
ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢi 

MUNiCIPIUL TECUCi 
CONSILiiJLJ LCCAL 

OT ĂRÂREAN. *J 
Priviiid Aprbarea proietu1ui 	pe 	aa in administmfiapublica - Paiinaia 

Muuicipiului Tecuci, d SOCA 6,9 si a ëheltmeldo.r iegate e pro. 

Iniţiator: Căă n Constantin HtJREUBAE, Primarui Municpiu1ui Técuci, 	Gali; 
Nurnăr cle înregistraœ şidata depuneiii proiectului: 2175 /15;02.218  

de  4 Consiliul Loca1 a1 Muaaicîpiadui Tecuci, judeui Ga14i, 	:t în şe&iuţă  . . 	 în cata 
02.20$; 

Avnd în edere: 
expunerea demotive ;a iai 	radui, înregistrată  sub nr. 21 	/ 

- raportul de spceialitate întocrnit de Biroad Fonduri Europene îuregistrat sub inr.21877 
/i5O2.2O8; 

	

- raportu1/rapoartie de avizare al/ale comisiei /cornisiilor de speciafitate aar. 	; 
- H.C.L. nr. 22i2302.2017 privind Acordui de priaacipiu al Consitiuiui Local Tecuci pentru 

depunerea unei cereii de finantare ia cadrui Parnaduî Operatioaaai Capacîtate Adiniriistrativa-
CP4/2017- S îjirea autoiEităţîior i instituţiiior pui1ice Ioie, atât diaa rcginaaic mai dezvoitate, 
cât şi din rgiui1e rnai puţin dezvuitate, să  introducă  managemmtal ca1it ă iî înconcordaniâ ci 
Planad de actiurü peaatru iaapiemeaatarea etapîzat ă  a m iaeauiaai eaii ă ii îaa autoaităţî şî 
iastituiî publicie 	-2020, 
Contractad de fiiaaaatare in cadrui Prograinadui Oiativaaai Cgpadtate Adnainîstrativa, 
nr.45129.0.20I, iidaeiat intre Minîsterul lezvoltaiii Regienale, AdyWinîsUafiëi Paabiice si 
Foaadurilor Europene si Municipiad Tecuci, avand ca ob 7iect acordaiea finantarîi neranabursabile de 
catre AMPOCA peiatru irnplementarea proiectuluî cu titiaai CaIîtate si peonnaaata iii 
adaninistratia pub1ica - Primaria Municipîaaiuî Tecuci, œd SCA 69 

iaa baza prevederior: 
- Prograinul Operatîonal Capacitate Adininisirativa- G.Indnt soh6itanftüui, CP4i217, Obiectiv 

Specific 2.1 
- art. 44  atin i şî ait45a1in i din Legea nr27312006 privin aai ţde pada1ice iaace, cu modiflcările 

i coinpletările ulterîoare; 
- art. 36 alin 2 1it. b şî iEt d, aiîn 4 iit d), aiin 6 1it a) pct.i dîaa igeanr.2q5nOOl republicat ă  în 

2007 cu naodifîcăiiie sî .cornpletările adteaioare; 

În baza art.45, aiin 2 şî arti 5 a1in i, 1it. b) dîaa [iegea 215!20O1,  ptiEi 	.iiaa publică  locală, 
republicată, cu modificăaîie şî conapietărîe ulterioare; 

HOT ĂRÂ Ş T 
Art.1. Se aproiaă  proieui Caiîfate si performanta iia 	iaraia 	 Priinaria 
MuDicipiului Tcni 	SCA $9 sî cheltuîdile lgate de pctrd .depaas in caraal Progranaaduî 
Operational Capacîtate Adanînîstrativa - CP4!2017- 	 locale, 
at diii iegiune inaî 	ât si dn egiuni2e iiaî pi 	ote,sàimwodehod managementul 
eaitătii în conco diia 	an1 d atinni pei 	i 	eĂiataFelIeizatâa 	 calitâjii 
inauorî€i şi 



Art. 2. Se aproba vaioarea totala a p:oiectuui Caiitate si performanta in adrnini.stratit pubia - 
Primari•a Municipiului Foeui 1 , cod SJPOCA 69, in cuantun de 368.1641,20 Iei. 

Art.3 Se aproba contributia proprie in proîect în valoare de 7.363,2 •iei, reprezentand oontributia de 2% 
dîn vaioarea eiigibiia a priectului, respectiv conantarea.eiigibiia a Beneficiarului, penru proiectul 

1 Caiitate si performauta inistra pbiica - Iriinaîia uieipIui Feeuei,, cod SiPOCA 
9. 

Art4 Sumie rprezentand ie1tuieliie oonexe ce pot aparea pe urata iruieinentarii proiectaiui 
Caiitate si performauta in adninistria puiiica - iu.aria Muu iui Teeici, cod SP{)CA 

69., pentru isrnplementarea proiectului in condiùî optisme, se ver asigiaa inbgetu1 lc>aL 

Art.5 Se vor •asigura tote resurseieinancîare necesare iiplenentarii proiectului in conditisile 
rambursaiiiidecontarii eii>are 	 ]onduiii nerambursabisie. 

At.6 Prezenta io ărâre sa i du ă  1a îndpiiie p g1a Paului 	piri eeuci 

Art.7 Prezenta hotărâre va i omunicata cr înteresa.fi prisi grja Siecretaruului UA.T.Muiipîul 
Tecucî. 

PREŞEDNE D•E ŞEIN A, 

CNUTUDOR . 
\ 	

VIERiCA 

UNIC

, ..., 



OMÂN.IA 
JU IEŢUL GALAŢI 

MUXICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nl. 21876 /15.02.2018 

EXPUNERE DE MOIVE 

Piivind Aprobarea proiec•tului Calitate si perforaiaanta in adniiaiiatratia publica - Priniaria 
Municipiuiui T.ecuci 4 , cod SJPCCA 49 si a clieituieiiior legate de proicet. 

Strategia peaatru Consolidarea Adrninistratiei Publice 2014-2020 prevede că  responsabiiitatea 
privind iinplernentarea, naonitorizarea şi evaluarea aiuniior de implenaentarea de sisteme unitare de 
rnanagernent ai caiităţi.i la niveiui autorîtăţilor si instituţiî publice locnie de 1a nivelul mnnîcîpîiI.or cuprinse în 
Pianui de aeţiunî pentru Inapiementarea etapizata a magementu1ai c t ţîî reine autorităţilor şi 
instituţiilor publice de ia nivel iocal 

Principaiele .acţiuni iuduse în Planui de a4iuni peatru 1np1enaentarea e.tapizata a 
inanagementului sunt urinătoarele: 
-inaplernentarea, în perîoada 2016 - 2020, a unor sisterne uriitare de rnanagernent ai caiităţii aplicabile 
adrninistraţiei publice, respectiv standardul Iso 9001 si iiîstrurnent•Cadrnl conun de autoevaluare a 
rnodului de funcţionare a instituţiilor publice (în lirnba engleză: Counan Assessrnent Frarnework - 
CAF), 
-derularea de aoţiuni de prornovare a atandardelor şi a instrurnenteior raanagenaentuIui calităţii de către 
autcrităţile pubiice eeatrale 
- fonnareafinstniirea specifică  pentru inipleinentarea sisuluiinstrurneatului de nianagelnent .atl calităţii 

in ceea ce priveşte organizareaprocesului de gestioaaare a i/irnplerentării uaanagerneiatului 
calităţii la nivelui UA.T-irilor de tip muriicîpiai, oraş coaau ă, recoiaurndarea este ca să  se azeaiize 
denaersuai pentru iacilitarea iinpleanentării la aaiveiaal accstora, în urnaă oaiî 5 auî, a ed puţiu unuia dîn eeie 
două  instnairaente de naanagenaent al calităţii ISO si/saai CAF. 

Pentru autoritatiie si iastituliile publice locaie, teriracnul lirniiă  de ilaializare al acţîunilor de 
proaaaovare şi iinpleanentare a aaanageanentulaai calităţii este 1iana decenabrie 220. 

Obiectivele geiierale urrn ărîte priu iinpleanentaea aeestui proiect suaat 
. Inaplenientarea e1icientă  si eflcace a Sistemului de Manageanent a1 Calităţii ISO si a /CAF îu cadrril 
Prinaăiiei Municipiadui Tecuci 
• Obţinerea .cenificârii SÎSteInUIUi de Manageiaient al Caiîtăţii, eorafuraaa 150 îu cadrul Piiinăriei 
Maanicipiului Tecuci 
• Asigurarea satisfacerii cerin ţelor cetăţenilor la Standarde perforanaaattc, pria fuanizarea de servicii pubiîce 
coriforrne, de caiitate, cai respectareaprevederi1or reglenaentâiiiorîn vigoare; 
• Înibunătăţirea perfoanaanţeî în furnizarea serviciiior pubiice ptin introdaacerea de noi teluaici şi prin 
instruirea şi perfecţionarea persona1iiiui. 

Valoarea totala a proiectuluî 44Calitatie si perforaaiaaita în i 	îa parbiica - Prîaaiaaia 
Municipiului 	cod SO.A 69, este de 368.t64,2) ld, dia care coutaîbutia proprie de 2% este 
de 7363,28 lei. 

Avarad ira vedere cele prezentate, propun spre dezlaatere si apabare proicctl de iaotauzre in foraaaa 
prezentata. 

P R 1 M 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢi 

MUNICIPIUL TECUC! 
BIROUL FONDURI EUROPNE 

Nr.. 21877 /15.02.2018 

RAPORT DE SPECIAI ĂTATE 

Priviiad Aprobarea proiectului Calitate si perforuaanta in adariinistraiiia publica - Priauaria 
Municipiului Tecuci, co&i SIPOCA 69 si a cheltuielilor Icgate de proeci. 

Avad in vedere Contractul de finantare in cadml izrogramului  Operational Capacitate 
Admiui.strativa, nr. 45/2901.2018, incheiat intre Miuisterui 1)ezvoltarii Rgîoriale, Administratiei Pubiice 
si Fondurilor Europene si Municipiui Tecuci, avand ca obiect acordarea iilnantarîi neraaabursabile de catre 
AMPOCA pentru implementarea proîectuluî cu titlul «Cafitate si perfnata iu adaniiaistratia publica 
- Prianaria Municipiultai Tecuci, cod SIPOCA 69, supuneiri spre aprobare Consiliului Locai Tecuci 
proîectul tCaiitate si perfurmanta in admiuîstratia publica - Primaria Muaaicipiuiui Tecuci1 , cod SIPOCA 
69 si cheltuielile legate de proiect. Cod proiect 120590, Entitate flnan ţatoare: Uniunea Europeana. 

Obiectivele proiectuiui sunt: Cousolîdarea capacitătii adaninistrative a (UAT) a Municipiul Tecuci, 
judetul Galati, din regiunea anai putin dezvoltată  Sud-Est, pentru sustinerea unui managenient calitativ si 
perforanant prin iinpieaaentarea si utiiizarea a doua sistearie unitare de maoaeaaent ai caiitătii CAF si .ISO, 
aplicabiie adaiiiaistratiei iocal, în concordantă  cu Plariul de actiuui pentru inaplementarea etapizată  a 
aaauageanentului calitătii îaaautoriiăti si instiiiutii publice 2016-2020. 

Obiectivui Speciflc l ii reprezinta iiriplenientarea si uiilizarea iaastanaentuîni de aaato-evaluare de 
tip CAF (Cadiui coinaan de .antoevaivare a modului de functionare a institaaitiilor pnblice) la aaivelaal UAT 
Municipiui Tecaaci peutru sustiaaerea scbiaabării in vederea obtinerii de paaată, de îanbunătăţie a 
aaodului de reaiizare a activităţiior ş.i de prestare a serviciiior publice. 

Obiectivul Specîfic 2 face rcferire la ianpleaneatarea si certiflcarea sisteaunbii de naariagenaeaat ai 
calitătii 150 9001 în UAT Municipiaai Tecuci pentru o adnaiiaistaatie paablică  Iocaiă  cousolidată  si eficientă  
si îaibunătătirea serviciilor pubiice furnizate. Pentru a-si îanbunătăti procesul de naaaaageaaaeat ai calitatii la 
nivelui îniregii orgaaaizatii, institutia va iinplementa noui staaadard de mauageaneaat a1 calitătii ISO 9001. 

Obiectivul Specific 3 coaaiiribuie la dezvoltarea/cresterea abilită1iior si certiflcarea uaaui număr de 
120 &le persoaaae din toate nîveiurile ierarhice din cadrul uaaitătii adaiînsitaaativ teiitoaiale, UAT Municipiui 
Tecuci.. 

Beneficiile pe teranen ivag •ale ianplementarii celor doaaa starid.de coristau in crearea uaei 
adaninistaatii locale aaao&1erue, care să  poata facilita dezvoltarea sociecoraoanîcă, priii intermediul unor 
servicii publice de calitate si resurse aaiaaaae coiiapetente cu un grad aaare de proesionaiiiiate, conlribuind 
astfel la iinplernentarea aaăsurdor de reforrnă  aecesare si la atingerea obiectiveior Stratgiei Europa 2020. 

Prin actiivitatiie sale proiectol suste A...a prioritara 2 POCA: ,,,Admînisitie publică  si sistean 
judiciar accesibile si traiaşpareniie. 

Aplicantul proiectaabii eate UAT Tecuci, 1)urata proiectului cste de 14 laani. 
Valoarea totala a proiectaaiaii Calîtatc si perfarnaaaata iu a&iniuisiiiia. puhlîca - irianaria 

Municipiului Tecuci, co&i SiPO2A 69, este de 368.164,20 lei, dm care .coritrbaatia proprie de 2% diaa 
valoarea elîgîbila a proiectadui, este de 7.363,28 lei. 



Avand in vedere cele prezentate mai sus, coisideran ca proiectul de hot• ărare privind Aprobarea 
proiectului Calitate si performanta i•n administratia publica - Primaria Municîpiului Tecuci 1 , c.od 
SIPOCA 69 si a cheltuielilor legate de proiect, indIineste conditiile de lcgalitate si oportunitate, fapt 
pentru care ii supunem spre debatere si aprbare consiiiuiui local. 

ROU1FONDURI EUROPPENE 


