
ROMÂNIA 
JIJDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREANr. Àf 
 

Din /P-03.2017 

Privind: Acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de cître 
Municipiul Tecuci a unei solicit ări de finantare prin Proramu1 National de Dezvoltare Local ă  a 
obiectivului cle investitii Reabilitare Gradinita nr. 1 Tecuci jud. Galati. 

Iniţiator: Cătălin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului : 9204 IPJI07.03.2017 	 , 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jde ţu1 Galaţi, întrunit în şedinţă 	iîn data 

de1 
,,,, 
. 03.2017; 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrată  sub rir.9205/PJ/07.03.2017; 
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul A.D.P.P. înregistrat sub nr.9206 /PJ/07.03.2017; 
- raportul/rapoartele de avizare a1/1e comisiei /omisii1or de specialitate nr2 

In baza prevederilor: 
- Programului Nation1 de Dezvoltare Local ă  - Ghid de implementare; 
- art. 7, alin (1), lit. c) din OUG nr. 28/2013 - pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare 

Locală ; 
- art. 44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările 

i completările ulterioare; 
- art. 36 alin 2 lit. b) si lit. d), alin 4 lit. d), alin 6 lit. a) pct.1 din Legea nr.215/2001 republicat ă  în 

2007 cu modificările si completările ulterioare; 

În baza art.45, alin 1 şi art.115 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  locală , 
republicată, cu modificările şi completările u1teriore; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
- 	Art.1. Se aprob ă  Acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depuncrea dc cătr 

Municipiul Tecuci a unei solicit ări de finanţare prin Programul Na ţional de Dezvoltare Locai a 
obiectivului de investi ţii Reabilitare Gradini ţa nr. 1 Tecuci, jud. Gala ţi. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi dus ă  la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci şi a 
compartimentului de specialitate. 

Art.3. Prezenta hot ă âre va fi comunicat ă  celor interesaţi rin grija Secretarului U.A.T.Municipiul 
Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
BULHAC CONSFANTIN 

SECRETAR. 
Jr. FOTACHE VALERICA 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 9205 ,PJ /07.03.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: Acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de 
catre Municipiul Tecuci a unei solicit ări de finanţare  prin Proramu1 Naţional  de 
Dezvoltare Local ă  a obiectivuhi de investitii Reabilitare Gradinita nr. 1 Tecuci, 
jud. Galati. 

Programul Na ţional de Dezvoltare Local ă, coordonat de Ministerul Dezvolt ării Regionale ş i 
Administraţiei Publice, stabile şte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importan ţă  
naţională, care susţin dezvoltarea regional ă  prin realizarea unor lucrări de infrastructur ă  rutieră, tehnico-
edilitară  şi socio-educativă . 

Conform prevederilor art. 7, alin (1), lit. c) din OUG rir. 28/2013 - pentru aprobarea Programului 
National de Dezvoltare Locală, obiectivele de investi ţii care pot fi finan ţate în cadrul programului trebuie 
să  vizeze lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru mai multe 
domenii specifice între care şi unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: gr ădiniţe, şcoli generale 
primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unit ăţ i 
de învăţământ special de stat. 

In cadrul subprogramului ,,Regenerarea irban ă  a municipiilor şi oraşelor între beneficiarii 
eligibili sunt şi unităţile administrativ-teritoriale rprezentate de autorit ăţile administraţiei publice locale 
ale municipiilor şi oraşelor. 

Programul se finan ţează  din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual în 
bugetul MDRAP, din fonduri aprobate anual cu aceast ă  destinaţie în bugetele locale ale unit ăţilor 
administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal constituite. 

In limita fondurilor aprobate anual prin 1legea bugetului de stat, în baza analizei interne de 
specialitate a propunerilor de finan ţare ale autorităţilQr locale, MDRAP întocme şte şi aprobă  prin ordin al 

, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, lista fînal ă  cu obiectivele de investi ţii care se 
finanţează, listă  care se pliblică  pe site-ul Ministerului Dezvolt ării Regionale şi Administraţiei Publice. 

Gradiniţa cu program normal nr. 1 Tecuci este situata pe strada 1 Decembrie 1918  într-o cl ădire 
foarte veche de patrimoniu, adaptata in anul 2011 cerin ţelor învăţamântului pre şcolar pentru o perioadă  
scurtă  de timp. 

In anul şcolar 20 1 6-20 1 7 gradiniţa este frecventată  de un număr de 70 pre şcolari, repartizati în 3 
grupe: grupa mic ă  20 de copii, grupa mijlocie 25 de copii, grupa mare 25 de copii. 

Unitatea de învăţamant nu de ţine autorizatie de func ţionare de la Directia de S ănătate Public ă  
deoarece nu indepline şte criteriile minime necesare desf ăşurarii în bune condi ţii a procesului educaţional. 

Avand în vedere aceste aspecte, consideram ca ete necesara promovarea proiectului de hotarare pentru 
depunerea unei solicitari de finantare a obiectivului de Reabilitare gradinita nr. 1 Tecuci, j ud. Galati. 

PRIMAR 
Cătălin Constantin HURDUBAE 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDURI EUROPENE 

Nr. 9206 /PJ /07.03.2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea dc 
ctre Municipiul Tecuci a unei solicitari de finantare prin Prorarnu1 Nationatdc 
Dezvoltare Locala a obiectivului de investitii Reabilitare Gradinita nr. 1 Tecj 
lud. Galati. 

Avand in vedere prevederile Programului National de Dezvoltare Locala - Ghid de irnplementare 
si ale art. 7, alin (1), lit. ) din OUG nr. 28/2013 - pentru aprobarea Programului National dc Dezvoltare 

•Loca1a si tinand cont ca Gradinita cu program normal nr. 1 Tecuci nu detine autorizatie de functionare de 
la Directia de Sanatate Publica, este oportuna dcp.inerea unei solicitari de finantare pcntru obicctivul dc 
investitii Reabilitare Gradinita nr. 1 Tecuci, jud a1ati. 

Gradinita cu program normal nr. 1 este situata pe strada 1 Decernbrie 1918 iriir-o ctudiue uurk; 

veche de patrimoniu, adaptata in anul 2011 cerintelor invatamantului prescolar pentru o iriod scurui 
de timp.In anul scolar 2016-2017 gradinita are inscrisi un numar de 70 prescolari, repartizati in 3 grupc: 
grupa mica 0 de copii, grupa mijlocie 25 de copii grupa mare 25 de copii. 

Unitatea de invatamant nu detine autorizatie de ftnctionare de la Directia de Sanatate Pubtica 
deoarece: doua sali de grupa au spatiul necorespuzator numarului de copii inscrisi, peretii prezinta ftSUIi 

si crapaturi, tavanele sunt degradate, una dintre c1e 3 sali de grupa are subsolul urned cu igrnsie si fara 
stalpi de protectie la podeaua clasei, sala de spectco1e nu poate fi folosita dcoarece podeaua, aftata intr-
un stadiu avansat de degradare a inceput sa ftambeze si sa se deplaseze, instalatia elcctiica este foarte 
veche cu problerne permanente la iluminat, doze si contor, alimentarea cu apa potabila este iri sistern 
centralizat iar iarna apar probleme, accesul in gradinita se face pe o singura usa, scarilc surit foartc inalte 
si degradate si nu exista pista pentru persoanele cu handicap locomotor, spatiul de joaca este rnic, 
riearnenajat corespunzator si cu prea putine aparatè dejoc. 

Acoperisul este din tabla ruginitd si fisurata p1c anumite portiuni iar cand ploua in holul gradinitei s_ si iri sala de spectacolc se produc inftltratii care detcrmina deeriorarea tavanelor si a clerncntelor dc 
structura. 

Prin efectuarea lucrarilor de reabilitare si modernizare ale imobilului gradinitci se urrnarestc 
asigurarea gradului de confort interior si creare spatiului care sa asigure desfasurarea optirna a tuiuror 
activitatilor educationale. 

Beneficiarii investitiei vor fi prescolarii si educatorii Gradinitei nr. 1 din Tecuci, judctul Galati. 
Reabilitarea imobilului se impune in vcderea obtinerii autorizatiei de functionare de la Directia dc 

Sanatate Publica si securitatea la incendiu. 
Avand in vedere cele prezentate mai sus, consideram ca proiectul de hotarare prvind Acordul dc 

principiu al Consiliului Local Tecuci pivind depunerea unei solicitari dc finantare in cadrul Prograniului 
National de Dezvoltare Locala pentru Reabilitare Gradinita nr. 1 Tccuci, jud. Galati, indep1inesc 
conditiile de legalitate i oportunitate, fapt pentru care il supunem spre dczbaterc si aprobare consiliului 
tocal. 

Sef Serviciul A.D.P.P. 
LGradea 
	 Serviciu A.D.P.P. 


