
ROMANIA 

riv: acorduI Ic pip a Ci fcal Técuaî rceor 
ă e Municipiul Tecci a unui poict fmantatdin fondurî eurppeut  
cre - Caa Casatoeiiior -IVIanieîpiul Tuei, j. Gati prin Prgrai 

gia( 24 - 202 Aa poriara 3 Spjiirei ei enemûre,  
intdigente a eergiei si a 	ării eiergiei din sse eaie 
pee, iuiv î ădiri1e pe şi ÎÈ sectorul 10œintelor. 
p1ec -SU 	Strategîa UE pentru Rtgiunea aii. 

Iniţiator: Cătăiin Constantn HURfUBAE Primarul Mnieipii [ecue,i. ki; 
Nun ăr de îrrogistrare şi ata derii proiect 	: nr.1 3l V23.>i.21 
consiliui Locai aI Munieipiuluî Tecuci, judeui Gaia întnit în şedi ţă 	NA, 

AVÎ îri eere: 
- Epunerea de rnotive a iatr,rului , înregistrat ă  sub nr. 103 17 /23.01 21; 
- Raportul de specialitate întocnrit de l2irectia Genera Ecoi-tomka si BilvudFondin7i  

Europene , 	gistrat sub nr. II /2.01.201; 
- Rapoartele de avizare a1e cornisiiior .de speeiaîitate rir. 

pir 
- Programriui peranai Regional 20141 - .2020 Aa piioritam 3 .l .B 	iirea 

eficieriei eriergetice a gestionrii imeligente a energiei şi .a utilizării eriergiei diri 
regeiuerabiie în irirastructuriie pnbliee, inc]nsiv în ci ădiriie pnbiîce si în .seetond 11r,  

rt. 441 aîîn 1 si artAi aiin l din Legea nr.273126 a F relor Puldiee fore5  eu 

Simodïflcâiîle  cornpletările eoe; 

Art. 3 aliri 2 ]it b sî art.9 diri Legea nr. 215 1.2001 a . tiei jlire ioea1e, 
eu rnodiicărîie şî ecnpletări1e uiterioare; 

aa ait 45 şi art. 115 lit. b îri liegea nr. 215 / 21 , pr d.a 	istrajţ a plică  iclă, 

cu medîfîcàiile şi np]etrie ulterioare 

Arti Se aproba n prineipîu depuuerea •de .ctre Munieiliu1 Tecuci a uriuî pndeet finuntai din 
nduri europeae privind 	eailitare Ciadin - Casa Casa .iîlor-Muriicipiu1 Tecuci,. 

Gaiati, prin Prograrnui Cperîoria1 Regional 2014 - .2i20 Aa priorïLtTa 3.1 	iîinirea 

eicienţei erieigetice. a gestîn 	ime]igente a energiei .şi a 	iirii energiei .dîn 

>generaldle în inlstrueturi1e pIdîe, îriiv în el ădiriie u]liee şi îu seetorul leine1or. 

B . Ciadid puldîee 



Compartirnent1 de s]3eciaitate, v ă  aiura urn ărirea reaiizării prevederi]or pezenei 

1iotărri. 

et :P.zenta hotarare a fi :dusa ia irep1iuire pringa Prinaruiui uiicipiuiui Tuei. 

t. ţ  Prezenta ht ărâre vă  fi crnuniata cëlor interesatiprin grija secretaruui M,unicipiùlw. 

DESEDINTA  



ROM 

JUDETUL'GALATl  

PRIMAR 

EXJERE DE MOTIVENR.1031'7  

N 23.01.2018 

Priv4nd- acordulde p-Éindpiu al Consiliului  
éâtre 	 icipI Teeuet a ui proîect finanW din fenduri eurupene pivi 

Cie aa Casaro 	ipiI Tu 	d. Gi .p 
o 	20I4 - 	Axa pitara 3 Sprijinkea efic7œutei eri 

intefigente a encieel si a titizienergiei dîn suLnc Tegenerabâle în i t 
c1dirie publice si î 	 -paa 

pbie 	rega UE pentru Rega 
Aani in vedere ieschi&rea Aei Ie finantare.3.1 Bpri.jiniea eîcAnti ener,,geticta 

estionarii inteligente a snergiei si a ntiiizarii eneigiei din surse regenerabile in  
bris, indnsiv in cliri ]biise. siin sesorui ie inrdin,  cadrui ir rannii ptii 

Re gionI 1 22O20; 
iadi.ea Csa Catnriiior, aflata in adiistraa d eiiniii pubc., :a foqt data in 
in .anui 1905, avand o snprata de 488 inp, sonstruita din carainida, planseusmpani  

1in leinn, invelit in tabia, l Şara prinante energee, fùnd nn inobi eiv pentin 
innicipiui fecuci. 

Avand in vodere apaiitia ooitritatiî realizaiii aesstor lcrari conplexe si & anra 
piim asesare de fiDndurîeuropeîw acrambursabile, ia care -cofirmntarea piroprie este nnai 2% ,, 

oen se va fi asigirat de cte bugetni ioeai, Plrimaria Municipiuluî Tsssi neaaid 
pesihilîtatate finantani totaie din bugetui propriu peru iizare abicrariior ide Mabil4lare 
tennica.; 

Avand în vedene ewnœuhle împertante se ver fi reaiizate cn c isiie 

ssninniie energeric si de kùtfinere catmuare a .realitariii energetiee a cl1iiîî .. preeua a 

schîmbark însWaâîlor & fummave a energiei teunise, dar sî a azopcnsidiù sindiri, vul fumn  

cunoscut 	 ca toateacestea vu,  r avea an efcst pozitïv aapra igstlni iesai; 
Avand in vedere ceie preaentate inai sns, sonsidsram ca.prWîccUû & otarare indsste 

& iegalîtate pentn .ai[î adata. 



OÂNA 

JUDETUL GALATI  

NIUNIICIPIULCUC 

SPECAL[AT N318 

N 23.01.21018 

rii: ac»Mül de priipiu al Consiiiuui LocaFfécaci rrirr la depunerea de 
Câtre 	 ncîi•l Tci a uui proieet fi nantat 	idnrieurapene privind Realiar 

IajIe - Casa Casatorfflor-Tuipiul Teeei, ul. Gati prîn . graul perual 
- 2021 Axa p.rioritara 3.1 Sprijirea 	ierrei enrrgêùce, a 

intdigente a egiei i a .utiizrii enerffiei Iiri surse regenombue î 	trule 
e ă irie publie şi în seor ocr • peia l 

piee- SJEf Strategia IJ peritru Rgiriea uarii 

n coîforitate cu Lega nr. 25I2001 a admiiùstrapei pu1iice locaie, cu 	criie şï 
oiripietărîle ui.teri<are, Corisiiul Locai a1 Municiplului Ţecj este eel care hotărste asapra 

iactării şireahzârâ proiecteier •de cezvoitare şi investiffiale ..ad traei puiice i<ca1e, 
p.recuri şi aspra participării ia prograue1e cu finantareeuropeanâ rieran irsabil ia fancfit 
de necesităţiie obiecive ale comunităţii. 

hi confornîitate cu prevederile clin Legea Fiaariţeier Pnblice nr..23i2, eri 
d7i1 ăriie şi eonpietări1e uiterioare, aatorităţiie publice iocaie, îri iirnitele şi eodîţii1e icgii, 

pertru buna desisnrre a activităţilor speciiice adrninistraţiei pubiice iecaie. 
Avrid îiî vedere opr>rtnriîtatea deschiderii Axei de inaatare i .B, si faptul ca aecaa 

dadiie nu a berieiciat de astfei de imbnnatatiri, se orestecapriri imermediul acestr ieabiUitmî 
sa .se creere un spatin adecvat oicierii casatori1ie, iri prezent oicierea c satorîiiIr iri Muriciipizd 
Teenci are iec in inciuta (Casei de Cultura sau iri cac1rui Servicinl.ui Adrnimstrati.v. 

Aârîd în vec1ere Expunere de nrotive a ini ţiatorului de prèicot,:consî.derâm .ca 
de iotâre îridepiinete co ţiiie & iegalitate pentru a fi adoptat. 

i 

Bkma .  . 


