
JUDEŢUL GALAŢi.: 
MIICIPIUL TECU 

HOT ĂRÂREA NR.______ 
DINL. .04. 2Oi 

Privind: Propuuerea de schiinbare de destinatîe a iinobilulni (cladi.re si teren 

afercait) situat in Tecuci, str. i Deceinb.rie 1918, iar. 73, in care a fun.etio.nat Gradinita en 

Prograin Preiungit Nr.14 Tecuci in Muzeul Cartii si iiiciuderea proiectului Înfiintarea 

Muzeului Cartii in vederea dezvoltării econoinice .a turîsni.ului cuitural si cresterii 

competitîvilătii Miuiicipiului Tecuci in Prograinul Opera ţionaI Regional (2014 - 2020), 

Axa prioritara 5- iinbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea 

durabila a patrinioniului culturaL Prioritatea de iirestitîi 51. - Conservarea, protejarea, 

promovarea si dczvoltarea patrimoniului natural si culturai. 

lniţiator Cătălin Constautin HURDIJBAE, Priniarul Municipiului Tecuci,, jud. Galaţi; 
Nuinăr de înregistrare şi data depunerii proîectului: 42772/. 16.04.201 $ 

Cousiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întninit în şedînţă  Ordinara, în 

datade 	04.2018; 

Avâiul în vedere: 
Expunerea de inotive a ini ţiatorului , înregistrată  sub nr.42773/16.04.2018; 

- Raportui de specialilate întociuit de Biroul Fonduri Europene , înœgîstrat stib 

nr..42774116..042018; 
- Rapoartele.de avizare aie coniisiilor de specialilate ur. 

- Acordul Inspectoratului Scolar Judetean Galati nr.1S2&22;O3.20l8 inregistrat .la UAT 

Tecuci cu nr..37893126..032018; 
- Acordul Consiliului de Admiaistratie al Gradinitei .cu Prograin Prelungit nr. 14 Tecuci 

iar270108.03.2018 inregistrat la UAT Tecuci cu nr.3126!09.03.201:8; 
- Adresa nr..25133113.02.2018 de la MiUiSteruI Educaliei Nationa1e inregistrata Ia UAT 

Teeuci cu ur.25014121.02..2018 cu privire la solicitaii in vederea emiterii AViZUIUi conform al 

Miaiisterului Educatiei Natioaale privind schirubarca destînatiei unor iinobile ce apartin 

nnitatilor de invataniant preuaiiveiitar de stat. 

In baza prevederiior 
-Ghidului Solicitantului POR 2014-2020,Axa prioritaiia 5Prioiitatea de investitii 5.1; 

- Art. 36 aliii 2 lît b) si art.9 din Legea nr. 215 / 2001 a adnainistraţiei publice locale, 

iiepublicată, cu aiiodiiicările si conipletările ulterioare; 

- Art.. 4. aiin.I i arLll5 iit. b) din Legea nr.. 215 / 2OtH nivind adininistraţia publică  
locală, republicata, cu modificările şi coiupietările ulterioare; 

HOT ĂRĂŞT: 

ArLi Se aproba: Propunerea de sclrivabare de destimatiki a iniobilului (cladire si 

teren aferent) situat iia Tecuci, str. 1 Decernbrie 1918 au. 73, in care a functionat 



==- 

Gradinita cu Paograni Preltuigit Nr 14 Tccuci iu Muzczal Carsi aneluderea proiectulua 

Înfiintarea Muzeului Cartii in vederea dezvoltării econonaiceq  a tiirisniuiui cultural si 

cresterii coznpetitivitătii M.uiaicipiialui Tecuci in Progranaul Operaţional Regional (2014 

- 2020), Axa prioritara 5- Ina.bunatatirea naedinlui urban si conservarea, protectia• si 

vaiorificarea duraiila a patriznoniului cultural. Prioritatea • de invcstitii 5.1. - 

Cozaservarea, protejarea. proinovarea si dezvoitarea patrina-oniuhzi natural si cultural 

Art. 2 Orice pvedere conra prezentei se abroga 

Art. 3 Prezeiata hotarare va fl dusa la indeplinire prin grija Pritnaruiui Muuicipiului Tecuci si a 

Conipartiinenttaiui .de specialitate; 

Art. 4 Prezenta hotărre vă  fl conaunicata celor iiateresa ţi prin grija secretarului Municipiului 

Tecuci. 

I1NA 	 SECRETAR 

Jr FOTACHE ALERICA 

t; 

jLiV2 



1!rivind: Propuaerca ;de sehinibare dedestivatie a iaiaibilubai .(dadire si teren 

aferent) situat in Tccuci, str. 1 1eceaibrie 1918, ur.. 73, îaa carc .a fuactionat Gradiiaita eu 
Prograni Prdunit Nr.14 Teeuci :iia uzeai1 Cartii si ini1uderca proice*uiai ainaaea 

Mazeuiui Cartii in vederea dezvoitàrü eeoiionaiee a InrismMui eaiiturai si cresterii 
conapetitivitătii Muuicipiaaiui Teeud in Paiograimi1 Operaţioaaal Rgional (2014 - 2020, 
Aa prioritara 5- 1ubuuatatirea .ancdiaiiui iirbaaa si conservarea, protectia si vaiorificarea 
duaabila a patrianoniului cuiturai.. Prioritatca .de investitii 5.1. - Coiiservarea, protejarea, 

pronaovarea si dezvoltarcapatrinaofliului natural si cailtural. 

Obiectivul proiectuiui vine .dîn .cesitatea de a proteja si coaserva .patr.oniul cultural 
pentru generatiile vîitoare si de a adiita accesul paabliculuî iarg Ia cest palrironiaade a ereste 

ataactivitatea turîsiica si investîtioinila a tatiior,deoltandu-se astfei ...itatile.. 

Proiectul va tî .depus în eadrul Paugrainuini Opeaaţional Regionai, Axa ptioritara 5-

lanbunatalirea aiaediaiiaai auban Si conservarea, pautectia si vaioiitîcarea durabila a patiinaoniului 
culturai. Prioritatea de investiaii 5.1-Conservarea,protejarea,proinovarea si dezvultarea 

palrinioaiului .natuau1 si cuituiaL 
Cladiiiea din cadrul obiecùvultû de inveslitîi este arnpl.asata .•in zona centr a :a Munîcipiului 

Tecucijudetui GaiatiConstauctia .cste de ilactura aaeoclasica,earact.tiea peataa. Moldova 

secolului XIX.Constnactia areaan re,gina de inaltinie parter si dernisol partial si este încris in iista 

anonumentelor îstoiice :diajudetulGalati la pozitia 210 avaad colIul L--an-B.03098.. 

Constructia a fost ridicata dapa anul 1878,ea sediul .aI Tribuaaiaalui udetean si .anai apoi 
TIibUnaIUI Raioaal paa ia 1972, •eand in uaina Deciziei nr.1063 a Consiliaaiui Popular ai 

Raiouului Tecuci ia tîinta GraLinîta ar.i4 care fuuctioiieaza paaaa ladatade 08.08-2017;in 
prezent .11-bera  dar apartîue de Ministeiul 1 . Iucatiei Nationaie. 

Cladirea se afta inlr-o stare avansata de degradare,iiiiad identiflcate iiurneroaseflsurî in 
peretii portaiati de zidaaie,ce suntioeaiizate înjuaul golaarilor de usi si fereslreatat la :extiior .cat 
si la interior.De asernenea mai exista tîsuai in diagon ăla si lîsuri orîzon.e în plinuriie 

peae1î1or.Unele dîntre aeestea.aaa traseul ibine .evidentîat,in ăi ales ia fat.adeîn dreptul golaarilor 

slrabaland inlreaga inaitinae .:a,pereti.or si ajungaiad pana la fundatii.Fiiai.jeie exteiioare surt 
degradate,treptde de .acces preziata erapatuiiiroivanai perun CtTaI este eiat,eiementeie de 

decor ale fatadd sunt ciobiteîne1itoarca si sisteinul d.e jgheabun din tabla zincata suiat 
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corodate La intenor existasuri la pereti,pardoseli degradate,zugraveli vecbi,iieiiigrijite In pod 

invelitoarea neetansa ap&inis infîltrarea apei,Iasaiid evidente urme ale afectelor negative 

asupra elementelor din 1emi 
Tema de proiectare stabiiita conduce implicit ia desfasurarea unor 1u<rari de reabilitare 

structurala,niodificari nesiructurale pentru crearea functionaiului dorit,niodernizari ale 

finisajelor si instalatiilor.Astfei se propun unnatoarele iriterventiii: -interventii asupra 

coinpartimentarilor, interventii asupra sistemului constructiv, interventii asupra finisajelor 

intenoare,, interventii asupra fînisajelor exterioare, dotari specilice(vitrine expunere,ecran de 

protectie,videoproiector, sistem infotouch,calculatoare,laptop,birouri),locuri special amenajatel 

ecbipainente de acces pentru persoane cu inobilitate redusa(3 buc.), ecbipainente de protectie 

iinpolriva incendiiior.. 

Pentni ca proiectul sa indepiineasca condittile de eligibilitate trebuie schimbata destinatia 

cladirii,flind necesara obtinerea Avizului coiiforin al Ministrului Educatiei Nationale confonn 

prevederiior legale in vigoare. 
Inchirierea spatiilor unitatilor de invatamant preuniversitar,iritra iri conipetenta coiisiliilor 

locale de pe raza localitatii unde isi desfasoara activitatea ,in situatia in care unobilui 

(consiructie si teren aferent) respectiv isi schiinba destinatia irebuie solicitat Aviz conform de 

la Ministerul Educatiei Nationale. 

Această  investiţie aduce plus va1oare vieţii din localitate penlru că  protejeza si conserva 

patrimoniul cultural sî faciliteaza accesul publicului larg la cest patrimoniu, creste 

atractivitatea turistica si investitionala,dezvoltandu-se astfel comunitatea 

Având în vedere cele sus-prezentate, în conforiiiitate cu prevederile art. 36, din Legea 

adininislraţiei pub1ice locale nr. 21512001, republicată, cu niodiflcările si completările 

ulterioare, vă  supun spre aprobare proiectui de hotărâre, în fonna prezentată. 

1RIMAR 

Căt1n Constaulin IIURDUBAE 

- 



1riviiid: Propunerea de sclaiaaibarc de destinatie .a iuiobilitlui cIadire si tereaa 

aferent) situat in Tccuci, str. i Deceaaabrie 1918, nr. 73, in ;care a functionaiGradinita cu 

lrograna Preluiagit Nr.14 Tecui iii Muzcnl Cartii si inluderea proiectulaai rlufitintarea 

Muzeului Cartii in vederea .dezvoltrii ecoaaoanicc. a turisiaiuiui cultural si crcsterii 
conapctitivit ă tii IMunicipiuiui Feouci iia Prograniul Operaîona1 Regio.nai (014 - 2020, 

Axa prioritara 5- lnabunatatirea inediaiIui ur1ian si conservarea, protectia si valorificarea 

duraliila a patrimoniului culiuraL Prioritatea de invcstitii 5.1. - Conservarea, protejarea, 

promovarea si dezvoltarea ptrianoniu1ui n*tural si culturaL 

Acest apel de proiecte este organizat îia cadrul POR 2014-2020,Axei prioritare 5-

Imbunatatirea inecliului uaian si conservarea, protectia si valoriticarea durabiia a palrinaoniului 

cultuaaL Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, proiiaovarea si dezvoltarea 

paliimoniu1ui naturai si cultuaaL 

Având în vedere prevedeaile Legii nr. 215/201 1 privind administraţia paabiică  locală, se propune 

spre aprobare scbimbareade deslinalie a irnobiluiaii (cladire si teren aferent) in care a functioaaat 

(hadinita cu Piogram Prelungit Nr14 Teeuci in Muzeul Cartii si inciuderea iaa Pnagrainul 

Opeaational Regional 2014 - 2020,Axa piioiitaaa 5 - Ianbunatatirea mediului urban si 

conservarea, protectia si vaioiiticarea durabila a patrimoniului cuitunl. Prioritatea de investitii 

5.1-Conservarea ,protejarea, proinovarea si dezvoltarea patrimoniului aaatuaai si cuitural, a 

proiectului Înfiintarea Maucului Cartiî în vcderea dezvoit ăiii eeoaaoanice a turisaaaaihii 

cultural si cresterii coanp i.ii11naaicipiului Tccuci. 

Proiectul va li cofinanţat prin Progranaul Operaţienal Regional 2014-2020, în cadrui Paioritatii 

de investitii 5.1: -Conservarea,protejarea,proniovarea si dezvoltarea patrirnoniului naturai si 

culbuaF si va consta în intervenţii asupra clădirii - fost sediu Gradinita air.14, constriiita 

dupa anul 1878, cuo arie construita de 1030anp si o arie desfasuratade 11:57,10 mp, areuaa 

regim de inaltiine parter si deinisol partial, siivata îaa Tecuci, Str. 1 Deceinbrie 1918, nr. 73, prin 

lucaări de reabilitare/coinpaitimeiatare/ naodernizareî dotare, pentru desrasurarea de .activitati •de 

aiauzeu al cartii.In prezent .iaac.i]e au ilanctiuni precuan Sali de clasa, dorinitoare,ngazii si 

depozite, bucaiarie, doarece dadirea a iianctionat pana la data de 08-0.2017 ca si unitate de 

invatainant-Gradiniia nr.14.. 

Clădirea din Tecuci, Str. J Decembrie 1918, nr. 73 se atlală  înlr-uaa grad avansat cle 

deteriorare, fiind identiticate numemase fisuri iia peretii portanti de zidarie,ce sunt loca1izae in 

juaul golurilor de usî si fereslre,atai ia e,ieiior cat si ia inteaior.De aseanenea anai exista tisurî in 



daagonala sifrsu.rizonta1e ira plinuri1e -  .peretilor.Uraele dantretestea au traseul bine 

evidentiat,mai a1esa fatade,an dreptu1 goluriloi strabatand antreaga .naJtime a peretilor si 

ajungand pana Ia mndatii.Finisajele exterioare sunt degradate treptele de acces prezinta 

crapaturi,trotuarul perirnetral este crapat,elementele de decor ale fatadei sunt 

ciobite,inveiitoarea si sistemul de jgheaburi din tabla zincata sunt .crod.ate.La interior exista• 

fisuri la pereti,pardoseli degradate,zugraveJi vechi,neingrijite. In péd invelitoarea neetansa a 

perrnis infdtrarea apei,lasand evidente ua•e ale afectelor negative . 

Oportunitatea investiţiei este dată  de asernenea de existenta fondurilor nerambursabile 

dedicate dezvoltării irfrastructurii de săaătate şj sociale, prin Prograiaaul Opera ţional Regional 

204 - 2020, Axa prioritara 5- Jirrburaatatirea mediului urban si coraservarea, protectia si 

valoriflcarea durubila a patriiraoniului cultural. Prioritatea de investitii 5.1-

Conservarea,protejarea,proniovarea si dezvoltarea patrimoraiului natural si culturai. 

Obiectivul proiectului vine dia necesilatea de a proteja si coiiserva patriinoniul cultural 

pentru generatiiie viitoare si de a faciiiia accesui publicului larg la acest patrimoniu,de a creste 

atractivitatea turistica si iirvestitionala a Municipiului Tecuci. 

Tema de proiectare stabilita conduce implicit la desfasurarea unor iucrari de reabilitare 

structurala,inodificari nestructurale pentru crearea fuactionalului dorit,modernizari aie 

fiuisajelor si instalatiilor.Astfel se propun urmatoarele interventiii: -interventii asupra 

compartimentanlor, iirterventii asupra sistemului coaastructiv, interveirtii asupra finisajelor 

interioare, interventii asupra finisajelor exterioare, dotari specifice(viirine expunere,ecran de 

proteetie,videoproiector, sistein infotoudi, calculatoare, laptop, birouri), locuri special 

ainenajate/ ecliiparneute de acces peniru persoane cu mobilitate redusa(3 buc.), echipamente de 

protectie iiiipolriva iacendiilor. 

În conforrnitate cu Lega nr. 215/2001 a adarinistra ţiei publice locale, cu rirodi[icăriie si 

coanpletările ulterioare, Coiisiliul Local al Municipiului Tecuci este cel care hotărăşte asupra 

conlractării i iealizării proiectelor de dezvoltare si iavestiţii ale adzniuistraţiei pubiice loca1e, 

precum si asupra participării la progzraaiele cu finanţare europeaiaă  nerauibursabilă, în funcţie 

de necesităţile obiective ale coirruzaităţii. 
Inchirierea spatiilor unitatilor de invatarnant preuniversitar, iatra iir competeirta 

consiliilor locale de pe raza iocalilatîi unde isi desfasoara activitatea iar in situatia in care 

imobilul (cladire si teren aferent) respectiv isi sciiinrba destinatia trebuie solicitat Aviz conforrn 

de la Ministerul Educatiei Nationale. 

Având în vedere Expunerea de irrotive a ini ţiatorului de proiecţ, coiasiderăni ca proiectul 

de irotărâre îndeplineste condiţiile de legalîtate peatru a lî adoptat. 

Sef Birou Fonduri Europene: 	 intocinit: 

Constantin Rodica 
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&7 	r,uvisa,a ii 

Anu 

vâ omunică tul că, în şedinţa Ccnsiliului de Administraţie aI inspectoratuui Şcolar Judeţean Galaţi din 

.$t ap,nbafă  solicitarea dumneavoasiră  din adresa înregislrată  cu niimărul 27121127.022018 p.rivind: 

schîmbarea ie deslinaţie a dădirii şi a teienului Mèrent în care a tunc ţionat Grădiniţa cu Program 

Prelungit Nr.14 Tecuci si arnenajarea unui Muzeu aI CăI ţii. 

mÂ 
Secretar aI CAISJ GaIa ţI 

css II. 1* Galu 
SI 

Birou tehnic-investi ţii, 	 Consilierjuridic OIFISJGatap, 
ing. Janeta Sava 
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MIN . ISTERUL EI3UCAŢ1Ei 

	

• 	
GRAPN ŢA CU PROGRAMPMLU.NCJT,NR. 14 TECU 

	

.; 	
Str. Vctae, .ar. 28-30, Miiu. 	iiid. GaIaţ  

Te.lF*x: 02361708786, e-naa1:gadinitan 

r270/08032018 	 . 	 . 
• 	: 	• 

Cătrc, 

Prîn ăria Municipiului Tecuci 	, 	 . . .. 	 .. 

Ca rspuns la Adisa Nr. 27180/27.02.2018 vă  coinuiaicăin că  în şédinţa 
Consiliului de Administraţie ai (3rădiniţei cu program prelungit Nr. 14 Tecuci din 
28.02.2018, s-a aprobat schîmbarea destina ţiei clăclirii şi tereiau1ui aferent 
îmobilului din strada 1 Decembrîe 1918 Nr. 73B, în care a funcţionat Grdiniţa Nr. 
14, în Muzeu al Cărţii. 

Totodată  vă  transinitem că  în noua locaţie situată  în Str. Biv. Victorici Nr 
28-30 îşi desf şoară  acivitatea 1 50 de preşeolari în 6 sâli ,de grpă  .att ia parter cât 
şi la etaj. Procesui educationai Ia niveiul unităţii de îiavăţămârt se destăşoară  în 
condiţii bune, personaiui didacfic liind fitular şi eu studii superoare. Umitatea 
dispune de o bază  materia1 safisfcăfoare. Deţinern un teren de joacà în curtea 
gtdiniţei dar care trebuie aaneaaajat. 

)• 	 • t. 
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