
ROMA
A

NIA 
JUDEŢţJL GALAŢI 
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1-IOT Ă RÂREANr. 57 
Din 	.03.2017 

Privind: Acord1 de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de catrc 
Municipiul Tecuci a unei solicitari de finantare prin Proramu1 National de Dezvoltare Locala a 
obiectivului de investitii Reabilitare Gradinita nr. 17 Tecuci jud. Galati. 

Iniţiator: C ătălin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9213 lPJ! 07.03.2017 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă ?PD. în data 

de .0 03.2017; 
Având în vedere: 

— expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub nr. 9214/PJ! 07 .03.2017; 
— raportul de specialitate întocmit Serviciul .D.P.P. înregistrat sub nr. 9215/PJ!07 .03.2017; 
— raportul/rapoartele de avizare al/ale comisii /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), alin6 lit. a) pcţ .1 din Legea nr.215/2001 republicat ă  în 

2007 cu modificările si cmp1etări1e ulterioare; 

În baza art.45, alin 1 şi art.1 15 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  local ă , 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

IIOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.1. Se aprob ă  Acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depuncrea de că t 

Municipiul Tecuci a unei solicit ări de finanţare prin Programul National de Dezvoltare Locala a 
obiectivului de investi ţii Reabilitare Gradini ţa nr. 17 Tecuci, jud. Galati. 

Art.2. Prezenta hot ărâre va fi dusă  la înde1inire prin grij a 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. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
BULHAeCsONSTANTIN 
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SECRETAR. 
Jr. FOTACHE VALERICA 



ROMÂNIA 
JIJDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 9214 /PJ / 07.03.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: Acordul de principiu aI Consiliului Local Tecuci privind depunerea de 
catre Municipiul Tecuci a unei so1icitai de finantare prin Proramu1 National de 
Dezvoltare Locala a obiectivului de invstitii Reabilitare Gradinita nr. 17 Tecuci, 
jud. Galati. 

Programul Naţional 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  
naţiona1ă, care susţin dezvoltarea regional ă  prin realizarea unor lucrări de infrastructur ă  rutieră , tehnico-
edilitară  ş i scio-educativă . 

Conform prevederilor art. 7, alin (l), lit. c) din OUG nr. 28/2013 - pentru aprobarea Programului 
National de Dezvoltare Locala, obiectivele de investi ţii care pot fi finan ţate în cadrul programului trebuie 
să  vizeze lucrări de rea4are / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru mai multe 
domenii specifice intre care si unit ăţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: gr ădiniţe, şcoli generale 
primare ş i gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, uriit ăţ i 
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 iocale 
ale municipiilor ş i 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 legea bugetului de stat, în baza analizei interne de 
specialitate a propunerilor de finan ţare ale autorit ăţilor locale, MDRAP întocme şte ş i aprobă  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei Ipublice, lista final ă  cu obiectivele de investi ţii care se 
finanţează, listă  care se public ă  pe site-ul Ministerului Dezvolt ării Regionale ş i Administraţiei Publice. 

Grădiniţa cu program normal nr. 17 Tecuci este situat ă  pe strada Bradului nr.5 intr-o cl ădire 
improprie la parterul Blocului Consiliului Local, adaptat ă  in anul 1982 cerin ţelor învăţământului 
preco1ar pentru o perioada scurta de timp. Este necesar ă  reabilitarea unui spa ţiu existent în str. 1 
Decembrie 1918. 

In anul scolar 2016-2017 grădiniţa este frecvntata de ur num ăr de 207 preco1ari, repartiza ţi pe 
grupe de vârstă . j 

Unitatea de înv ăţamânt nu de ţine autorizaţie de funcţionare de la Direc ţia de S ănătate Publica 
deoarece nu îndep1inete criteriile necesare desf ă urării in bune condiţii a procesului educa ţional. 

Având in vedere aceste aspecte, consideram ca este necesara promovarea proiectului de hot ărâre pentru 
depunerea unei solicitări de finanţare a obiectivului de tReabilitare Gr ădiniţa nr. 17 Tecuci,jud. Galaţi. 

PRIMAR 
Cătălin Constantin HURDUBAE 



ROMÂNIA 
JUDEŢUt GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDURI EUROPENE 

Nr. 9215 /PJ! 07 .03.2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de 
catre Municipiul Tecuci a unei solicitari de finantare prin Pro2ramul National de 
Dezvoltare Locala a obiectivului de investitii Reabilitare Gradinita nr. 17 Tecuci, 
lud. Galati. 

Având in vedere prevederile Programului ationa1 de Dezvoltare Locala - Ghid de implen -ientare 
si ale art. 7, alin (1), lit. c) din OUG nr. 28/2013 - pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare 
Locala si ţinând cont ca Grădiniţa cu program prelungit nr. 17 Tecuci nu de ţine autorizaţie de func ţionare 
de la Directia de Sanatate Publica, este oportuna depunerea unei solicit ări de finanţare pentru obiectivul 
de investi ţii Reabilitare Grădiniţa nr. 17Tecuci, jud. Galati. 

Grădniţa cu Program Prelungit nr. 17 Tecuci func ţionează  in blocul Consiliului Locaa a] 
Municipiului Tecuci, pe strada Bradului nr. 5. 

Gradinita cu Program Prelungit nr. 17 Tecuci a fost înfiintata la 1 septembrie 1982 cu un num ăr de 
4 grupe cu program norna1. In prezent Gr ădiniţa cu Program Prelungit nr. 17 are plan de scolarizare care 
cuprinde 6 grupe de copii pentru program prelungit si 2 grupe de copii pentru program normal cu un 
număr total de 207 copii cu vârste cuprinse intre 3 ani si 6 ani, un num ăr foarte mare pentru spa ţiul alocat 
funcţionarii grădiniţei. Menţionam ca mediul fizic, spa ţiul destinat activit ăţilor instituţiei de învăţământ 
precolar nu este proiectat încât s ă  poată  răspunde nevoilor afective, sociale, cognitive si fizice ale 
copiilor. In spaţiul alocat grădiniţei, având in vedere num ărul foarte mare de copii care frecventeaz ă  
grădiniţa, nu sunt condi ţii corespunzătoare desfă urării tuturor activit ăţilor motiv pentru care se solicita 
întreprinderea de ac ţiuni si luarea de masuri pentru asigurarea condi ţiilor corespunzătoare actului 
educaţional. In acest sens se impune luarea de masuri urgente pentru alocarea si reabilitarea unui spa ţiu 
in vederea extinderii grădiniţei si separarea segmentului ante-preco1ar (copii cu vârste 1-3 ani) cle 
segmentul preco1ar (3 -6 ani), precum si ob ţinerea autoriza ţiei de func ţionare care impune separarea. 

Menţionam ca din cauza spa ţiului necoespunzător nu exista autoriza ţie de func ţionare iar 
organele de control au propus aceasta extindere prin separarea unui numar de 3 grupe. Mai precizam ca 
Grădiniţa PP nr. 17 din Tecuci este singura unitate din tara aplicant ă  al acestui program fiind singurul loc 
in care se da o sansa si acestui nivel de vârsta cuprins intre 1 si 3 ani. 

Prin efectuarea lucr ărilor de reabilitare si modernizare ale imobilului gr ădiniţei se urmărete 
asigurarea gradului de confort interior si crearea rspa ţiului care sa asigure desfă urarea optima a tuturor 
activităţilor educaţionale. 

Beneficiarii investi ţiei vor fi preco1arii si eduatorii Gr ăainiţei rir. 17 din Tecuci, jude ţul Gala ţ i. 
Reabilitarea imob1u1ui se impune in vederea ob ţinerii autoriza ţiei de func ţionare de la Direc ţia de 

Sănătate 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 Reabilitare Gr ădiniţa nr. 17 Tecuci, jud. Galaţi, îndeplinete 
condiţiile de legalitate si oportunitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbatere si aprobare consiliului 
local. 

efServiciul A.D.P.P. 	 Întocm it 
Lucea 
	

Marian Niţă  
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