
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 
HOT A RA RE A Nr.__ 
Din %tf22. 2017 

Privind : Acordul de principiu a! Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de 
catre Municipiu1 Tecuci a unui project finantat din fonduri europene privilld 
"Reabilitarea cladirii Primariei" Programul Operational Regional 2014-2020-Axa 
Prioritara 3.1 ,,Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a 
utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile 
publice si in sectorul locuintelor. 

Initiator : Catalin Constantin Hurdubae, Primarul MuniciDului Tecuci , judeul Galati; 
Nr. de Inregistrare i data depunerii proiectului 	 ______ 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeul Galati, Intrunit in edinta7l. 

• 	
dindatade 00. 02.2017 

Având In vedere: 
Expunerea de motive a initiatorului, Inregistratä sub nr. 4004/03.02.2017; 
Raportul de specialitate Intocmit de càtre Biroul Fonduri Europene ,Inregistrat sub 
nr.4003/03 .02.2017 
Rapoartele de avizare Intocmite de comisiile de specialitate nr. 1,2, 3, 4, 5 

In baza prevederilor: 
- Programului Operational Regional 2014-2020-Axa Prioritara 3.1 ,,Sprijinirea eficientei 
energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in 
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in seótorul locuintelor. 
-Art.44, alini si art 45, alin 1 din Legea nr.273/2006 a Finantelor Publice , cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
-Art.36, alin2, lit b) si art 9 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale republicata (ri), 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
-In baza art. 45 si art. 115, lit b) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata (ri), cu modificarile si compietariel ulterioare 

HO TA, RASTE; 

Art.1 Se aprobA in principiu depunerea de catre Municipiul Tecuci a unui proiect finantat 
din fonduri europene privind "Reabilitarea cladirii Primariei" Programul Operational 
Regional 2014-2020-Axa Prioritara 3.1 ,,Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii 
inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, 
inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor. 
Art. 2 Compartimentul de specialitate va asigura urmarirer reaiizarii prevederilor prezentei 
hotarari 
Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art 4. Prezenta dispoziie va fi dusã la Cunotintä celor interesai prin grija secretarului 
municjpiuJii Tecuci. 

c- -.  

SEDINTA CONTRASEMNEAZA 
Secretar, 

FotacheAa1ica 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 
Nr. 4004 din 03.02.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind : : Acordul de principiu a! Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de 
catre Municipiul Tecuci a unui proiect finantat din fonduri europene privind 
"Reabilitarea cladirii Primariei" Programul Operational Regional 2014-2020-Axa 
Prioritara 3.1 ,,Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a 
utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inc!usiv in cladirile 
publice Si in sectorul locuintelor. 

Avand in vedere deschiderea axei prioritare 3.1,,Sprijinirea eficientei energetice a 

S gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in 
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor din cadrul 
Programului Operational Regional 2014-2020, la sfarsitul lunii februarie 2017: 

Avand in vedere varsta si stadiul in care se gaseste in prezent imobilul unde isi desfasoara 
activitatea Consiliul Local Tecuci si aparatul executiv al administratiei publice locale si mai 
ales imposibilitatea acoperirii de la bugetul local a reabilitarii integrale si functionale a cladirii 
in discutie; 

Avand in vedere aparitia oportunitatii realizarii acestor lucrari complexe si de anverguar 
prin accesarea de fonduri europene nerambursabile la care cofinantarea proprie este \de de 
numai 2%; 

Avand in vedere economiile importante ce pot fi realizate cu cheltuielile privind 
consumurile energetice si de intretinete ca urmare a reabilitarii energetice a cladirii si efectul 
pozitiv asupra bugetului local; 

Avand in vedere perioada lunga, in care cladirea Primariei a beneficiat doar de renovare 
partiale si de nicio lucrare de o asemenea anvergura care sa duca la eficientizarea cheltuielilor 
de intretinere si functionare, a imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii pentru 
angajatii administratiei publice locale si pèntru cetatenii Municipiului Tecuci desei'viti de 
catre acestia precum si a imbunatatirii si reinnoirii aspectului edilitar, apare ca o oportunitate 
foarte importanta realizarea acestor lucrari de reabilitare 

In vederea accesarii fondurilor europene nerambursabile necesare implemantarii 
proiectului se impune acordul de principiu al Consiliului Local 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, consideram ca proiectul de hotarare 
indeplineste conditiile de legalitate pentru a putea fi aprobat 

PRIMAR, 

Catalin C.onstantin Hurdubae 

-- 



MUNICIPIUL TECUCI 
BIROU FONDURI EUROPENE 

NR 4003 din 03.02.2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind : Acordul de principiu a! Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de 
catre Municipiul Tecuci a unui project finantat din fonduri europene privind 
"Reabilitarea cladirii Primariei" Programul Operational Regional 2014-2020-Axa 
Prioritara 3.1 ,,Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a 
utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile 
publice si in sectorul locuintelor. 

In conformitate cu Legea 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Consiliu Local al Municipiului Tecuci este Cel care hotaraste asupra 

• oportunitatii contractarii si realizarii proiectelor de dezvoltare si investitii ale administratiei 
publice locale precum si asupra participarii la programe cu finantare europeana 
nerambursabila, in functie de necesitatile objective ale comunitatii 

In conformitate cu prevederile din Legea Finantelor publice nr.273/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare, autoritatile deliberative pot hotara asupra finantarii 
proiectelor ce au in vedere dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii administratiei publice 
locale, in limitele si conditiile !egii, pentru buna desfasurare a activitati!or specifice 
administratiei publice locale 

Avand in vedere oportunitatea aparuta prin deschiderea Axei Prioritare 3.1- Sprij inirea 
eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse 
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor 
din cadrul POR 2014-2020, a anvergurii si importantei obiectivului vizat si a efectelor 
pozitive asupra capitolului cheltuieli pentru viitoarele bugete ale administratiei publice locale 
Tecuci, ca urmare a implementarii acestui tip de proiecte. 

Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului de proiect, consideram ca 

is
proiectul de hotarare indeplineste conditiile de legalitate pentru a putea fi aprobat 

BIROUL FONDURI EUROPENE 

Rodica Constantin 


