
ROMÂNIA 
•JUDEŢUL GAL•AŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
H'O T Â R Â R E A NR. 12, - 

DIN k d/2Oi8 

ii:nd: acordui de prinipiu aI Consiliului Local Teci reféritur :la epeea 
că re Municipiui Tecnci a unui proiect finan ţait .din T. ,ondurï 	 p 
,,Ra:iiitarea ciă lirii Co1eginui National Calistrat Hogas .pîu Pgrainui 
Operainai Rgionai 2014 - 2020 Axa prioritara 3.1 S,,pr,4ïWrreaieuteî . 	 a 
gestionării intéligente a ienergiei sî a  utilizârii •eegiei din surœ regmeraffleîn 
io&asruiie publice, inciusiv în cl ădirîle puIiiiee şi ïm serui 

pieratinnea B. Claidiri puiiice 

iniţiator: Căt1in Constantin HURDUBAE, Prirrrarai Municijiuiai Tecuci, jtd. 
Nuinărde îngistrare şi data depunerii proiectu1ui : :nr.iO307 /2301.2018 
Consiliui Locai ai Muriicipiu1ui Tecuci, jude ţui Gai ţi, întiunit în şeclin ă  

în data de0.01 .2018; 
Avd în 

Expunereade motive a ini ţiatoruluî , înregistrată  sib ir.i0 
- RaportW 	speciaiitate întocmit de Directia General E-cono 	si B>ai 

Europene , 	gistratsul nr. 103()9 /23.01.2018; 
Rapoaiteie de avizare .aie comisiilor de specialitate nr. 1,2,34,5; 

In baza pederiior 
- Progamuui Operaţionai Regional 2014 - 2020 Axa prîoritara 3.B :pinirea 

•eicienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei i a izr•iiergiei din surse 
regenerabiie în înfrasturi1e puiice, inclusiv în cl ădiriie pubiice .i in storid ioc ţeior; 

Art. 44 aiin isi ait.45 aiin l din Legea nr.273/20 6 a Finan.k>r Publiœ ioca1<. 5  cn 
dicări1e sï compietăriie niterioare; 

- Art. 36 a1in 2 1iit si art.9 din Legea nr. 215 f 2001 a 	iei paiii ie, 
repubiicată 	cu mr,diîcăriie si cornpietările ulterioare; 
Înbazaart. 4:5 si art.îi5 iit. i»din  L•egeanr. 215 /2 
repubiicaita (.i, cu mo&icăriie sî completările ulterioare,; 

Art.te aprba in principiu depunerea de catre Mumjcîpïul Tecuei a .uni rieeit iaan ţat 1in 
onduri europene privind ,,ieabi1itarea Clădirii C4kgi.ulùi aiiul 
ecuci, prîn ProgramW Operational RegîonaI 214 - 220 Âa 

•:priinirea cicuţci uegice, a gestionăriî inte1geiite a ergîei sî ia ilizării lenergiei 
din suse egebiie în inrastructuriie publicc, inlusî 	ă Iiî1e 
lcuinţeior. -O 	tinnea . Cladiri publice,, 



Art. 2 ConipartimentuI de speciaiitate, v ă  asigura urmărirea realizării prevederiior prezentei 
htărâri 

Art. 3Prezenta hotarare va fi dusa Ia indepiinire prin grij a Primaruiui Municipiului Ţecuci. 

Art. 4 Pr.ezenta hot ărâre vă  fi comunicata cel.or interesa ţi prin grija secretarului Municipii1ui 
Tecuci. 
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ROMÂNA 

JUDETUL CALA2 

UCPtJL TECUC 

PRMAR 

XPUNRE DE M(TVE NR38 

IN 23H2 

rivi: au dc ;p ipin ai Cosiihi Lomi Tnei 	itr ladepunerea de 
cât'm Aluaîcipîwl Tzœri a Unifi proiect faanaIin fonduqî enropeae pririn 
Ri4itea CIfidirfi Cotegiului National CaIitrat ffogm Técueïll, prin programul  
Oeraio Rg&na 20 - 2020 Axa priorra 3 Spirîjiainm efieei energeti, a 
geonării iIgene a eneriei şi a utilizârii eiergii dift irse reeneraie în 
îuffrastracturfle ptiblice,,inciusiv în cdiriIe publice şi în soruI oen Oraiune 
B . CIai:ii pubiee 

Arand in vedevedechiderea Axei de fnanare 3. 	prinirea efkientei energretie 
sionariiintéligente a energiei i a :LLti!iZarii energiei &in sirse in instntirie 

pie insiv in da&iri b1iee si in sectorul locuintelor clin cadrul .Prograrn.ki Operation! 
:egiOIa 2-22; 

C&irea ColcÉiuluï NionaI Calistrat Hogas a fost construila in anui 1967, cu 
snpratade . 	np., paiter :Ius doua nivele • irnobiI rpreentaiv pentru invatanint 

ecacî deoarece in ea&ru! eî sunt inscrisi 876 elevi rcare isi desfasnara activîtatea 
în 1,3 Sa1i de dLasa si 6 labaaratoare.Colegiul National Caiistra Hogas este scoa!a cu cea rnai 
rnare rrprezentaivîtate pentru invatanantu! din Municiphil Teeuci aand aoiventî nune 

ceiebre airrnate in . ntaatta i euiitura .rornanaesca:scriitorîi Stefan ieica,Caiistrait Hogas,ion 
Dongor,,,ozi,Tu,  e,Egen Boureauut,ion Va!eri:ar,lon iaclemiciau torgu 

pietorul Ghearghe PLeimiscu,sculpiorui George Apoia.ristiî 	upu,Parnii 
1a1ci tà multi atîi. 

Aand in vc&re paritia 	n.iitatii reaizarii aceitor lucrari eornp e si de anvergra 
prrin accesarr, de n&uri curopenie riŒambursabilz, ila care cofaiantarca prnprîe .este nurna.i 2% 
proeent cc va î a gurat r&C cate bugetui iocat, irirnaria Muiùr,i,pîùluà Tecuci aeavand 

siJbiittute 	ariî itotate din bugetui propriu peitru reaiZare a Immarflor de reaIi!iare 
itcririica; 

Avand in cdere riur.eroae soIi•citari ale coduoerii LLniatii de i atarnant ca privire iia 
riccesîtatea 	ierari & 

 
reabilîlwerompartîinentare a ciadîrii pentimimbuneatirea procesLLui 

instructiucatîv; 



Avand îji vedere cconomie irnportarte ce vo.r fi reaiate cu eheituicii1e prvd 
:eoisumurilc energetic :si de ïntrelinere ca urmare a reabîi itarii ener.getice a ciadi.rii ., precnm si a 

dhimbarîi n:stalatiiior de furnizar-e a eneriei termice, .dar si a aepperisùlui cladiii, Nva facem 

cunsct fapt ca toate :acestea vr aea un efect pczitîv asupra bugetuini i.ri-stilu.lîei de, 

nvatamincat si abgethi.iocai; 
and :ir clere eee arata-teeonsideram ca proiectal de hotarare de:ie:te 	Iitii1e 

e lcgiitate pertru a fi .doplat. 

ua onsat 	-t 
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MUNICIPIULTECUC 

RAPORT E SPECIALITATE NR 

DIN23.01.2018 

rMnd:,acordul ,de principiu atCDnsiliului LcaI eeici reférïtur la 
tre iuiiieipiu 	ecuci a uii pioict fmantat din fiiuri europme privind  

,R•biitarea Clâdiriî Cgui NatinaI Caistait Rogas Tceuci, piia 
O,perati,onal Regioia1 2ti4 - 2)2) Axa prioritara 31 Spriiiea eficientà euergetiùe, a 
gesionării Întèligente a enereei şi a utiIizării eiergiei dîn eurse meneràbîk  
iaicturiIe pubice, ineusiv m eIă IiriIe pubice si îi ser 
Operatiunea B. cIadiri pue 

in 	 cu Lega nr.215/2OOl a .adiiistraţiei p1ice locMe, eii 
onpie ăriIe ulterioare, ,,Consiliul i•ocai ai Municipiului Tecaci cste cel care hotârà9.te emVm 

contictăru si reatzărn proiectelor de dezvoltare si investitii ale atdmini7stnâiîeï pble iacaie 
precum asupra participii iapFogramele cu inan ţare europeanâ nemn4bursabüù, în. fimctie 
de ncesitătiie obiective aie œmunhâüi. 

la conformitate ca ]revederiie din Legea F;inaaekr Pu .Î 	 u 
modcănle si eonpetări1e iIteaare, autoritătile pubice lacale, în lnniteie si c ndiîle 1egu 
pcatru buua de ăşurare a actiit ă i or speciftce adininistraiei pab1ice iacaie. 

Avâad în vedere oportuntatea deschiderii Axci de fluantare 3.I,.}, a a vcagarii i 
intantei obiectiîui v.t si a efcte1or pczitive asupra condffi-ilor deeducafie in care isi 
desfasoare aciitatca elevii si cadeie didactice diu untatea sclara & iaart iiceal , 
respectiv Coiegiul Ntioaai Calstrat logas Tccuci, consideran a aiizealkii te 
adaee bcaeflcii iriiprte ataiui educational dia accasta uÜhme de iait 
tecucean.,,totodata s-an facut numemase soiicitari aie coadueerii Colepului bàâmud Caliat 
ilogas priviad neeesitatea uaar iiicari de biiitare. 

Având îa vedere Expunere & native a iuitiatoruiui de iect onsid aca iiectal 
de hotârâze îadeiinete c ţiîie& legenate pentra a fl udrptat. 
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