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Priviza1: aco:rdu1 e priiaipiu al Coaasiliului Local Tecuci reeritor ia depi mmrea dt 
eătrc Muiaicipiiil Teciiei a unui proîect 1lnanţat lin fonduri eumpene paivi1 
,,Moterzaizarea Parcaalui Ottea 1)oaaaana, Tecuci, judetal Gai.ati, priaa 	graaal 
Qperaţiozaal Regionai 2014 - .2020, Axa prioritară  13 - ,,Spriinirea regeaaerii iaşeior 
mci şi aaaijiocii, Prioritatea de iiavesti ţii 9b - ,,Oterirea cle sprijiaa peaa izaaea 

iFieă, eeonoanieă  si sociaiă  acomunitâtilor clavorizate iin regiunile ar1aae ş  
Qiieetiaal specifie 13.1 - ,,iannătăţirea calităţii vieţii popaakaţici în raş e aaaici 

îjlocii .cliza Roniânia. 

iator:C:àtâIin Constantin i-{UiUBAE, Primarui Municipiuini Teeuei, j 	alaţa. 
Nuiriăr de înregistrare şi data .lepunerii proiectutui : nr. 1.0322J23.01.201 

Consîliui Local ai Municipiuiui Tecuci, judeţui Galaţî, întrunit în şedinţă  0- RDjINAR--Aj  
în.datade 

Avaad îza eclere: 
-Expunerea de motive .a îni ţîatoruiui , înregistrată  sub nr.l0323 t23.1..i.; 
-Raportui de speciaiitate întocrnit de Directia General Eeonornica .si 

Europene, înregîstrat sub,  nr. 10324 /23.01.2018; 
- Rapoarteie de avizare aie eoanisiilor de specialitate nr. 1,2,3,4,5; 

1aa iaza prevederilor 
- Programul Operaţionai Regionai 2014 - 2020,Axa prioritar ă  13 - 

regenerării oraşeior anici si nijiociî, Prioritatea de investi ţii 9b - Oerîrea & priin pentra 
revitaiizarea tzic ă, eeonocă  si socială  a comunităţiior defavorizate din 	nbane şi 
rnrai, Obiectivul specitic i31 - 	bunătăţi.rea ca1ită ii vieţii popalaţieîîn raş le inîci şi 
nijlocii din Rorn.âni,Api e <e proiecte cu nuruarui PORJ20i/l3/i3Jt/ 

- Art. 44 alin l .si art.4,5 aiîn i din Legea nr.273/2006 a Finan ţeioa Pâjblâœ Lecâle en 
difieăaîie sî eoanpief.ăriie 	rîare 

- Art. 36 .aiin 2 tit b) si art.9 din Legea nr. 215 / 2001 a aruiistra ţieî ,pnice I1ocak, 
rpublicată  (r1), cu rnodîfieăaie şi cornpietăriie ulterioare; 

aza art. 45 si art.i 151it. bdin Legea nr. 215 / 2001 ,privind 	nîa ţiipiieă  ocaiă, 
rbiicata (ri), cu modîficârilesicompletâTileulterioare, 

ArtA :Se aproba in prineipîu depunerea de catre Munîcipiui Tecaci a nnni piect 
fnanţatdin foridu.ri europene pivînd .,,Moieraaizarca 1arcaaini 
;.aadetaclGaiati, prin Pregmmid peraţionai Regionai 2014 - 	 13 -- 



01wffl_____ 

,,Sprijinirea regenerării oraeIor rnici şi rnijlocii, Prioritatea de investi ţii 9b - ,Oferirea de 

sprijin pentru revitaizarea fizică, econorri.că  si soeiaiă  a cornunită i1or defavcrizate din 

regiunie urbane i rura1e, Obiectivul specific 1 3. 1 - ,Îmbunăţirea caiităţii vieţii opu.laţiei în 

oraşeie rnici 5i rnijiocii din Rornânia,Apeluril.e de proiecte .cn nunaru POR/201 81:1 3/13. 1 .11/7 

REG1UNI. 

Art. 2 Conpartinientu1 de speciaiitate, v ă  asgura urmărirea reaiizării preve&riior prezentei 

hotărri. 

Art. 3Prezenta hotarare va fi .dusa ia .indepiinire prin grija PrinaruJni unieipia1ni Teeuci. 

.Art. 4 Prezeiita htărâre vă  fi c ura1ta  eelor iateresa ţi prin grija secretaru1i 	pî1ii 

Teeuci. 

C2TAR 



ROMÂNIA 

3UI)EŢUI GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

PRIMAR 

EXPUNERE I)E MOTIVE NRA0323 

I)IN 23.01.20I8 

Privind aeordul iIe prinepiu aI Coiisiiiului Loeal Tecuei referitor 1a depunerta iIe 

către MunicipiI Tecuei a niui proiect fiaii ţat iIin fonduri europene priîniI 

,,Modernizarea Pare.ului 01tea D.oana, Tecnci, judetui Galati, prin Programdl  

Oera ţiona1 Regionai 2014 - Axa prioritar ă  13 - ,,Sprijinirea regeiier ării o:raslor 

iniei şi nrijiocii, Prioritatea 4e investi ţii 9i - ,,Oferirea iIe sprijin pentru revi1izarea 

zică, econanică  i sociaiă  a eoanu.nităţilor defavorizate din regiuniie uriane sï 

hiectivuI specific 13.1 - ,,imbunâtâtirea ea1it ăţi7i vieţii popuia ţiei în oraşeie aniei şi 
mijlocü iIin Roanâuia. 

Avand in vedere dechiderea Axei de flnantare 13,,Sprijinirea regenerării oraşe.ior m1eii şi 
anijlociî, Pr.ioritat.ea de investiţii 9b ,,Oferirea de sprijin pentru revitalizarea flzi ă, enornîcă  

soci.aiă  a coinunităţilor defavorizate din regiuniie nihane irurale, Obiectivul speciflc 13I - 
,,Imbunătăţîrea .caiîtăţii vieţii popuiaţîei în oraşele rnici şi mijiocîi din România prin caae se 
prevad anasuri de combatere a saraciei si excluziunii sociaie pentru categoriiie depersoane 
vulnerabiie, inasuri care constau jn imbuiiatatirea serviciiior sociale ,educationale si cuitural-
recr.eative si imbunatatirea spatiilor publice urbane, conform carora sunt inciuse activitati 
eiigiiiIe privind construirea /extinderea/rnodernizarealreabiiitarea parcuriioruri,gracliariior 
pubiice,aiie zone cu spatii veri, iriclusiv constirealextinderea!moderuizrea/reabiiîtarea 
fciiitatior sportive de mici disiuni(terenuri de sport,pergola,alei si locuri de joaca pentrn 
eopii 

Avand in vedere ca Parca Oltea [oarnraa (fostui parc iac Agrement liceul Agri) 
sîtuat in Tecuci, str. Stefan Corodeanu, a fost dat in folosinta in anul 1975si nu a mai fost 
reabîiitat sau modernizat, clesî parcui se intinde pe o suprafata de 35.84 anp din carc 1435 
m.p iuciu de apasi tererini supus paoiectuiui reprezinta o suprafata vacanta, neiàWizata i 
degradata. 

Avand in vedere apaaitiaoporturaitatii realizariî acestor lucrari coanpiexe sî de 
anvergura prin accesare de foraduri curopene neramburaaibile, la eac coflnantarc proprie ete 
aurnai 21/le ,procent ceva fl asigurat de catae bugetul iocai, Prirnaria uraieipiuiul Tecacî 
neavand posiîiitatatca finantarii totaie din bugetui paoprin pentru realizarea iucrarilor de 
anoderoizare. 

Avand in vedere .ca prin pri.iectul respectiv parcul actual va fl transformat într-un parc 
no.dem, rrftuiztionalizat, destiiat acoperirii nevoii de recrceresi .agreernent a populatieii Ioeaie.; 

Avand in vedere ca paiza ralizarea iucrarilor respective se va imbunatati eaitatea v1etii 

:iocuitoriior dîn anriicipiui Tceucî .din puract de vcdere aI posîbi1itatiior cie petrecere a tirnpazinî 
Iiber sî a calitatiiiizaiai urban in care traîcsc; 

Avand iza vedcre ceie pezcritatc,propun :sprc dezbaterc si aprobare proiectui dehotarare  
in forana prezeatata. 

ătlinConstantin JU « 



UEŢUL GALAŢI 

MUN1C1PUL TECUCI 

RAPORT IE SPEC1ALTATE NR.03 

IN 2301.2018 

Privind aeordul de principiu al Consiiiniui Locai Tecuei referitor ia depnnerca dc 

ătre Municipini Tecuci a unui proiect i.nanţat din fonduri europene privind 

,,Modernizarea ParcniniOitea ])oanna, Tecuci, judetulGaiati, prin Prganni 

Operaţional Regionai 2014 - 2,00, Axa prioritară  13 - ,$prijinirea regenerării orar 

nici şi mîjlocii, Prioritatea de investi ţii 9b - ,,Oferirea de sprijin pentrn rirea 

flzieă, enou1ică  şi sociaiă  a comunită i1or defavorizate din reginnile urlane 81 

iectivul .speeific 13.1 - ,, iu ătăţîrea calităţii vîeţii popniaţici în oraşeIe ieii 

mijiocii {Iin Romuia. 

În conformitate cu Lega nr. 21 512001 a .administra ţiei pubiice iocaie, cu moifacăriie •si 

coinpietărîie uiterioare, Consiiiui Locai al Municipiului Tecuci este cei care hot ărăşte asupra 

constractării sirealizârii proi:ecteior de dezsvoitare si investiţîi ale adruinistraţiei pubice iooaie, 

precun şi asupra i.articipării la prgrainele cu fananţare europeană  nerarsabiiă, în famcţie 

derrecesitătie obiective aiecomunist ăţii; 
În oonferntitate cu prevederile din Legea Finan ţelor Publice n.27320, cu 

modiflcătile si compiestăiiie ultetioare, autorit ăţile publice iocale, în iirnitele sî condiţisilc igii, 

peatru buna des şurare a activităţilor speciface administraţiei pbiice locale; 

Avnd în vedere oportita.tea deschiderii Axeî de finaartarei 3 . i..,,Sriinîrea 

regenerării oraeior rnici şi niocii, Prioritatea de investi ţii 9b ,,Oferirea de sprîjin pertra 

revitalizarea fazîcă, economic ă  8i socială  a eomainităţilor defavoriszate din re-pimilenarre şi 
ruraie, Obiectivui specifa:c 13.1 - ,,Îmbun ătăţisrea calîtăţii vieţii popuiaţiei îrr oraşele sînii şi 

mijiocii din Romnia, in zadmd Obiectisvului specifac 13.1 faînd sprijinite activit ăţi perra 

irbunăisăţirea serviciîior sociale, educaţiorraie şi culturai-recreative, a anvengutiî si in.rtarrtei 

hiectivuiui vizat si sa efectelor pozîtive privind ridicarea nîveluluj de trai ai ioeuitriir 
mu.piraiui Tecraci ptin posibiiitateapetrecerii tiinpului lîber si a caiitatii mediulrai urban in 

care traresc; 
Avârad îuvedere Expunew de mostive .a iiiifiawntluide proiect, consideràm .ca 

de isotărâre îndepiineşte condiţiile de ]segaiitate pentr.0 a fi adoptat. 

iireetr neral 
Tapoi. 	

T41 

 

Sef Biraaaduri Enree 
Papuc reia 	 Birou 


