiectele 
depuse trebuie să  fie în concordanţă  cu măsurile stabilîte în Stralegia Naţîonală  Anticorupţie 2016 - 2020 si să  
îndeplînească  condiţiile stabilite în Ghidul Solicitantului în cadrul Cererea de proiecte CP 1/20 1 7. 

In conformitate cu Ghidul Solicitantului pentru Programului Operaţional Capacitate 
Administrativa 2014-2020 (POCA), Cererea de proiecte CP 1/2017 - Sprjinirea m ăsurilor referitoare la 
prevenirea corup ţiei la nivelul autorit ăţilor si instituţiilor publice locale din regiunile mai pu ţin dezvoltate; Axa 
prioritară  2. Administraţie publică  si sistem judiciar accesibile şi transparente; Obiectivul Specific 2.2: 
Creterea transparen ţei, eticii si integrităţii în cadrul autorităţilor si instituţiilor publice, pentru unităţile 

administrativ-teritoriale: orae organizate ca municipii, din regiunile mai pu ţin dezvoltate principalele 
caracteristici ala proiectului depus sunt: 

Valoarea maximă  eligibilă;300.000,00 lei, 
Contributia beneficiarului: 2% din valoarea eligibila totala a cheltuielilor proiectului, maxim 6000 Iei 
Durata estimata 14 luni 
Termenul limita depunere: 10 octombrie 2017. 
Faţă  de cele prezentate, consider ăm oportună  participarea Municipiului Tecuci la proiectul 

Anlicoruplie, integrituie, prornovarea elicii - AIPE i supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma 
prezentat ă  de iniţiator. 

Rodica CONSTANTIN 


