
ROMÂNA 

Privind: acordui de principiu aI Consiliuiui Local Tecuci refcritor la depnnerea d 

către Municipiui Tecuci a unui proieet finan ţat din fonduri eropene priviid ,,Reaiiitre 

Ciadire- Gaieriiie de Arta Gheorghe Petrascu -Municipiui Técuci, jud. Gaiati, prîn 

Prograuui Operaţionai Rgnai 2014 - 2020 Axa prioritara 3.1 Sprjir cieu ţ i 
euergetiee, a gestionrii •îuteiigente a energiei si a utiiizării euergieî dîn surse regenera3iie 
îu înfrastructnrile puiIiee, inclnsiv în cl ădirile pnlliee si în sectrui lecuinieler. - 
Operatinea B. Cladîri puliiee •-SlERJ) (Strategia UE peutru Rgiunea J)nuuii. 

Iniţiator: Cătălin Constantin HURDUBAE, Priniarui Municipiuiui Tecuci, jud. Gaiai; 
Nurnăr de înregistrare şi ata depunerii proiectului : nr. 10319 /2320i 
Consiiiul Locai ai Municipiuiui Tecuci, jude ţui (3aiaţi, întrunit în şedînţă  ORDINARA, 

îndata de3....01.2018; 
Avnd în vedere: 

- Expunerea de niotive a iniiatorului înregistrat ă  sub nr.O320 /21.2l; 

- .Raportni de specialitate întocrnit de Directia Gcneral Econoniica si RÎroul Fonduri 
Europene , înregistrat sub nr. 10321/23.01.201; 

- Rapoarteie de avizare ale coniisiilor de speciaiitate n, r. 
ln laza prevederilor 

- Prograrnuini Operaţional Regional 2014 - 2020 Axa prioritara 3. i . Sprijîniia 

ecienţei energetice, a .gestionării inteligente a energiei si a.utiizăriî cncriei dfin surse 

regenerabiie îi infrastructnrile pnbli.ce, inciusiv în cl ădirile pnbiice si în ectorni iocnin; or 

- Art. 44 aiin i si art.45 aiin i din Legea nr.273/2006 a Finanielor Piiec Locale, ca 
modircările şi cornpietăriie uiterioare; 

- Art..6 .aJin 2 Iit b) si art.9 dîn Legea nr. 215 ./ 230 a aîniinistraiei pnbJice ineaie, 
republicată  (i), cu .a diicăriie şi cornpietările ulterioare; 
îu laza art 45 si art 1 1 5 lt b) drn Legea ni 2 l 5 / 200 l prrrnd 	traa pnbică  
republicata (rl), cu rnoc ăriie si coinple1:ările ulterioare; 

ArtĂ  Se aproba în princîpîn depunerea de catre Municipîui Tecnci a nn proiec1: îna ţat in 

fonduri europene piivîn. ,,Reabiii1:are Cladire - Gaieriiie de Arla Gbeoigie cr-
Mnnicipiul Tecuci, jud. Gaiati, prîn Prograrnui Operaţional Jegional 2014 — 2020 A.a 
priori.tara 3. i Sprijinina eticieei enegetice, a gestion ării inteigcatc a en, ergirei şi .a utilizaàrii 
energiei din snrse reger.erabîie în infrastructarile pubIice, iiniv în ciădiiiie pubiice i î.n 
scc1:orul iocuinţeior. -Operatiuriea B . Ciadiri publice (SUER).. 



Ar. 2 compartimentui de specialitate, v ă asigura urmărirea rea]izării prevederilcr prezentei 

hotărâri. 

A. 3 Prezenta hotarare va i dusa ia indeplinire prîn ja Primarui.ui Municpiuiui Tecuci. 

Ât. 4 Prezenta lotărâre vă  comunicata.ceior interesati prin grija secretai ului iunicipiuini 

Tecuci. 
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ROMÂNIÂ 

JUDETUL GA1AŢI 

-NIUNICIPIUL TECUCI 

RIMAR 

EXTNERE )E MFVE NR.0320 

N 23.01.2018 

I>rivind.: acordui de principin aI Cousiliului Local Tecuci referitor ia depunemade 

eătre Mnnicipinl Tecuci a unni piect finau ţat d.in fond.uri europene privind. 
Clădire -Galeriile d.c Ata Ghrgle I>etraseu-Munieipinl Tecnci, jnd. Ga1ati, pin 
I>raniui Opera ţional Regioiai 24 - 2020 Axa prioritara 3.1 Spriinirea efkiepleï 

energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilîzării energiei d.in surse regenembîk 

în irastrueturiie publice, Ïnclusiv în clădiri1e pnbiice si în sectorni l L ţeior. - 

Operatiunea B . Clad.iri pnliice -SUEl Strategia UE pentru Reginnea nari. 
Avarid iri vedere deschid.erea Axei cie tinantare 3. i Sprijinirea eficieutei energztice a 

gestionarii inteii.gente a energiei si autiiizari energiei din srse regererabiie in in.fraeucturile 
pubiice, iric.iusiv in ciadiri pubiice si in sectorul locuintelor diri cadrui Programnliri eratinal 
iegionai 214-2020; 

Clairea Galeriiie de Ara Gheorghe Petrascu ,afiata in .admiriistrarea d.iuiui pubic 
al Mnrieipiuiui Tecuci, a fost d.ata in 1olosinta in anul 19, cu o supraata de 4 np, 

constructie aduinistrativa din cararnid.a, fiind un imobii reprezeritativ pentru aetivitatile cnlraie 

d.in Municipiului Tecuci. 
Avarid in vedere aparitia oportunitatii realiziarii acestor Iucrari cornpiexe si de anvergira 

ptin aceesare de fonduri europeue neranbursabiie, Ia care eoflnarrtarea proie este nurnai 29 
procerrt ce va ti asigurat de catre bugetui loeal, Prinaria Mnrticipiului Teouei .rreavarrd 

posihiiitatate firiantarii totale din bngetrii propriu pentru reaiizare a incrariior de œabilitwe 
termica; 

Avaric1 in ved.ere ecouorniiie importante ce vor fi realizae cu chelimieffle ptivirrd 

corrsuriuriie eirergetic si de intretinere ca urrnare a reahilitarii energetiee a eadirii , p=umsi a 
sciimbarii iustalatiiior d.e 1iizare a errergîei termice, dar si a aeopetisnird elardiriîj, va 

roseut faptul •ca toate .acestea vor aeu nrr efect pozitiv asupra bugelrriui loeal; 
,Avarrd in vedere ce le prezeutate rnai sus ,consideram .ea proiectrti dc hotararhideplineste  

oond.itiiie de iegaitate perrtru a fi adoptat. 
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JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

RAPORT UE SPECIALITATE NI.1321 

DIN 23.01.2018 

Privind: acordui de principiu ai Consiiiului Local Técuicireferitor la ,depunerez de 
că re M.unicipiui Tecuci a unui proiect fnauţat din fonduri enropcne privind ,Reaite 
Ciadire- Gaieriîic de Arta Gherghe tra-Munieipiul Tccnci, jud. Giati pn 
Progrnui Operaionai iegionai 2014 - 2020 Axa prioritara 31 Spriinirca eficàmiei 
encrgetIce, a gcstionării intieligcntc a energiei i a utiiizării cnergiei din sucse regencreffle 
u infrastructuffle publiee, iniuiv îu cl ădirile publice şî în sectorul ioe 

Operatiunea l Cladiri pubiicc- SUERI) Strategia UE peutiru Riea Drii. 

a confonnitate eu Lega nr. 21 5/200 i a adninistraţiei publice locale, cu modifi,  căriie .;i 
cornpietările uiterioare., Consiiini Localai Mun.icipiuiui Tecuci estecel care hot ăr şte asupra 
oontractării şi reaiizării proiectelor de dezvoltare şi investiţi.i ale a.inistraţiei pubEice locale, 
precuni şi .asupra participării ia prograrneie cu finanţare .europeană  neranbursabîlă , în funoţie 
de ie.itătiie obiective .aie .cornunît ţii. 

In .conforinitate cu prevederile din Legea Finan ţelor PubIice .ar.273!2006, vu 
rnodificări.le si cornpletăiEile ulterioare, autorităţiie pubiice locaIe, în lirniteie şi condiţiile iejii, 
pentru buna destaşurare a activităţior .s.pecifi.ce adrninistraţiei publice locale.. 

Avnd în vedere oportunitatea deschiderii Axei de finaniare 3. l .B, si faptui ca aceasta 
nu a benefiiciat de ast€el de inbunatatiri, se doresie ca prin interrnediui acestor œübilitani 

sa se aduca beneficii rnuitipie in special in ceea ce priveste crearea unui ciirnat priacul si 
priinitor atat pentru 1ublic cat si pentru expozanti, sa se ofere vizitatoriior un .spatiu ino&rn, 
piacut din punct de vedere estetic, in arniouie cu rneuirea si frurnusetea colectiilor de arta  
expuse, astfel coasiderarn ..ca reaiizarea obiectivuiui poate adece beneficii iinportanl asupra 
actaiui cuitural din tvluuicipîni Técuci- 

Având în vedere Expurere cle rnotive a ini ţiatorului de pniect, considerâmcapmiectul  
de hotărre indeIineşte condiţiile de iegaiitate pentru a fi adoptat. 
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Tapoi 	eta 

Sef Bîrou Firi Europcne 	 . ,.,. e 
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