
ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIULLOCAL 

HOT Ă RÂR,EANr. /d 
Din (.O6.2O18 

Privind: Modificare HCL Nr.193/29.09.2017 de aprobare a documenta ţiei tehnice si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cresterea eficientei energetice a cladirilor 
publice din Municipiul Tecuci-Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racovita, nr.20 
bis, Iocalitatea Tecuci, judetul Galati, cu privire Ia indicatorii economici. 

Iniţiator: Cătălin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 55389 / 12 .06.201 8 	 ..- 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă 	 data de: 

.O6.2O1 8; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr.55390/12.06.2018; 
- raportul de specialitate întocmit de Biroul Fonduri Europene înregistrat sub nr.55391/12.06.2018; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nrj ţ. 	....... 
- Bugetul cererii de finantare al proiectului,,Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice 

din Municipiul Tecuci- Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racovita, nr.20 bis, 
localitatea Tecuci, judetul Galati. 

In baza prevederilor: 
-art. 44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modificările si 
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 modific ările si completările ulterioare; 

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

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aprobă  modificarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Cresterea eficientei energetice 
a cladirilor publice din Municipiul Tecuci- Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. 
Costache Racovita, nr.20 bis, localitatea Tecuci, judetul Galati, de la valoarea de 
1.518.816,61 lei (inclusiv TVA) ,aprobata prin H.C.L. Nr.193/29.09.2017 la valoarea de 
1.544.286,18 Iei conform Anexei nr.1- Bugetul cererii de finantare ce face parte integranta 
din prezenta hotarare. 

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 193/29.09.2017 raman neschimbate. 

Art. 3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 

Art.4.Prezenta hot ărâre va fi comunicata celor interesa ţi prin grija Secretarului U.A.T.Municipiul Tecuci. 

INŢĂ , 
1 

SECRETAR, 
Jr. FOTACUE  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 55390/12.06.2018 
EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: Modificare HCL Nr.193/29.09.2017 de aprobare a documenta ţiei tehnice şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cresterea eficientei energetice a cladirilor 
publice din Municipiul Tecuci -Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racovita, nr.20 
bis, localitatea Tecuci, judetul Galati, cu privire la indicatorii economici. 

Prin HCL nr. 193/29.09.2017s-a aprobat documentatia tehnica si indicatorii tehnico-economici 
pentru proiectul Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci- Liceul 
Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racovita, nr.20 bis, localitatea Tecuci, judetul Galati t!  la 
valoarea de 1 .5 1 8 .8 1 6,6 1 lei (inclusiv TVA) , valoare prevazuta in Devizul General. Deoarece 
documentatia tehnico-economica si Devizul General aferente proiectului Cresterea eficientei energetice 
a cladirilor publice din Municipiul Tecuci - Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racovita, 
nr.20 bis, localitatea Tecuci, judetul Galati au fost intocmite in conformitate cu HG 28/2008, in care nu 
erau prevazute cheltuielile cu informarea, publicitatea si auditul proiectului a fost necesara cuprinderea 
acestor cheltuieli in bugetul cererii de finantare. 

Deoarece documentatia tehnico-economica si Devizul General aferent proiectului a fost intocmite 
in conformitate cu HG 28/2008,in care nu erau prevazute cheltuieli cu informarea ,publicitatea si auditul 
proiectului a fost necesara cuprinderea acestor cheltuieli in bugetul cererii de finantare. 

Prin HCL nr. 225/02.10.2017, a fost aprobat proiectul Cresterea eficientei energetice a cladirilor 
publice din Municipiul Tecuci - Liceul Tehnologic Elena Caragiani,str. Costache Racovita,nr.20 bis, 
localitatea Tecuci, judetul Galati si a cheltuielilor legate de proiect, Axa prioritara 3-Sprijinirea 
tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de Investitii 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, Operatiunea B-Cladiri 
publice, Apel de proiecte nr. POR12016/3/3.1/B/REGIUNI, la valoarea de 1.544.286,18 lei inclusiv 
TVA, valoare care cuprinde si cheltuielile cu informarea, publicitatea si auditul proiectului si reprezinta 
bugetul cererii de finantare. 

In demararea etapei precontractuale, in Solicitarea de clarificari 3 din data de 07.06.2018, ADR 
Sud-Est Braila, a solicitat hotararea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, actualizata, in 
conformitate cu ultima forma a bugetului cererii de finantare prezentata in urma etapei de evaluare 
tehnica si financiara. 

In conformitate cu ultima forma a bugetului cererii de finantare prezentata in urma etapei de 
evaluare tehnica si financiara, valoarea totala a obiectivului de investitii Cresterea eficientei 
energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci-Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. 
Costache Racovita, nr. 20bis, localitatea Tecuci, judetul Galati , este de 1.544.286,18 Iei (inclusiv 
TVA), din care C+M este de 1.113.590,10 lei (inclusiv TVA). 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, consideram ca este necesara promovarea proiectului de 
hotarare privind Modificare HCL Nr.193/29.09.2017 de aprobare a documenta ţiei tehnice si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Tecuci -Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racovita, nr.20 bis, localitatea 
Tecuci, judetul Galati, cu privire la indicatorii economicisi supun spre dezbatere si aprobare proiectul de 
hotărâre în forma propus ă . 

PRIMAR 
Cătălin Constantin HURIJUBAE 

1 	:• 



ROMÂNIA 
J[JDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDURI EUROPENE 

Nr. 55391 /12.06.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Modificare HCL Nr.193/29.09.2017 de aprobare a documenta ţiei tehnice si a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Tecuci -Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racovita, nr.20 bis, Iocalitatea 
Tecuci, judetul Galati, cu privire Ia indicatorii economici. 

Proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile art.36 alin.2 lit.b) si lit.d),alin 4 lit.d),alin.6 lit.a) 
pct.1 din Legea nr.215/2001 republicata in 2007 privind administratia publica locala, cu modificarile si 
completarile ulterioare si ale art.44 alin 1 si art.45 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 
locale,cu modificarile si completarile ulterioare. 

Proiectul de Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci- Liceul 
Tehnologic Elena Caragiani,str. Costache Racovita,nr.20 bis, Iocalitatea Tecuci, judetul Galati 
reprezinta un beneficiu important pentru comunitatea locala. Solutia propusa, optima din punct de vedere 
tehnic si economic, cuprinde masuri de fapt ce vor fi concretizate la finalul proiectului prin cresterea 
calitatii vietii cetatenilor municipiului si asigurarea de conditii corespunzatoare desfasurarii activitatii. 
Obiectivul de investitii va fi depus spre finantare in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea 
de investitii 3. 1, Operatiunea B - Cladiri publice. 

Constructia face parte dintr-un grup de cladiri selectionate de Municipiul Tecuci in documentatia 
strategica a localitatii.Cladirea a fost construita in anul 1993 iar la momentul actual nu corespunde din 
punct de vedere al protectiei termice. 

Prin HCL nr. 193/29.09.2017s-a aprobat documentatia tehnica si indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci- Liceul 
Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racovita, nr.20 bis, localitatea Tecuci, judetul Galati , 
la valoarea de 1.518.816,61 lei (inclusiv TVA) , valoare prevazuta in Devizul General. Deoarece 
documentatia tehnico-economica si Devizul General aferente proiectului Cresterea eficientei 
energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci - Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. 
Costache Racovita, nr.20 bis, localitatea Tecuci, judetul Galati au fost intocmite in conformitate cu 
HG 28/2008, in care nu erau prevazute cheltuielile cu informarea, publicitatea si auditul proiectului a fost 
necesara cuprinderea acestor cheltuieli in bugetul cererii de finantare. 

Documentatia tehnico-economica si Devizul General aferent proiectului a fost intocmite in 
conformitate cu HG 28/2008,in care nu erau prevazute cheltuieli cu informarea ,publicitatea si auditul 
proiectului a fost necesara cuprinderea acestor cheltuieli in bugetul cererii de finantare. 

Prin HCL nr. 225/02.10.2017, a fost aprobat proiectul Cresterea eficientei energetice a cladirilor 
publice din Municipiul Tecuci - Liceul Tehnologic Elena Caragiani,str. Costache Racovita,nr.20 
bis, Iocalitatea Tecuci, judetul Galati si a cheltuielilor Iegate de proiect, Axa prioritara 3-
Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de Investitii 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 Iocuintelor, 
Operatiunea B-Cladiri publice, Apel de proiecte nr. P0R12016/3/3.1JB/REGIUNI, la valoarea de 
1 .544.286,18 lei inclusiv TVA, valoare care cuprinde si cheltuielile cu informarea, publicitatea si auditul 
proiectului si reprezinta bugetul cererii de finantare. 



In demararea etapei precontractuale, in Solicitarea de clarificari 3 din data de 07.05.2018, ADR 
Sud-Est Braila, a solicitat hotararea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, actualizata, in 
conformitate cu ultima forma a bugetului cererii de finantare prezentata in urma etapei de evaluare 
tehnica si financiara. 

In conformitate cu ultima forma a bugetului cererii de finantare prezentata in urina etapei de 
evaluare tehnica si financiara, valoarea totala a proiectului Cresterea eficientei energetice a 
cladirilor publice din Municipiul Tecuci - Liceul Tehnologic Elena Caragiani,str. Costache 
Racovita, nr.20 bis, localitatea Tecuci, judetul Galati este de 1.544.286,18 lei (inclusiv TVA) din 
care C+M este de 1.113.590,10 lei (inclusivTVA). 

Avand in vedere aceste prevederi legale, consideram ca proiectul de hotarare privind Modificare 
HCL Nr.193/29.09.2017 de aprobare a documentaţiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci -Liceul 
Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racovita, nr.20 bis, Iocalitatea Tecuci, judetul Galati, 
cu privire la indicatorii economici indeplineste conditiile de legalitate si oportunitate, fapt pentru care il 
supunem spre dezbatere si aprobare consiliului local. 

SefBirou Fonduri Europene 
Constantin Rodica ,  

Intocmit: 

Consilier 



ANEXA NR.1 Ia 
H.C.L. NR.1DIN/3  .06.2018 

INDICATORI ECONOMICI: 

Valoarea totala a obiectivului de investitii este de: 
1.544.286,18 lei inclusiv TVA din care 
1.113.590,10 lei inclusiv TVA C+M 

SefBirou Fonduri europene 
Constantin Rodica 

Intocmit: 
Consilier 
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SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI 

SURSE DE FINANTARE 

I Valoarea totală  a cererii de finantare, din care: 1.544.286,18 
a. Valoarea totala neeligibil ă, inclusiv TVA aferent 95.914,27 
b. Valoarea totala eligibil ă , inclusiv TVA aferent .448.37 I ,9 I 
11 Contribu ţ ia proprie, din care: 124.881,71 
a. Contribu ţ ia solicitantului Ia cheituieli eligibile , inclusiv TVA aferent 28.967,44 
b. Contribuţia solicitantului Ia cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent 95.914,27 

HI ASISTENŢĂ  FINANCIARĂ  NERAMBURSABILĂ  SOIJCITATĂ  1.419.404,47 

Valoare totală  
ELIGIBILA aferenta 

Total eligibil 

Categorie Solicitant categoriei de 
cerere de 

solicitanti finantare 

Solicitant din categoria Autorităţ i ş i instituţii publice locale, inclusiv 
1.448.371,91 

Solicitanţ i - Membrii al unui parteneriat între acestea  1 .448.37] ,9 1 
Solicitant din categoria Autorităţ i publice centrale, inclusiv Solicitan ţ i 

0,00 
- Membrii aI unui parteneriat între acestea  

Tota] 1.448.37 1 ,91  

CONFORM 
ORIGINALUL 


