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Privind;: acordul de princîpîu al Consilîulni Loea1 Tecnci referitor la dcpea de 

ere Muuicipîui Tecuci a nnui proiect finantat din fouduri enropeue privinl 

•,,Modernirca Parcului Caroi 1, Tecuci, jndetnl Galati, prin Prograuul peraiul 
Regioual 2014 - 2020, Axa prioritara I3-,,Sprjiuirea regcnerarii orascior nicî uà 

Prioritatea de iuvestitii 9b-,,Ofcrirca de sprijiu peutrn rvitaiaea 

icarecononiiea si sociala a emuuitatilor devorizate diu regiuile urbaue si 

uraiOhiectiviil specîc 13.1-,,lnbunatatirea caiitatii vîetii popnlatiei iu orasic nicî si 
ii.Jlocii diu Roniania 

1aiţiator: Cătălin Constantin HIJRI2)UBAE , Prirnai Municipiului Tecuci,juct. Gaiaţi; 
urnăr de înregistrare şi data depunrii pioiectaiui : ur.iO3 i 3123.0 1.2018 

Consi1ul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Ga!aţi, întrunit în sednţă  OI2)I[ARA, 

îudatade JO.OI.20i8; 

Avind n vedere: 
- Expuuerea de rnotive a iniţiatoruLui , înregistrată  sub nr. 10314 /23.01.201 8; 

Rportui de speciaiitate întocrnit cle ]2)jrectia Geuerai Econornica si Biul Fduri 

Europcae , înregistrat sub ar. 10.315/23.01.2018; 

- Rapoaiteie de avizare aie cornisiiior de specialitate nr.i ,2,3,4,5; 

lu iaaa prevcderiior 

- Prograrnul Operaţiona1 Regiouai 2014 - 2020, 2014 Axa prioritara i 3-,$prjiairea 

regeuerarii oraseior rnici si rnjlocii,Prioritatea de investitii 9b-,,Oferirea de spi'iffin pentra 

revindizarea fiaeeonornica si socia]a a cornuuitatiioir deEavorizate di.n regiuniie urbane si 

rura]eObiectivui specifîc 13,1-,,Irnbuuatatirea caiitatii vietii popuiatiei in oraseie rnici si 
dia Rornauia,Apeiuri de pniecte cu rnunarui POR20l8!i31i3.1/iJ//REGiiNi. 

Ait. 44 a]in i si art.45 a]in l din Legea nr.273/2006 a Finaaţe]or Pub]iee L.oca!e, cu 

rnodifîcriie şi cornpietăriie uiterioare; 
Art. 36 a]in 2 lit b sî art.9 din Legea nr. 215 / 201 a actrninîstraiei puh!ice iocaie, 

repbiicată 	 , cu rnoclifîcăriie si cornpletările ulterioare.; 

ait, 45 si art.115 1it. b din Lgea nr. 215 / 2801 , priînd ad.rninistraţia pubEcă  ioca]ă, 

pbLicata 	cu rnodifîeărîie şi cornpietările ulterioare; 

T.ÂR Ă TE: 
At.i Se aproba iu prîrcipiu depunerea de eatre iîuaîcipiui Tceuci a unui proioct 

finantai din fonderî eopene priid .,,Modernîzaea 	Pcidsi C:arol 	cjetl 

Ia, prin Prgruiui Opera#ional Regiouai .4 220, Axa pritaia 



,$.prij inirea regenerarii oraseior zniei si nijcii,rioritata de investitii 9-.,,,Oerirea de 

sprijin pentru revitalizarea fzica,econo.mica si sociaia a mnitatiior detavorizate din 

reginnile nrlane si ruraIeOiectivul specific 3.1-,, natatirea eaitatii vietii 

pop1atiei in orasele znici si znijloeii din •Roznania, Ape1.ur1e de proiecte cn numarul 

PORI2O18/13/i3.1/I/7 REGIUNI. 

Art. 2 Compartirnentul de speciaiitate, v ă  asigura nrinărirea .realizării prevederiio.r prezentei 

hotărâri. 

Art. 3 irezenta.hotarare va fi ctua 1aizdepiinire prin gria Prirnaruiui Mnnicipiuiui Tetici. 

Art. •4 Prezenta hotărâre vă  fi cornunicata oelor inte.resa ţi prin grija secretaruiui MuuieipiuLui 

Tecuci.. 

PRXSE 
cPANU 	 r. FIOTACHUIVA Ă  
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Privind:: acordul de .p incipiu al Consiliulni ioeai Teeui retritr a 
că re Mnicipinl Tecuî a unui proiect finan ţat din fondri mmpene prvid 
Modcrnizarea Parcnlni Caroi 1,Tecucîjudetul Gaati, prin Pogramnl Operatwuai 
Regional 214 - 	, Aa prîoritara 13-,,Sprijinirea regenerarii orasèlor mi si 7  
nloeiî,Prioritatea de investitii 9b-.,,Oferirea die spriiu petrn mvitalimrea 
fizica,econ ,omica sî sociala a eonnnitatilor defavoriate dinrcgina1e nbanc si 
raOicetiv.ul speeiic 13. -,,inbunatatirea caiitatiî vîetii populafici în erasele nîci si 
nîjloc.ii din 	nauin 

Avancl in vedere deciderea Axei de finantare 13,Sptijiniîea egenerrii ora şelor nioi şi 
Prioritatea de investiffilg9h - Oferirea cie sprijia pentru reviWizarvâ fizicâ, econom, ie 

şi socială  a eonunităţiior defavorizate din regiunile urlane şi rural, Obiectîvui specic 13.1 - 

,,mbu ătăţirea calităţiî vîeiî popuiaţîei în oraşele rnici şi rnijiocii din Roatnia se pravad aasuri 

.de combaiere :a saraciei si cxcloziunii sociale pentru categoriiie de persoarie î.lnerabiie care 
coastau in imbatirea :servîciilor sociale ,educationale si culturai- recrcative si inuaatatîrea 

spatiiior 	pubiice 	u.rbanc.S:unt 	iricluse 	activitati 	eiigibi]e 	privind 	construîrea 

!en.derea!rnodernizareareabiiitarea parcuriior,scuaruri,gradîniior pbiiee,alte zone cu 

verzi,i:nclsiv construirea!eierea/rnodernizarea!reabilitarea tacilitatiior sportive de rnîei 

dimensiuni(tereriari de sport,peilaaiei si locuri de joaca pentru eopiî. 
Terenui parcuiuî:are îniolosintaactuaia 111015 rn.p.. dincare spatii veii- 9155 np. si 

iac .de agrernert-1920 m.psi sc atia situat in strada Tecuciul N r.i7erenai supus 

prciecti reprezinta osuprafata vacantF4neutilîzata si degradata. 

Avd în vedere .aparîtia oporW,  nitatii realizarii aeestor iuerari cornilexe  si de anvcrra 

priri acicesare de fbndurieuropene aerambursabile, la care cofinantarea proprie este nurnai , 

procerit ce va fi asigurat de ratre bugetul iocal, Prirnaria 1icipiuluî Tecuci neavand 

.posibilitatatea finantairiî totate 1ugetal propriu pentru realizare ia .luerariior lerneraiizare. 
Avandia vedcre ca prin proiectul respectiv parcul actaai va (i hwntormat iitr-aa parc 

rnode ri, refuactionalzat,destrnat aœperir 7ii nevou de receere si agrernent a populate loca1e, 



Avand in vedere ca pri.n rcaizrea l.ucrarior respective se va inibunatati caitatea vietii 
iocuitorilor dîn municipiul Tecuci din p.uict de vedere al posibilitatilor de petrecere a timpiitui 
Iiber si a calitatii iriedi•uiui urban ineare.traîesc:; 

Avand in vedere eeie .arataepropun spre debatere si aprobaie proî.ectul de hotarare in 
forina prezentata. 

ill \,
ţ  
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Pri 	acerdul de priaacipiu ai Consiliui Locai Tecaci referitor ia depuaerea de 
cătae Mnniepul Teeuci a unui proiect finaaa ţat iin foaaluri eaaropeuc privnd 
,Modernizarea Pa rcului Carol i,Tecuci,jaadetaai Gaiati, priaa Programul, Operatione 

egionai 214 - 	Aa prioritara 13-,,Sprijinirea regeaaa-ii oraseior aaaîci 
ii,Prioritatea de investitii 9b-,,Oferirea de sprijin pentru aevitaea 

iea,eeonoaaaîeă  si soeiaia a coanaaaaitatiio•r defavorizate din reïîunile nrbaue i 
rraeObeetivad speeific 13.1-,,imbaanatatirea eaiitatiî vieii paaiatici .in oraseie naiei ai 
naîlociî diaa Romania7  

n confornitate caa [ega nr. 21 5/2001 a adnisiraiei pubiice locie, cu modificârile sïi 
compiet ările ulteriare, Consiiiul [ocal aI Municipiului Tecuci este cel care oie asupra 

contractării si realizării proiecteior de dezoltare si investiţii aie adm 1raiiei  pubiice loeaie 
precum şi asupra participării ia programele cu firaa ţare europcană  nera bursabiiă, în faancie 

.de aecesităfile obiective aic cornnnitătii; 

cu prevederiie din Legea Fianieior Paabice nr.273I208, caa 

dificăriie si coaapietrile aalterioare, autorităţiie paabiice locale, în iimitele şi eondiţiiie legii, 

pentru baana desf,aarnre a activităţilor specifice adniristmiei pubiice locaie; 

Avâud în vedere oportunitatea descliiderii Axei de finntare 13.1., a aaveagurii ai 
iinportantei obiii vizat si a efectelor pozi.tive priviaad rîdicarea niveiulaaî de irai al 

loeditorii,or iieipinluî Tecuci prin posibilitatea peirecerii ti.paalati iiber si a caiitată  mediaalni 

urban in care traiesc; 

Având îr vedcre ExpunŒe de rnoltive a initiatorului de pmiect, œmiderâmca proiecuel  

de holtărre îndepiiriaeşte condiţiiie de legalitate pentrn a fi adoptat. 

iirector enerai: 
Ţăpoi i leta 

Fqnduli Europeme. 

PapI 


