
ROÂNA 
.JUDETUL GAAŢ  
UNICIPIUL TECUCI  

HÂRÂREANR 
 

N 	28 

Privi: Aprobarea poieetii1ui "Reabilitare .Iaire sœàla .B 1TE 	JRA 
- n 	nent istoric, Tecuci, jud. Gaati, in verea natarii iu erI rgrauui 

,(~perat,jonal Regiva1 2(4 - 	 Axa prioritara 1,0,  Obieetiv ecic MA 

1iţiator: AiinConstantin H!JR.UBA, Priruaru1 Municipiului Tecui, jud. Gai; 
Nuinăr de înregistrare şi data depuneriî proiectaluî: 03223.01 .201 

Consiliul 1ocai ai Municipiu1ui Tecuci, judeţul Gaiaţi, iutrunit în şenţă  
îndatadc 

Aâl în vedere. 
Expunereacle inotivea iriiţiatoruiui , îregistrată sub nr. 10329/23.01.201; 

- Rp.ortul de specialitate întocinit de Drectia General Economica,si Biroul Fonduii 

Europene, registrat sub nr. 1 03.30 /23 .01 .2018; 
- Rapartele de avizare ale cornisiilcr de specia1itate nr. 

ii aa peri1nr 

- Pîograrn1ui Operaţionai Regional 2014 - 2020 Axa prioritara i, 

infirastructurii educaţiona1e, Apel proiecte PO1f/201W10/i7regiuni, 1ioritatc de 
investiţii 10.. i iuvestiţiiie în cducaţie si forinare, mclusiv în foi.e profesională, peutru 

debândirca dc competee si în ăţare pe tot parcursui vietii prin dezwoltarea in tructuriior de 

edecaţie şi fornare, Oiiectiv Speciic 10.. l Creterea aduiiii de participare ia nivtlul  

limpuiii şi îuvăţă uu1in obligatoiiu, în special pentru copli  icu risc crescut de pre 
tinipurie a sistemulut 

- Art. 44 aiin 1 si ;art.45 în i din Legea nr.273!2 	a Finauţe1ur inb1ice caie, cu 
rnodicăriie şi cornpietările ulterioare; 

- Art. 36 aiin 2 iit b) si art.9 din Legea rir. 25 120,01 aa ini ţici pbiice 1ucaie, 

repubiica ă  (ri), cu rnod.. i1icri1e şi cornpietările uiterioare; 

În baa art. 45 şi art.115 iit. b) din Legea nr. .215 i 2001 , priind adininist 	piic ioca, 

ai rnodificări1e şi corap1utări1e uiterioare 

AYLI & apiDba ;pOiCU1 ,iiitare dad7irescoabDMff,  RŒ SiA -  monmymÉt 
Gati, in vcderea lriaritarii ru cadrul Prograrnulua Operutival Regouai 

24 - 220, Axa prion-à m 10, Obectipeciic 10.1, Apei prnicete 
O.W217i1iC/i0.1b/regiuni. 



Art.2 Se aproba vaLoarea totala a proiectukii .,,Raitare cadir seoaa DIXITTRIE 

STURZA —monument istorc, Tcci, jd. Gati in cuantuu de 13.213.230 léi inchisiy  

TVA. 

Art. 3 Compartimentul de specialitate, v ă  asigura .urmărirea reazări•i revederior prezentei 

hotărâri 

Art. 3 rczenta htarare va fidusa la irideplinire prin grija ririarukiitunicipiukii Tecuci. 

t. 4 Prezenta hotărâre vă  i comunicata cebor interesaţipriri giija secretarui Muriieipikii 

Tecuci. 

RENTEE SEN 

AU TUDOR 	 ir. &EE VALEM 



ROMÂNIA 
UDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI  
PRIMAR 

Nr. 10329 /21012028 

Privin: Aprabarea pietu1ui ,,Reaiiitare cladire seoaia DINUTRIE STRZA 
- 	ent isto.rie, Feei, j:ud. GaIati, in v.ederea finantarïi în cadru1 Progr.,amUilui  

paioiu1 Riol 2)I4 - Z020, Axa prioritara 20, <icî speeic 

Nieiai de e [ncaie este faci.r cheie aI dezvoltării naţioriaie, deoarece determiiă  îri îuzre 
n ăsiiră  activilalea eoonomică  si productivitatea, precurn şî mol37ilitatea forţei de riunoă, creârid 
premiseie, pe temen iung peritru existen ţa unui nivei mai ridicat de traî i de caJitate a 

Avnd în veciere tendin ţele demografice negative, profilnl educa ţionai ai popn1aţieî este o 

ondiţie seriţiaiă poatru o cretere inteiigentă, durabilă  şî favorahiiă  inciuziunii. 
Acest dezîderat nu se poate realiza îns ă  fără  o infrastntm ă  adocvată espunzătoare 

c,icltuilor .oducaţionaie. lnfrastructura educaţionaiă  este .esenţiaiă  poritru educaţie, dezvoiaives 

fîiripurîe a copii.ior, pentru iconstruirea cle abilităţi sociaie şî a capacit ţîi de integrare sociaiă . 

SpiiiaaiPORva asigura creşterea accesului, calită ii şî .a atractiităţiî educaţiei, icontrib-wnd ia 

creşterea ratei de .parfîcîpare ia diferite niveluri de educaţie, ia reducerea :ahandonulriieoiar şî 

părăsirii timpurii a coiii, la o .rată  mai rnare de :absolvire a îrivăţăriântulnî ohligatorîu şi ia 
creşterea ratei :de tranzi ţ e spre nivelnri superioare de eclucaţie. 
Prinipa1ui rezuitat aşteptat vizează  reaiizarea condiţiiior pentru o edncaţîe de oalitate şî 
cresterea gradului de participare a populatiei în înv ăţământul preşcoiar, pnrnar şi gunnazal 

inte.rvenţiiie ia nîvelnl iavăţărnântului prirnar .î gininaziai au ca soop asîgurarea uneî ofeite 
edncaţionaie adecvate, .aecesibiie şî de calitate pentru to ţicopiii. 

O'm',ectîvul gcaeirai i proîectului propus se inscrie în eorttextai gererai ai 
înfrastructurii seoiareîn rnediui uiban, intrucat proiectui .contrihuie ia valorificarea durabiia ia 
potenfialnlni uan .in vederea: 
-cresteriî .atraotivîiatîi zonei si îrnpiict a Regiunii Sud Est 
-dezvoitariî eoonoiniei ia nîvei de locaiitate. 

Ciadîrea scoiîi DINffTRE STURDZA - rnonurnent istoric se .aIia po terentîl propriotate a 
riraaiiei Municipiieuî Tecucî. Locaiui scolii este atestat dncuineatar dîn ianul 189. Cladirea 

sooiiî DMTIUE STURDZA este moarument istriic, CIasa 	ood 
:scOaia tip Spîni lIarot. 

Seoaia MŒW,E STU ,ZA .ofera eieviior sai o edricafie de ciitate recanoscuta pe pian 
iocal sî nafîonai, concrfizata în rezuLtatele foarte burre obfinute în prooesu îiv-eduoafî 
1.a u4irnpiade .si oursurî sooiare si extrascolare. 

Este o iritît1ttie cu :traditie in irrvatariiartui tecucean carca c rioseut o evoiufie contaat 
.aseendeiata :sî s-aevideatîiaL piintr-un nivei av.ansat ai procesuiai educafiorrai 

oaeterateie proesî:oriaie de exceptie aie coieotivuîuî ididaufic earardate cra dorintde 
înstruire :aeieî1or stau .ia bam transfornrarii sooiii intr-un et,as]orrai înrdtai 



P•entru rea]izarea obiectivului de Reabilitare cJadire scoa1a DIMITRIE STURZA - 
rnonurnent istoric, Tecuci, jud. Galati se va depine •cerere de tinantare pentru Prograriu1 
Operational Regional 2014-2020. Axa prioritară  10 Irnbunălăţirea iifrastructurii educa-ţionale, 
Prioritate de investi ţii 10. 1 Irivesti ţiile în educaţie, şi forrnare, inclusiv, în forrnare profesională, 
pentru dobândirea de cornpeten ţe si învăţare pe tot pai-cursul vieţii prin dezvoitarea 
infastructuri1or de educa ţie i forrnare, Obiectiv Specitic 10.1 Creterea gr.adului de 
participare la niv.eiui educaţiei tirnpurii .şi învăţărnântului ob1igtoriu, în special p.entru cop.ii cu 
risc crescut de părăsire tirnpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului ohligatoriu. 

V1.oarea tta a, obiec-tivalui de iuestitii Reahiare élaffire sea DIMMITWIE  
SfURl.ZA - 	et isoi, Tcci,jud. GaIati se de 132,13,23Q 1ei cîntlxisiv TA 

Avand in vedere aceste aspecte, consideram ca este necesara aprob.aiea pruiectui 
,,Reabilîtare cladire seoa1a DIMITRIE STURDZA - rnonurnent istoric, Tecuci jud. iti iu 
vederea tiiiantarii in cadrul Programului Operaîonal Reginal 21004 - Axa prioiiara 10, 
Obiectiv specitic ii.1 Si supun spre &zbatere §i aprulare proieci -de .htrre în lkma 
propusă. 

PRAR 
Coi 

,. 



ROMANIA 

2[ 

Prirind: Aprarea proieetilui ,,Reabiitare eladire coaIa 	 SJRZA 
oeit îsto, [eei, .d. Galati, iji vederea 	tarii în carii1 PrQgramiiWti  

Oper,ational Regional 20124 - 202, A.xa prioritara 10, Obieetiv speeile i. 

Proiectulde hotarare se înca&eaza in prevederile art.36 alin.2 iit.b din Legea ur.215/200il 
priiînd adrniuistratia pubiîca locaia, cu rnodificarile si completarile uIitetioare. 

Reabilitarea ciadirîi scolii DIITRIE STURDZA reprezinta irn beneficin iinportant pentru 
cornnnitatea localia. Soiutia propusa, optima din punct de vedere tebnîc si econernie, cuprînde 
.rnasuri de consolidare si reabilîtare a cornponentelor structuralc cxistente, precun si o 
inbunatatire a cornportarii srueturaie la actiuniIe seismice pentru aducerea scolii la norrneie si 
norrnativele rornanestî sî CE in v&goare,  fapt ce va fl eoncretizat la finainl proiectului prîn 
cresterea ca1itaii si .asigurarea cadruiui corespunzator desfasurarii actului educatiouai. 

Pentru proiectui de Reabi1itare cladire scoala DIMITRIE STURDZA monurncnt istoric, 
Tccuci, jud. Gaiati se va depune cerere de finantare în cadrui Prograrnniui Operatioual 
Regioual 2014-2020.. Axa ptioritară  10 Imbirnătăţirea infrastructurii educa ţionale., Ptioritate de 
înves.tiţii. 10.1 Investiţîile în educaţie si forrnare, inclusiv în formare profesională, pcntru 
dobndirea de cornpeten ţe i învăţarc pe tot parcursul vieţiî prîn dezvoitarea înfrastrueturiler de 
edueaţie si forrnare, Ohi.ectiv Specific 10.1 Creterea gradului de partîeipare ia nivclul 
educaţieî titpurîi şi învăţămntu1ui obligatoriu, în special pentru copiî eu tisc crescut de 
părăsire tirnputie a sîsternniuî, Apel dedieat înv ăţământului ohtigatorîu. 

Lucrari.le prineipaie prepuse in proiectul tehnîc sunt: ronsolidarea fundatiîlor prîn 
•reaiîzarea unei talpî oontinne din beton armat asigurand rigiditatea infrastructiutiî, marirea 
suprafetei de contact cu itcrenui si scaderea presiunii efective pe teiren, înjectarea eu rasî.iia 
epoxidîoa a fisurilor existente in sitrnctura zidariei, desfacerea eitapîzata a aeoperisuiui pe latura 
rnarinaia ipcntru realizarea eentutiî de beton si a consoliclarii icapetéIûr de grini deetiorate, 
rcalizare insertîi din beton, turnarica centurii superioare din heton arniiait si reface.rea ioeala a 
acoperisniui dezafectat, consoliîdarea zidariei portante existente .cu sarnbnri iarneari sau cin 
piase de Buau, dowpertaresi reparatii plansee, consolidare arnfiteatrn, iaiocuirea înveiîitorîi sâ 
a aceesotiiior afererite butiane, jgheaburi), consolidare interior sî boitî .subsol, refacerea 
instalatiei électrice, a înstaiatieî sauitare si a iustalatîei terrnîoe, ecntarea reteieior eiterieare 
dc apa rcce, carndîzarc rucrijera si caria1izare pluviaia, refacerea rotuareior .de pretectie. 

Pcntru preicotui cle Reabîiîtarc eladire scoala DIMITRIE ST1JRUZA - mounrnent .istuie, 
Tecuci, juL Gaiati.a fosteiaberat Proiectul tehnic si a fost obtiauta .Autorizaiia de construire. 

Ptin 1iiC ur. 08din 26O 1.2017 a fost aprobata doc.urnentatia tiehuica si indicatorii tehuico-
eoonornioi. 

Selicitanţiî de :firiar ţare vor respecta intensitatea maxîaiiă  adrnisă  contorm ratelor de oe-
inariţare aplîcibîie ch elrüîelilo, r eiiibîle: 

, 



- 	Maxirn 98% din che1tuieie eigibi1e ale proiecteor - Fondul European de L)ezvoltare 
egională  şi bugetul de stat, 

- 	Minin 2% din cbe1tuie1ie ebgibile ale proiecteor - suportate de beneciar autoritatea 
pubbcă  locală/parteneriat). 

Va1oaea totaa .a obicctivini de investitii 	 eadire eoaa 	TE 
STUR»ZA - oiuerttistoric, Tecuci, jud. eGalati estc de 	 ei .i1u4iv TVA. 

Avand in vedere ;aceste .;prevederi Iegale, consîderarn ca proiectni .de otarare priind 
Aprobarea proiecti1ui ea 1itae 1adirc scoala DIMIFFRIE STURZA - monumeût 
istoic, Feciei, jud. {aati, in vederea fmantarii in cadrul P.rogranu1ui Opera ţiol giona 
2014 2020, .Axa priori.ara 10,ie.ctiv speciic 10.1 inde1iregte condiii1e de 1eg.ate si 
*portwitate, .apt pentrucare i1suinern .spre dezbatere .si . prbare consiiiidni iocL 

Toi 

et Bîrou Fondurî Europene 
1apuc 

Eur epent  


