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Privn1 acordul de pricipiu al Coiiiui liocal Tecci rcerir ladepunerea -de 

tre Miipiii Tcci a unui proiect finantat , ,dînf,,onduri 	ope2e priwid citae 

m,  emato.,grafùl,  Ata, Tecc, judetul Gaati, pri 	 pea 

- 220, Aa pr.îori,,tarû 13 - ,,Sprijiir rcgcier ării orase 	ici şi jc, Pia 
e investiffi 9 - (erirca de sprijinpenru revitalizarea flâcâ, eco, ,namîcà şi 

i ă iIor defavorizate dia regiunile arbane şi 	Obiecfivul spefflu 13A - 
ă irea 	t ţîi ieii pai i ra şee nici şi mjjlodidin R. 

Inîfi,ator:C,âtàlin Coustanin HURDUBAE , inai Municpiuui Tecuci, 
Num ăr de înregistrare i datadepuuerii proiectului : nr.iO325./23.Ol.2?8 
Cousiiiul Local,al Muuicipiului Tecuci, jud ţul Galai, îutruit îu şedin ă  

• EKpnueea de uotire a iuiţiatorulul , înregistrată  su nr.. O326 /23 L2Ol; 
-Rportui d specialitate îutocmit de lirectia (Gienerai Ecououica i Biroul Foudui 

Europene, înregistrat sub nr. 10327/23.0201; 
- Rapoateie de aizare ule oomisiilor de specialitate nr. l ,2,3,4,5.; 

baa predrior 
.Prouui Operaţional Regioual 214 - 22Aa prirrita ă  13 - 

şeor uici şi iicii!, Piortea ie iesi ţii 9 	rira 

pentru ritaizaea fizîe ă, eoaoică  i cială  a 	i ăţir e 	rizate dia rregiu"e 

:ae şi 	a1e, Obiectivulspecifie 13.1 - 	b ă iea ea1iii iii 
orfflle iici şi mifflocu din Roâiprie de pro 
R3t Ă 7JN 

	

Art.,44 aliu l si art45 ahn 1 1iu legea nr.273/2 	a 1autIOr Pul•lice 
nodiicăriie şi coupletri1e ulterioare; 

	

- Att. 36 aîîn 2 1ii h) si art.9 diu Legea ur. 215 / 	a adraiuîtraţiei ii1ice ocale, 
,vMùb, li,catâ (ri, cu rnocăriie si completârile uiterioare; 
fu baa art. 45 şi a 	5iit. b)1iu lgea nr. 215 12001 	 ub1ică  
rpubltcata 1), cu modlc ăr1c sa completărle ultenoare, 

T ĂRT: 

A.1 Se apro:ba in priucipîn de-pulwma de catre iuniiul Tecuei a unui pfflioôt 

finantai 1in tcuduri europeue priind 	 A, Teu, 

	

rin Pro-gramml Operapoiial Rioa 	- 2a priœîtarà 1 - 



SECRETAR 
in VACE VALEUCA  üïm,p 	r 

,,Sprijiirea reenerării orae1r m ici i rnijei.i, riritatea de investitii 9,b - 

de s.prijin pentru reitaizarea fizicù, economieâ şi soci1ă  acomunitâtilor defavorizate 

din regiunl1c uranc si rurale,biectii peeic 13.1 - rnn ăt ţ rea ea 	îeţii 
.popaţiei în oraee .rnici şi «ijlocii din R Ap1uriie de prokete c-u numand 

RGUN. 

Art..2 Comparlimentalde speciitate, v ă  asigra rrnărirea 	izrii p.revede3iIr przee 

iotărâii. 

At. 	zeta htarare va I da a indeplinir.e pr.iti grija ri arnii Mrnicipi 	cICi. 

At 	ienta hrr.e vă  làcemunicata ceor in eres ţi prin .grija secear 

Tci. 



ROMÂNIA 

UEUL GAIAI 

MUNICIPIUI TECUcI 

PRIMAR 

EXPUNERE )E MOTIVE Nr. IW26  

IIN 23:0I.20 

ivin 	du e priaacîin ai €onsiiuIui aocai Teenci rcferitor 4apalnerca e 

câtr,e M•piniTecu ci a unni proiect finantat din foaaduri europenc privind ,,4eiitae 
Cinografui Arta., Tcaaci, !ndetu1 Galati, prin Progiramul Opera ţionai Regimal 
- 

	

	Axa pioritară  13 - ,,Sprijinirea regeaaerării oraeior niici şi aaajIocii, Priorîtatea 
e ivesitii b - :rirea :de .sprijin peaatrai reitaiizaiea zică, economieâ şi socialâa  

oiunităţiIor defavotïmte din regiuniIe urbane şi raaraie, 	iectivaai pecic 
caiită ii vieii popailaţici în oraşele anici şi naicii din Roanâzaia. 

Avand in vedere decbicierea Axei de tinantare 1 3,Sprijinirea regenerării oraşeior inici şi 
riii ioitatea de investi ţii 9b - ,,Oferirea de sprijin peritru revitatizarea tizi, economicâ  
şi sociaiă  a co unităţik de favorizate din regi.unile urbane şi rLraic, Obiectivul specitic 13.1 

bunătă irea caiit ţii iieţii populaţiei în oraşeie riiei şi miiocii din orinia prin eare se 
prevad rasuri de comtatere a saraciei si exc1azîuii socinic peritru caiiegoriile de persoane 
vuinerabiie, nmsuri care constau in imbunatatirea servicii.1or sociale educationaic si cuttural-
recreative si imburiatatirca spatiilQ.r publice urbane, conforrri carora surat incluse activitati 
eiigi:iie priviradco struireaextinderea!tina1izareatinodernizarea eabilitarea/dotarea c ădirior 
cu functii cu aIrecreative: centre de tineret, .ceratre .muitifunc ţ ona1e educaţioriaie, centre 
multiffinclionale recrcative, hibiioteci, muzee, itre de var ă, inciusiv prin scbimbarea 
foiosiaaţei imţiale a ciădirilor. 

Avarad in vedereca Cinernatografui Arta, situat ira Tecuci, str. i 1)eeerribrie 191, 
a fost dat iri foiosinta intrc anii 1970 - 1975 si c1adirea nu a maî fost rcabiiitaia .san 
modernizata.C,Mrea Ciatografadui Arta .are o supnafaLa de 513 nap, aripiasata pe o 
saprafata de terende 70 mp. 
Avarid in vedere :aparitia oporturaitatii reaiizarii ace.stor iucrari complexe si de anvergara pri 
aeccsare de .fondaari europerieaae ramhursabiie, la care cofinantarea proprie este rn.:ii .2 
,procentceva ti asigurat de catrebugetaal 4ocai, Prinaarin Municipiuluî Tecuci aaeavarad 
pibiiita1Latea faaaaataiii totaie :din buge1Lui proprin peratrri reaiizarca lucrmlor de 
.iiitare/moderaizare. 

Avarad in vcdere ca prin realizarea tucrariior pentm proiectoi & Jteabdrtam 
ccuci, jaadetaal Gaiati se va îmunatati caiitatca vietiilocuitoriior diaa 

iriiui Teoiaci .din punet de vedere ai posibiiitatilcr de ptreeore a tirrauiui .liher. 
.Avurid iri vedere ceie paezieaatate,propura spre dezbaiere si aprobare prcieotid de Itoiarare 

in forana prezetata. 

Cătlin Coaa5aa 

f-\ 



ROMÂN1A 

IUEŢUL GALAŢI 

IUNIC1PIUL TECUCI 

BIROUL :FONURI EUROPENE 	 . 	. 

R.PORT DE SPECAITATE NR37 	 . 

oiei.eipiu 1ConsiliulifiLocTFecuci,refériterIa pure 
eia ui .pr 	 peăapriin 	afflitare 

.Aa,, Teeu, 	et1 :aati, pri 	gra 	OeroaI Ilinlem-altogrlàfui
Aa pioa ă  13 - ,,prijinirea Ieencră:rii or1r ii i ijIoii, Prioritatea 
s:tiii b - 	era de 	eutru reitIiarei 	;o ă  i 

oi ă or .frizate in rgniie ubae i 	rie., 	 peiie 1i -- 

ătrea etăţu vietiî popuaţiei îu orae 	ş  uj1ocu n Rouuia. 

nzoËfbrinitatecu Lega nr. 2ii2001 a adniinistraţiei pce .,Iocàle,:cunriodîfii ă iii 
tiIe ultenoaxe, ,Coiisilîid ioca1 :ai Mcip.i;uiiii Tecuci ete ee1 care :hot ăiăşte aspra 	: • 

eac ăiii .şi reaii ăiii ,proiectior de dezviltare şi investi ţii ie adniinistraiieî .pibiice icaie,  

si aupra paiticpărn la progiamele Cu lnatare cuiop.ean nerambusabil în functie 
e ;.neeesi ţile biecivc ;aie comuiit. ţii; 	 . 	. . 	 :. 	• .. 

n 	 revederi1e din Legea Finantèlor Pubiiee nr..2732fJ.€ 	............ .• 

şi cenpită iie iteriiare, ;auto,rităţile iiblice :I:ocaie, . 1iniiteie şi cndiţiiIe I..ei, 

hunasuiare . actvit ţîior specitice dinînistr ţiei ni.iiee icale; 	. 	. 	. 	. 

AMând în vedere opoiturii.t.tea descinderii Axei dc . 
•gencrii raşer ni şi ruijiocii, Priritatea de inv.esti ţii b - ,,Ofeiiea âe spijin peu  

eaIizarea fiiieâ. ecoriioă  si :soeiaiă  a eomuităţi1or .dfavizate 1in .reginni1e ubane şi ; 

bieerivui perific 13.1 - Înbnn ătăţirea ciit ţii vi ţii popiiiaini în oraşeie ;mii. şi 

	

nii dn 	nni 	in ea1rul 	iectivaIui s.pecific 13 .i fiind §prijiiute act.ivît ţi perttru.... 

n..n ăt ţiic.a er,:iiir soiaIe, educaţinaie :şi eaItaIrecretive, n Lvergni4ii i in:poratei 

	

iIaI 	at aI n efecteir poîtive privinâ ridiearea .nivaIiii âe trai aI iocitr.rikr 

	

muaIiriîni 	pi p:o,aI13iiitaia petrecerii tiipiâii ber. 

Amând 	 ere Expunere âe ruoive a ini ţiatoraIni.âe priect, nidrăni ea proiectffl 

te hotărire 1p1raeste eonâttrile âe tegalitate pentru a fi aâoptat 

pi 

-i 
.eBirou 	 irpe1ie 

Coaitiin oica 


