ROMÂNIA
JUDEŢţJL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILJIUL LOCAL
HOT Ă RÂREANr. J7.
Din 4O.03.2017
Privind: Acordul de principiti al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de catre
Municipiul Tecuci a unei solicitari de finantare prin Prormu1 National de Dezvoltare Locala a
obiectivului de investiti Reabilitare Gradinita nr.13 Tecuci, jud. Galati.
Iniţiator: C ătălin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Gala ţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului : 9210 !PJ/ 07.03.2017
r
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă
în data
de J? 03.2017;
..iAvând în vedere:
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă sub nr. 9211/PJ/ 07 .03.2017;
- raportul de specialitate întocmit Serviciul A.D.P.P. înregistrat sub nr. 9212/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 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.1 15 alinl, lit. b) din Legea 215/201 privind administra ţia public ă locală,
republicată, cu modificăr1e şi completările ulterioare;
IIOT 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 finanţare prin Programul National de Dezvoltare Locala a
obiectivului de investi ţii Reabilitare Gradini ţa nr. 13 Tecuci, jud. Galati.

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.Municipiui
Tecuci.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BULHAC C,oStANIIN

SECRETAR.
Jr. FOTACHE VALERICA
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ROÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
Nr. 92141 /PJ / 07 .03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: Acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de
catre Municipiul Tecuci a unei solicitari de finantare prin Proramu1 INational de
Dezvoltare Locala a obiectivului de invstitii Reabilitare Gradinita nr. 13 Tccci
jud. Galati.
Programul Naţional de Dezvoltare Loca1, 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 rutieră, tehnicoedilitară şi socio-educativ ă.
Conform prevederilor art. 7, alin (1), lit. c) din OUG nr. 28/2013 - pentru aprobarea Programului
National de Dezvoltare Locala, obiectivele de invsti ţii care pot fi finanţate în cadrul prograrnuhii trebuie
să vizeze lucr ări de realizare / extindere / reabi1itar / modernizare, respectiv dotare, pentru mai multc
domenii specifice intre care si unit ăţi de învăţământ preuniveritar, respectiv: gr ădiniţe, şcoli generale
primare şi gimnaziale, 1iee, 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 apro bate anual în
bugetul MDRAP, din fonduri aprobate anual cu aceast ă destinaţie în bugetele locale ale unit ăţ iioi
administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal constituite.
In limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne de
specialitate a propunerilor de finan ţare ale autorităţilor locale, MDRAP întocme şte şi aprob ă prin ordin al
ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, lista final ă cu obiectivele de investi ţii care se
finanţează, listă care se public ă pe site-ul Ministert1ui Dezvolt ării Regionale şi Administraţiei Publice.
Grădiniţa cu program normal nr. 13 Tecuci este situat ă în cartierul Cernicari pe strada Cocor ă ti
nr. 1 intr-o cl ădire improprie adaptat ă in anul 2011 cerinţelor învăţământului preco1ar pentru o perioacla
scurta de timp. Este necesar ă reabilitarea acestui spaţiu scolar.
In anul scolar 2016-2017 gr ădiniţa este frecventata de un num ăr de 30 preco1ari, repartiza ţi pe
grupe de vârst ă .
Unitatea de înv ăţământ nu deţine autorizaţie de funcţionare de la Direc ţia de S ănătate Publica
deoarece nu îndeplineste criteriile necesare desf ă ură ii in bune condiţii a procesului educaţional.
Având in vedere aceste aspecte, consideram ca este necesara promovarea proiectului cle hot ărâre pentru
depunerea unei solicitări de finanţare a obiectivului de Reabilitare Gr ădiniţa nr. 13 Tecuci,jud. Galaţi.

PRIMAR
Cătălin Constantin HURDUBAE

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
BIROUL FONDURI EUROPENE
Nr. 9212 /PJ / 07 .03.2017
RAPORT DE SPECIALITATE
Privind: Acordul de princiDiu aI
risiliului Local Te4
rivind denunerea
catre Municipiul Tecuci a unei solici
ntare Drin P
ul National cle
Dezvoltare Locala a obiectivului de investitii Reabilitare Gradinita nr. 13 Tecci,
jud. Galati.
Având in vedere prevederile Programului National de Dezvoltare Locala - Ghid de iniplementare
si ale art. 7, alin (1), lit. c) din OUG nr. 28/2013 - pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare
Locala si ţinând cont ca Grădiniţ a cu program normal iir. 13 Tecuci nu deţine autorizaţie de funcţionare
de la Direc ţia de S ănătate Publica, este oportuna depunerea une i solicitări de finanţare pentru obiectivul
1
de investiţii Reabilitare Grădiniţ a nr. 13 Tecuci, jud. Galaţi.
Grădiniţa cu Proram normal nr. 13 Tecuci funcţionează in localul Scolii nr. 9 din cartierul
Cernicari al Municipiului Tecuci, pe strada Cocorasti nr. 1.
In scoala nu mai urmeaz ă cursuri elevi, ei fiind transfera ţi cu microbuzul c ătre alta unitate co1ara
din ora. Având in vedere ca in acest cartier sunt peste 30 de copii cu vârste cuprinse intre 3 si 6 ani, cstc
neap ărat necesar ca acolo unde isi desf ă oară activitatea sa beneficieze de cele mai bune condi ţii. Clădirea
scolii nu este racordata la re ţeaua de apa si canalizare a orau1ui. Func ţionând in aceste condiţii unitatea
de învăţământ nu a primit Autoriza ţie Sanitara de func ţionare. Menţ ionam ca toaleta se afla in curte la o
distanta considerabila de cl ă direa unde isi desfasoara copii cursurile si este neînc ălzita.
Faţada clădirii este deteriorata. Lavoarele sunt nefunc ţionale. Nu exista amenajat un gard
împrejmuitor.
Grădiniţa nu are in dotare un frigider pentru p ăstrarea produselor lapte corn.
Incă din anul 2015 s-a solicitat efectuarea racordului la re ţeaua de apa si canalizare si amenajarea
intr-o înc ăpere existenta a cl ădirii a unui grup sanitar care sa îndeplineasc ă condiţiile autoriz ării sanitare.
In acest sens menţ ionam ca imobilul este înc ălzit cu ajutorul unei centrale cu cazan sub presiune alimentat
cu lemne, deoarece in cartier nu este aduc ţiune de gaze naturale.
Aceasta centrala nu poate asigura apa calda pentru chiuvetele de la grupurile sanitare.
De asemenea por ţiuni întregi din clădire necesita reparaţii si imbunatatiri. Curtea cl ădirii este
foarte mare si poate fi amenajat un spa ţiu de joaca dotat corespunz ător cu aparate de joaca si gropa cle
nisip către care sa fie realizate alei de acces.
Prin efectuarea 14cr ări1or de reabilitare si modernizare ale imobilului gr ădiniţei se urmărctc
asigurarea gradului de confort interior si crearea spa ţiului care sa asigure desfă urarea optima a tuturoi
activităţilor educaţionale.
Beneficiarii investi ţiei vor fi preco1arii si educatorii Gr ădiniţei rir. 13 din Tecuci, judeţul Galaţi.
Reabilitarea imobilului se impune in vederea ob ţinerii autorizaţiei de funcţionare de la Direc ţia de
S ănătate Publica si securitatea la incendiu.
Având in vedere cele prezentate mai sus, consideram ca proiectul de hot ărâre privind Acordul de
principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea unei solicit ări de finanţare in cadrul Programului
National de Dezvoltare Locala pentru tReabilitare Gr ădiniţa nr. 13 Tecuci, jud. Galaţi, îndep1inete
condiţ iile de legalitate si oportunitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbatere si aprobare consiliului
local.
efServiciul A.D.P.P.

Ladea

Întocmit

Marian Nit ă

