
JUDETUL G4LAŢ  
MUNICIPIUL TECUCI 

HO Ă RÂREA NR. - 

Privind:: aco.rtiul de principiu aI Consiiuiui Local Tecuci referiter ia tiepunerea de 
cătrc Municipiii Teeucî a unui proiect finan ţat din fondurî europene prvinti ,,lilîtare 
Ciătlire -Caniera de conie.rt,nionunent istoric,Teenci,jutIetul Galatî, prîn Progremâl  
Operaioua1 Regiona1 24 - 202, Axa prioritara 13-,,Sprijinirea egeneirii oraslt 

niîci si niijloeii,Prioritatea tie investitii 9b-,,Oferirea tle sprijin .penru rcvitiîzarea 
fizca,eeononiiea si sociala .a coniunitatiior tiefaorîatc tiin reginnilc urbane Eî 

ruraIeObieetivnl speeific 13.1•-,,lnibunatatirea ealitatîi vietîi popuiatîeî in orasele ncî si 
niijlncii tlin Roniania 

Iiiţiator: Cătăiin Constantin IJRUBAE , Prirnarul Municpiuiri Tecuci, jud. Gaiaţi; 
Nurnăr de înregistrare şi data depunerii proiectului : nr. 103 iO/23.O 1.2018  
Consiiiui Local ai Micipiu1ui Tecuci, judeţul Gaiaţi, întrunit în .şedinţă  ORIi[A, 

în data de3. .01 .2018; 

Anti în vetiere: 
- Expunerea de inotive a ini ţiatorului,înregistrată  sub nr. 10311 123.01 .201 8; 
- Raportui de speciaiitate întocrnit de Directia Generai Ecooniic,a si Biai oni 

Europene , înregistrat sub nr. 10312 /23.01.2018; 
- Rapoartele de avizare aie coinisiilor de specialitate nr. 1,2,3,4,5; 

In haza prevetierilor 
- Prograinul Operaţionai Regicial 2014 - 2020, Axa piioiitara 13-,$piijinirea 

regenerarii oraseior rnici si inijiocii,Prioiitatea de investitii 9b-.,,Oferire de sprijin pentru 
revitalizarea tizica,econoniica si sociala a cornualilordefavorizate din regiuniie ubane sî 

ruraieObiectivui specitic 13.. l -,,Irnbunatatirea calitatii vîetii populatieî in oraseie niieî sî 

inijiocii din Rornaiiia,Apeiuii de proiecte cu nuniarui PORi201813/13.1iI1/1EGI[.. 

- Art. 44 alin i si art.45 aiin i din Legea nr.273/206 a Finan ţeior iub1ice Locale, cu 

rnodîticăiiie si cornpietăriie uiterioare; 

Art. 3 aiin 2 iit b) si •art9 din Legea nr. 215 / 2001 a adrnînistraţiei puliice ioeaie 

repuhiicată  (ri), cu initicăiie i completârille ulteiioare; 

n baa art. 45 şi art.i 15 lit. o) din Legeanr. 215 / 2001 , priviud adnunistraliapullîc 1o, 
repubiicata (ri), cu rnodrtic ănie şi conrpletăriie uiterioare; 

Aiit.t Se aprba in principiu depurrerea de catre Mumcîpiul Tecuei a nrnii proiee 
tinanţat din fondnri europene piivind ,,Rea.hiiîtare CiCanicra tie comertmonument  
istorîc,Teeuei,jutietul Ga.iatî, piin Prograrnui Opera ţional Regional 2014 - 2020, Axa  

prîoritara $prîjiiirea. regucrarîî oraseinr rnici sî niji ritata tie investîtîi 



9bOferirea e spriin pentru revitaizarea fizicaeeoo.aica si sciaa a oiaiir 
4efavorizate din regianile urane si urae,Obieetivu pecific 31 ,,atatea 
eitatii etii . po.pIatiei in orase mici si .nijiocii 8ki iaiia Apeuriie .e proieete cu 
nuruarul PORJ201i13/13.1I/7 •RE8UNl. 

Ait. .2 Compartiinentui de speciaIitate vă  asigura .urirea reaJ.i ării prevderilor prezentei 
hotărâri. 

A,KA Prezenta hotarare va fi isa a in&plinire pr:in grja PriruaiJni miunilci,PiuiU.l Teeuei. 

zenta >holàrâre vâ fi conumÎcata cèlor intereai prùi gria rarJui uîîlui 

Tecuci. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

NICIPIUL TECUCI 

PRIMAR 

EXPJNERE DE MOTIVE N.193I 

1IN 23.01.2918 

Privin: acortu1 de prineipin al Coasiiiului Loe1 Tecuei rer la depunerea de 
eătrc Municipiul Tecnei a uaai proiect finan ţat Iin fonduri europeac pind ,,iiie 
Ciă iire -Cauera de coueronunient îstoriçTecucîjudetui Galati, prin Progrul 
Operaţional RegionaI 2014 - Axa prioritara 13-,,Sprijinirea regencrariii aser 

aaiei si niiocii,Prioritatea îe investitii 9b-,,Oferirea de sprijin pentru rtra 

tiziea.ecoaoaaica si .sociala a coninnitatilor defavorizate din reginnile urbane 
al&,ObiectivuI specifle 13.-,,inabuaatatirea caIitatii vietîi popniatiei in oraseic aaii aii 

•aaijiocii din Roanaaaia 

Avand in vedere deChiderca Axei de finantare 13,,Sprijînîrea regener ăriî aşeior aniei 
anîlecii, Prioritatea.de investiţii 9b - ,,Oferirea de sprjin pentru uevitaiizarea îzîcă, emii ă  
şî soeiaiă  a comunităţiior defavorizate din regiunile urbane si uurae, Obicctivu1 speciie 13.1 - 
,,anbunătăţirea calităţii vieţîi .populaţiei în oraşele mici şi mijlocii clin Ronânia se puevad mauri 
de eoanbatere a saraciei sî exeiuzîunii sociale pentru categoriiie de persoane vuinerabîle care 

constau in imbunatati,rea ;serviciiior soeîale ,educationale si cuitural- uecreativeSunt inciose 
aetivitati e1iibi1e privind construiuea iextinderea iiinalîzarea /nedcnararealiiîtareaklotauea 
ciadiriior in care se desfasoara sau se vor desfasura activitati sociale cduaafionale 4aukuraleki 
•uecueative. Cladiiriie respective se pet ineadra in categoria monuanenteior istorîce; 

Cladirea Caaneuei de coaaeut Tecuci ,a fost co.nstruita in anul 1895, eu o supuaata de 
325,7.5 mp,, parter, ibiioieste situat iin srada i Decean:brie 1918 nr.64, monument istorie si ee 
in lista anonmenteior istorîee .a judetuiui Galatî la poz.297 sub nuniele de Casa Tae 
Anastasiiu eu •îndieativ.ui GL-li- O3$96.Constructia este intr-o staue avansata & 

deg•areneberieficiind de iucrari de rcabîlitare, ,moderrizare :tareiorentan constructia •naa 
are .nicîo utîiitate .pubiica,face parte din Dmeniui public ai Mufficipiului Tecei. 

Avand in vedeue aparitiîia oportaanitatii reaiizarii aeestcir iucrauî eoaniexe sî de aaavergura 
•p.rin accesare de fonduri euuopene nerambursabile, la .care cofinantauea proprîe este nuarui 

procent ce va fi •asigaarait •de catue :bugetui Iocai, Prîmaria Murîcipiuiui Tecueî ieavmd 



.posibîiitatatea fnantarii totae din b.etui proprîu pentr.0 reaiizare a •lucrariior de 
reabilitare,rnodernizare,dotare; 

Avand in vedere •eeonomiîle inport.ante ce v.or fi rea:Iizate eu ebeltuîeiiie privind 

consurnuriie eflergetic si de intretinere ea .urrnare a reabilitarii cIadirii • preeurn si a shirnbarîi 
instaiatii:Iur d.e furnizare a energiei terniiee dar si a acoperisuiui ciadiriî, va facern eunoscut 

faptu:1 ea toate acestea vor .avea un ect pozit.îv asupr.a a bugetului iocai. 

Avand in vcdere ca 	rearea .iuerariior respective se va conserva patrirnonid cuitural 

si prin irnplernentarea rnauriîor .de œmbatere a saracieî se va ridîea niveiui de vata ai 

1ocuitoriior rnunicipiuiui eeuci.; 

Avard in vedere ceie ara1ateprpun spre debatere sî aprobare ,proiectui .de hotarare in 

fornia prezentata. 
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Cârtdin Coustatifin HUR»TBA 
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R)MÂN5A 

JUDETUL GAA Ţ  

MUNICIPIUL TECUC 

RAIORT DE SPEIAIATE NR.32 

IIN 23O.2H 

ivizi aeorU1 de prcipaU ai Consiliului i5ocai Teci reféritor la depua de 
câtre Mciiul Teeuci a unui proieet finantat din foziuri eurepene priviud ,Reailitare 
Cldize —Caznera de comertînonument .is Ti,zidetui alatî, priu Praznui 

eraio;zia1 Regionai 2014 - 2420, Axa prioritara 13-,,Spri ea regenerarii ora 

nzii si noeii,Prioritatea de investitii b-ferirea de spriin pentru retiirea 
iziei,eeonoizziea si sociala a coitatilor defàverizate din reggiunile 

48iiectivni speeific 	 atatirea ca1itatii vietâpopulatîei in orasle nii sî 
zui1Oeii din Rozzaauia 

n oonfonnitate cu Lega nr. 21512001 a adniuistraiei publice ioca1e, cu znoific ăriie şi 
cmpietrile uiterioare, Consiiiui Local ai Municipiului Tecuci estee cel care bot ăr ştc aupra 
contractării si rea5lizărîi proiecteior de dezoltare si investiţii aie adnzînis1 ţiei publioe locaie, 
precura si asupra participării la pzîograraeie cu finantare european ă  uerarabursabilă, îr fzcţic 
de nocesitâhleobicetiNe aie cozuunittii; 

În couforznitate cu pzîevederiie din Legea Fivan ţelor Publice 	23/2M, ca 
modificăriie şi eorapletăriie uiterioarc, autorit ăţile publiee locale, în liiuiteie şi condiţiiie legii, 
pentnz buna &sfăşurare a activităţilor specifice adzninistraiei publice locale; 

Avnd în veclere oportunitatea deschiderii Axci & fizîirtare 13.1., a 	 si 
irapitantei obiectivului vizat si a efotekir pozitive prîvind nservarea patrinzoniuiuî curaI 
si a ridicarii nive1aiui de trai al locuitoriior 1racipiului Tecuci; 

Av ăud îsLz vedere Expunezîe de nzotîve a îniţiatoruiui  de proieet, onnsiderănz ca 
de hotâiâœ în&plineşte oondiţiiie dc iegaIitate pentrLz a fi adopta 
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