
ROMANIA 
JUDETJL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREANr. ,9 
Din10,05,2018 

Privind: Aprobarea proiectului "Cresterea etlejentel energetice a eladirilor publice din 
Municipiul Tecuci Sediul Primariei Tecuci, ,judetul Galati" si a eheltuielilor legate de 
proiect, in vederea finantarii acestuia in eadrul Prograrnului Operational Regional 2014-
2020, Axa prioritarä 3.1.B. 

Initiator: Cätàlin Constantin HURDUBAE, Prirnarul Municipiului Tecuci, jud.Galati; 
Numr de inregistrare i data depunerii proioetului : .47654 /0.Q5.2018 	/ , 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude;ul Galati, Intrunit In edin 

in data dQ 10.05.2017; 
Având In vedere: 

- expunorea de motive a initiatorului, inregistrat4 sub nr. 47655/08,05,2018; 
- raportul de specialitate Intocmit de Biroul Fonduri Europene inregistrat sub nr. 47656 

/08.05.2018; 
- 	rapoartele de avizare ale eomisiilor do specialitate nr ............. 
- Solicit do clarificare 3 in etapa do precontractare do la Agentia pentru Dezvoltare 

Regionala Sud-Est (ADR Sud-Est) din 26 04 2018 inregistrata la UAT Tecuci cu 
nr 45437/26 04 2018 privind necesitatea intocmiru hotararu do dprobare a proiectului si a 
cheltuiehlor aferente, in conformitate cu ultima forma a bugotului rezu!tat in urmt etapei 
do evaluare si selectie. 
Prevederile Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarà 3 - Sprijinirea 
tranzitioi c,tre o econornie cu ernisii sczute de carbon, Prioritatea do Investitii 3,1 - 
Sprijinirea eficientei energetice, a gestionrii inteligente a energiei i a utilizärii energiel 
din surse regenerabile in infrastructurile publice, inelusiv in cldirile publice, i In 
sectorul locuintelor Operatiunea B - Cladiri publice, Apel de proiecte nr 
POR/2016/3/3. 1/B/1/7 REGIUNI 

In baza prevederilor: 
-art. 44 alin 1 §i art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificäriie i completärile u!terioare; 
- art. 36 alin 2 lit, b) i lit, d), alin 4 lit. d), alin 6 lit, a) pct.1 din Legea nr.215/2001 

rppublicat4 In 2007 cu modificrile §i compleffirile ulterioare; 

In baza art.45, alin 1 i art. 1 15 alini, lit. b) din Legea 215/2001 privind administratia public4 
localà, republicata, cu modificrile §i oompletrile ulterioare; 



HOT A RA T 

Art.1. Se aprobA proiectul ,,Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice-Sediul 
Prirnariei Tecuci, judetul Galati" in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului 
Qparational Regional 2014-2020, Axa proritara 3- Spjjinirea tranzitiei  etre o economic cu 
emisii sezute de carbon, Prioritatea de Investitii 3.1 - Sprij inirea efleientei energetice, a 
gestionärii inteligente a energiei si a utilizärii energiei din surse regenerabile In infrastructurile 
publice, inclusiv in clädirile publice, si In sectorul locuintelor, Operatiunea B- Cladiri pubilec, 
nr.apelului de proiecte POR/2016/3/3.1B/1/7/REGIUNI, 
Art.2. Se aprobd valoarea totala a proiectului ,,Cresterea eflcientei energetice a cladirilor 
pubJice - Sed lul Primariei Tecuci, judetul Galati", in cuantum de 7.435.124,48 lei (inelusiv 
TVA). 

Art-3. Se aproba contributia proprie in proiect a sun ei de 737.136,68 lel, reprezentand achitarea 
tuturor eheltuielilor neeliigibile ale proiectului, eat si contributia de 2% din valoarea eligibila a 
proiectului, in cuantum de 136.693,63 lei, reprezentand cofinantarea proieetului ,,Cristerea 
etleientei energetice a eladirilor publice - Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati". 
Art, 4 Sumele reprezentand cheltuielile conexe ce pot aparea pe durata imptementarii 
Proieetului ,,Cresterea eI'icientei energetice a eladirilor publice--Sediul Priniariei Tecuci, 

judetul Galati", pentru implementarea proiectului in conditii optime, sevor asigura din bugetul 
local. 

Art 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare irnplementarii proiectului in conditiile 
rambursarii/decontarii ulterioare a eheltuielilor din instrumente strueturale, 

Art. 6. Prin prezenta hotarare se imputerniceste, Primarul Municipiului Tecuci, domnul Catalin 
Constantin Hurdubac, , sa semneze toate actele necesare Si contractul de finantare. 

Art.7 In situatia in care, reprezentantul imputernicit conform art.6 din prezenta hotarare se afla 
in imposibilitatea exercitaril mandatului ineredintat, imputernicit sa semneze contractul de 
finantare este Viceprimarul Municipiului Teouci, domnul Pintilie Danut: 

Art,8. Prezenta hotarare va ft dusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 

Art.9.Prezenta hotärâreva fi comunicata celor interesai prin grija Seoretarului U,A. T.Municipiul 
Tecuci, 
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ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRJMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr,47655 /08.05.2018 

Privind: Aprobarea proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Tecuci - Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati" si a ebeltuielilor legate de 
project, in vederea frnantarii acestuia in cadrul Programuiui Operational Regional 2014-
2020, Axa prioritar4 3.1.B 

In demararea etapei precontractuale in Solicitarea de clarificari 3, ADR Sud-Est solicita 
hotararea consiliului local de aprobare a proiectului si a cheltuielilor aferente, in conformitate cu 
ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie. 

Valoarea totala a proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice —Sediul 
Primariei Tecuci, judetul Galati' in urma aetualizarii Devizului General este de 7.435.124,48 
lei.,  inclusiv TVA, din care contributia proprie este de 737.136,68 lei (inc!usiv TVA), 
reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeliigibile ale proiectului, Cat Si contributia de 2% 
din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 136,693,63 lei (inclusiv TVA), reprozentand 
cofinantarea proiectului. 

Dat find ca termenul limita de depunere a sojicitarilor de clarificari este data de 14.05.2018, 
Sc impune convocarea sedintei de indata a Consiliuiui Local a Municipiului Tecuci. 

Avand in vedere ode prezentate mai sus, consideram ca proieetul de hotarare privind 
aprobarea proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice —Sediul Prirnariei 
Tecuci, judetul Galati" si a cheltuielilor legate de proiect, trebuie supus spre dezbatere si 
aprobare in forma propusa. 

PRIMAR 
Catalin Constantin Hurdubae 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDURI EUROPENE 

Nr. 47656 /08-05.201$ 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Aprobarea proieetului "Cresterea eticientel energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Tecuci - Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati" si a cheltuielilor legate de 
project , in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-
2020, Axa prioritar 3.1.13 

Valoarea totala a proiectului "Cresterea eflcientei energetice a cladirilor publice - 
Sedjul Primarici Tecuci, judetul Galati" in urma actualizarii Devizului General este de 
7,43$,124,48  (iuelusiv TVA), din care contributia proprie este de 737,136-68 lei (inelusiv TVA) 
,reprezentand achitarea: 

- cheltuielilor neeliigibile ale proiectului in valoare de 600.443,05 lei (inciusiv TVA), 
- contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuanturn de 136.693,63 lei 

(inclusiv TVA), reprezentand cofinantarea proieetului. 

Avand in vedere cele mentionate rnai sus consideram ca proieetul de hotarare privind 
aprobarea proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice —Sediul Primariel 
Tecuci, judetul Galati" si a cheltuielilor legate de proicet, indeplirieste conditiile de legalitate Si 

oportunitate fapt pentru care it supunem dezbaterii si aprobarii Consiliului Local, 

SefBirou Fonduri Europene 

Constantin Rodica 

Birou Fonduri Europene 

rniirnona 


