
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 

HOT Ă RÂEEA NR. 23 
Din 	 2018 

Prîvind: modificarea HCL nr.91/27.04.2017, aprobarea cofinantarii ,, Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati in perioada 2014-2020 

lniţ iator: Că tă lin Constantin Hurdubae, primarul Municipiului Tecuci, jud. Gala ţ i; 

Număr deînregistrare ş i data depunerii proiectului:  

	

Consiliui Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţ i, întrunit în şedinţă 	.?41Aîn data de 

	

. 	2018; 

Având în vedere: 

expunerea de motive a ini ţ iatorului, înregistrat ă  sub nr. a= / _O&3. 	d 

	

- raportul 	de 	specialitate întocmit 	de 	Serviciul 	lnvestitii, 	înregistrat 	sub 	nr. 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. /, 2, 
- contractul de finantare nr158/20.12.2017 si adresa Apa Canal Galati nr.25676/22.02.2018 

În baza prevederilor: 

- art. 44 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ă rile si 
completă rile ulterioare; 

- art. 36, alin 2 lit. b) si lit.d),alin 4 Iit.d),ali 6 lit a) pct 1 si art.125 din Legea nr.215/2001 

republicat ă  în 2007 cu modific ă rile si completă rile ulterioare; 

În baza art.45, alin 3 ş i art.115 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţ ia publică  

locală , republicat ă , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare; 

H OT Ă R ĂŞ TE: 

Art. 1. Se aprob ă  modificarile aduse H.C.L. nr 91/27.04.2017, respectiv cofinantarea ,,Proiectului 

regional de dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 

2014-2020 

An Valoare 	cofinantare 

euro fara TVA 

Anull- 2018 95.848 

Anul l - 2019 87.449 

Anul l - 2020 17.375 

Total 200.672 



Art. 2. Prezenta hot ă râre va fi dus ă  la îndeplinire prin grija primarului Municipiului Tecuci. 

Art. 3. Prezenta hot ă râre va fi comunicat ă  celor interesa ţ i prin grija Secretarului UAT Municipiul 

Tecuci. 

PRESEDINTE DE SEDI 
	

SECRETAR UAT 

Buliga Bogdan 
	 jr. Fotache Valrica 
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ROMÂNIA 

JUDEŢULGA[.AŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 

PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR.3OG2... 

din 	O O. r0jg 

Privind:: modificarea HCL nr.91/27.04.2017, aprobarea cofinantarii ,,Proiectului regionai de 

dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati in perioada 2014-2020 

Avand in vedere adresa nr 25676/22.02.2017 de la Apa Canal Galati, prin care ni se fece cunoscut 

faptul ca s-a semnat contractul de finantare nr158/20.12.2017, si aprobarea executiei lucrarilor in 

UAT Tecuci, Etapa l incepand cu anul 2018, se va modifica schema de cofinantare dupa cum 

urmeaza: 

An Valoare 	cofinantare 

euro fara TVA 

Anull- 2018 95.848 

Anul l - 2019 87.449 

Anull- 2020 17.375 

Total 200.672 

PRIMAR 



ROMÂNIA 

JUDEŢULGALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL DE INVESTIŢ II 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. o? din 	. 

Privind: modificarea HCL nr.91/27.04.2017, aprobarea cofinantarii ,,Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati in perioada 2014-2020 

ln conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului elaborat pentru POIM 2014-2020, Axa 

Prioritara 3- Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficent a resurselor, 

obiectivul specific 3.2 Crestereea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a 

gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei, aprobat prin Ordinul 

383/25.03.2016 emis de Ministerul Fondurilor Europene, pentru aprobarea Cererii de finantare a 

proiectului mai sus mentionat, este necesara modificarea HCL 91/27.04.2017, in sensul devansarii 

datelor cofinantarii dupa cum urmeaza: 

An Valoare 	cofinantare 

euro fara TVA 

Anull- 2018 95.848 

Anul l - 2019 87.449 

Anul l - 2020 17.375 

Total 200.672 

Va atasam copie dupa contractul de finantare nr158/20.12.2017 si adresa Apa Canal Gaiati 

nr.25676/22.02.2018 

ŞEF SERVlClLJlNVESTlŢ ll 

lng. Pan Trifan 
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PrInaMUNP1ULUI TECIJCI O2368i6o54 
()•tui Primar Hurd ţibae CataLin -Constaj 

Societatea Apa Canal S.A. GaIati - 0236 47 33 65 
[Departament 	Proiecte ____ 
Pag. Data: 

1 	
• 21.02.2018 ________________ 

Referitor: Asigurare cofinantare ProiectuL Regiona[ de dzvoItare a infrastructuril de a,a s i 
apauzatain judetut Ga[ati,inperioada 2014 - 2020, in conformitate cu HCL nr, 

l 	
LÂTJ 

Avdnd lnvedete Mnarea Cntractutui de Finantare nr, 158/20 12 2017 si aprobaroa 
executfei tucrarilor in UAT Tecuci, iri etapa t,. respectiv iicepandcu anul 2018, va rugam sa 
inctudeti rn bugetu( propnu, la prima rectificare bugetara a anu[ ţii 2018, suma in vatoare de 
438 159,55 Lei, cchivatentu[ a 95 848,00 elJrQ (curs euro /4,5714 tel) reprezentand 
asigurarea.cofinantarii, conform 91/27.04.2017. 

Conform Contractu[ui de Finantarenr. 158/20.12.2017 inchelat intre Apa Canal S.A 
Galati sl Ministeru[ Dezvottarii Regionte., Administratiei Pub[ice sî Fonduritor Europer*e - 

Sectiunea l. Conditii specifice apticabit sectorului de apa si apa uzata art. 1 - Dreptur si 
obttatii suplimentare ate partitor, pct, 1 3 ,, Pentru aslgurarea finantarii Prolectu(ui din 
surse proprii/credite bancare, bugete IQcaIe, cu exceptia TVA, Beneflciarul impreuna si 
solidar cu ADI vor solicita autorttatiior (oca(e rectiflcarea ie buget sI tncluderea In 
bugete!e proprii a sumelor aferente asigurarii cofinantaril si a che(tuie!ilor alte!e decat 
cele e(fgibîle si vor atasa (a prima Cerere de Rambursare c$upa aprobarea bugete(or IoCa(e 
copii dupo documente(e care doVc/esc exlstenta surse(or necesqre precum si 
disponiblUtatea fânduri(or respective. 

Fata de cete prezentate, va rugam sa ne transmiteti , copii dupa documentete care 
dcvedesc iric[uderea in bugetut [ocaL a sume[or afern ţe asigurarii cofinantarii si sa 
efectuati ptata cofinantani iri vatoare 438159,55 lei, ifl contut 
R08iNG80010000035718931, descht's Ja ING BANI - Suc. GaIati, pana [a data de 
30.07.2Oi8.- 

Mentionam faptu[ ca orlce neinep[inirea a obLiaiiLor asumate prin Contractul d,e 
Firiantare r*r. 158/20..12.2017 - Conditij specifice apticabi[e sectoru[ui de apa/apa uzata, 
care atrae dupa sine suspendarea rarbursarii chettuietitor si/sau rezitierea Contractutu1 
de Firiantare, pune in pericot imptementrea Proiectutui. 

Cu stima, 
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