ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOT Ă RÂREANr.
Din 43.2017
Privind: Acordul de principiu al Corsi1iu1ui Local Tecuci privind depunerea de c ătrc
Municipiul Tecuci a unei solicit ări de finan ţ are prin Proramu1 National de Dezvoltare Locala a
obiectivului de investitii Reabilitare Gr ădiniţ a nr. 12 Tecucig jud. Galati.
Iniţiator: C ătălin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului : 9207 /PJ/07.03.2017
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă 7
în data
deO3.2O17;
Având în vedere:
- expunerea cle motive a ini ţiatorului, înregistrat ă sub nr. 9208 /PJ/07.03.2017;
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul A.D.P.P. înregistrat sub nr.9209/PJ/07.03.2017;
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate
In baza prevederilor:
- Programului National de Dezvoltare Locala - Ghid de implementare;
- art. 7, alin (1), lit. c) din OUG nr. 28/2013 - pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare
Locala;
- art. 44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind fînan 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.1 15 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţia public ă local ă,
republicat ă, cu modificările şi completările ulterioare;
HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Se aprob ă Acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de c ătre
Municipiul Tecuci a unei solicit ări de finanţ are prin Programul National de Dezvoltare Locala a
obiectivului de investi ţi Reabilitare Gr ădiniţa nr. 12 Tecuci, jud. Gala ţi.

Art.2. Prezenta hot ărâre va fi dus ă la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci si a
compartimentului de specialitate.
Art.3. Prezenta hot ărâre va fi comunicata celor interesa ţi prin grija Secretarului U.A.T. Municipiul
Tecuci.

PRE ŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BULHAC COIJN
..-
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SECRETAR.
Jr. FOTACHE VALERICA

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
P1IMAR
Nr. 9208 /PJ /07.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: Acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de
către Municipiul Tecuci a unei 1solicit ă ri de finan ţare prin Proramu1 National cle
Dezvoltare Locala a obiectivului de inveslifii Reabilitare Gr ădinita nr. 12 rfecuci
lud. Gala ţ i.
Programul Naţional de Dezvoltare Local ă, coordonat de Ministerul Dezvolt ării Regionale şi
Administraţiei Publice, stabile şte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importan ţă
naţională, care susţin dezvoltarea regional ă prin realizarea unor lucr ări de infrastructur ă rutier ă, tehnicoedilitară şi socio-educativă.
Conform prevederilor art. 7, alin (1), lit. c) din OUG iir. 28/2013 — pentru aprobarea Programului
National de Dezvoltare Locala, obiectivele de investi ţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie
să vizeze lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru mai multe
domenii specifice intre care si unit ăţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: gr ădiniţe, şcoli generale
primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unit ăţi
de învăţământ special de stat.
In cadrul subprogramului ,,Regenerarea urban ă a municipiilor şi oraşelor intre beneficiarii
eligibili sunt si unit ăţile administrativ-teritoriale reprezentate 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 aie unit ăţilor
administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal constituite.
In limita fondurilor aprobate anu!al prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne de
specialitate a propunerilor de finan ţare ale autorităţil6r locale, M]2RAP întocme şte şi aprob ă prin ordin al
ministrului dezvoltării reiona1e şi administraţiei publice, lista final ă cu obiectivele de investiţii care se
finanţează, listă care se public ă pe site-ul Ministerului Dezvolt ării Regionale şi Administraţiei Publice.
Grădiniţa nr. 12 din Tecuci isi desfaoară activitatea intr-o cl ădire construita in anul 1 93 6 .Cladirea
nu a beneficiat de repara ţ ii capitale si se afia intr-o stare avansata de degradare, motiv pentru care este
necesara reabilitarea si modernizarea imobilului. In anul scolar 2016-2017 gr ădiniţa este frecventata de un
număr de 70 prescolari.
Unitatea de înv ăţământ nu deţine autorizaţie de funcţionare de la Direcţia de S ănătate Publica
deoarece riu îndep1inete criteriile necesare desf ă urării in bune condiţii a procesului educaţional.
Având in vedere aceste aspecte, consideram ca este necesara promovarea proiectului de hot ărâre pentru
depunerea unei solicitări de finanţare a obiectivultii de Reabilitare gr ădiniţa nr. 12 Tecuci,jud. Galaţ i.

PRIMAR
Cătălin Constantin HURDUBAE
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
BIROUL FONDURI EUROPENE
Nr. 92091PJ /07.03.2017
RAPORT DE SPECIALITATE
Privind: Acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci Drivind deDanerea de
că tre Municipiul Tecuci a unei solicit ă ri de finantare prin Proramul National cle
Dezvoltare Locala a obiectivului de investitii Reabilitare Gr ădinita nr. 12 Teuc
jud. Galati.
Având in vedere prevederile Programului National de Dezvoltare Locala - Ghid de implementare
si ale art. 7, alin (1), lit. c) din OUG nr. 28/2013 - pentru aprobirea Programului National de Dezvoltare
Locala si ţinând cont ca Prâdinita cu program normal nr. 12 Tecuci nu de ţine autorizaţie de funcţionare
de la Direcţ ia de Sânâtaté Publica, este oportuna depunerea unei solicit ări de finanţare pentru obiectivul
de investiţii Reabilitare Grădiniţa nr. 12 Tecuci, jud. Galaţit.
Grădiniţ a nr. 12 din Tecuci îi desfă oară activitatea intr-o cl ădire construita in anul 1 93 6,
clădire care nu a beneficiat de repara ţ ii capitale si se afla intr-o stare avansata de degradare, motiv pentiu
care propunem reabilitarea si modernizarea imobilului. In vederea desf ă urării programului de înv ăţăinânt
in condiţ ii normale si de siguranta este necesara luarea de masuri urgente privind schimbarea acopeiiu1ui
grădiniţ ei deoarece învelitoarea din tabla a cl ădirii este ruginita si fisurata fapt care duce la infiltra ţia apei
meteorice si degradarea elementelor de structura. In anul 2013 a fost un real pericol când in holul cl ădirii
in fata unui vestiar pentru copii a c ăzut o bucata din tavan, situa ţie care a fost rezolvata pentru mornent
dar care trebuie soluţ ionata cu responsabilitate. ,
Alte probleme majore care necesita a fi reo1vate sunt : doua s ăli de clasa au trecere comuna, cele
trei cabine wc sunt insuf1ciente pentru cei 70 de cpii care frecventeaz ă grădiniţa, instalaţia electrica este
foarte veche, iar scurt circuitele se produc permanent atât din cauza umezelii dar si vechimii acesteia,
determinând greutatea in func ţionarea grădiniţ ei in ansamblu - pentru iluminat, centrale termice sau
sistemul de alarma, usile de la s ălile de clasa sunt vechi, deteriorate, nu stau închise, sistemul de
alimentare cu apa potabila este foarte yechi, drept pentru care centralele termice sunt alimentate cu
ajutorul unui hidrofor, iar la sp ălător copii se spal ă cu apa rece. Aleea de acces a copiilor in gr ădiniţa si
platforma din spatele cl ădirii care tine lob de teren dejoaca trebuiesc reasfaltare având o vechime de peste
30 de ani. Exista o sala de grupa, holul de intrare si cancelaria care nu pot fi înc ălzite suficient deoarece
pereţii nu sunt izolaţi la eterior.
Prin efectuarea lucr ărilor de reabilitare si modernizare ale imobilului gr ădiniţei se urm ărete
asigurarea gradului de confort interior si crearea spa ţiului care sa asigure desfă urarea optima a tutuuoi
activităţilor educaţionale.
Beneficiarii investi ţiei vor fi prescolarii si educatorii Gr ădiniţei nr. 12 din Tecuci, judeţul Galaţi.
Reabilitarea imobilului se impune in vederea ob ţinerii autorizaţiei de funeţionare de la Direcţia de
Sănătate Publica si securitatea la ineendiu.
Având in vedere cele prezentate mai sus, consideram ca proiectul de hot ărâre privind Acordul cIe
principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea unei solicit ări de f1nanţare in cadrul Programuiui
National de Dezvoltare Loeala pentruReabilitqr e Grădiniţa nr. 12 Tecuci, jud. Galaţi, îndep1incte
condiţ iile de legalitate si oportunitate, fapt pentru care il supunem spre dezbatere si apiobare consiliului
local.
Sef Servciul A.D.P.P.
Lradea
Întocmit
Maria Nita.

