
ROM A NIA 
JTJDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HO TA- RAREANr. /Oa 
DiI91.05.2018  

Privind: Aprobrrea proiectului "Reabilitare cladire scoala IMMITRIE STURDZA 
monument istonc, Tecuct, jud Galati" si a eheltuieldor legate de proiect , in vederea 
finantarii acestuia in cadrul Prograinului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritar 
10.1.13. 

Initiator: Cätä!in Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Galati; 
Numr de Inregistrare §i data depunerii proiectului : 50227 /17.05.2018 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeul Galati, Intrunit In edint 	Mkt 4  In data 
de 	.05.2018; 
Având In vedere: 

- expunerea de motive a iniiatorului, Inregistratä sub nr. 50228 /17.05.2018; 
- raportul de specialitate Intocmit de Biroul Fonduri Europene Inregistrat sub nr. 50229 

/17.05.2018; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr..  
- Programul Oparational Regional 2014-2020, Axa prioritar 10 - Imbun.t4irea 

mfrastrueturn educationale, Prioritate de investitli 10 1 Investitule  In educatie, si formare, 
inclusiv In formare profesionalä, pentru dobândirea de competene §i Inv4are pe tot 
parcursul vietii prin dezvoltarea infrastrueturilor de educaie §i formare, Obiectiv 
Specific 10.1 Creterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii §i 
Invmntului obligatoriu, in special pentru COD!i cu rise erescut de prAsire timpurie a 
sistemului, Ape! dedicat Invmântului obligatoriu, nr. apelului de proiecte 
PORI1O/201 7/10/10. 1b/7regiuni. 

In baza prevederilor: 
-art. 44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificärile si comp!etarile ulterioare; 
- art. 36 alin 2 lit. b) i lit. d), alin 4 lit. d), alin 6 lit, a) pct.1 din Legea nr.215/2001 

rpubiicatä In 2007 cu modificàri!e si oompletrile ulterioare; 

In baza art.45, alin 1 i art. 1 15 alini, lit. b) din Legea 215/2001 privind administratia publicà 
local, republicatä, cu modificärile i completrile ulterioare; 

HOTARASTE: 
Art.!. Se aprobä proiectul ,,Reabilitare cladire scoala DIMITRIE STURDZA monument 
istoric, Tecuci, jud. Galati " in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational 



Regional 2014-2020, Axa prioritarA 10 Imbunãtatirea infrastructurii educaionale, Prioritate de 
investitii 10.1 Investitiile In educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru 
dobândirea de competente si Invàare pe tot parcursul vietil  prin dezvoltarea infrastructurilor de 
ducati i forrnre, Obiectiv Specific 10.1 Cretera gradului de participare la nivelul educaiei 

timpurii §i Invärnântului obligatoriu, in special pentl'u COpil cu risc crescut de pärsire timpurie 
a sistemului, Ape] dedicat Invämântului obligatoriu, nr. apelului de proiecte 
PORJ10/2017/10/10. lb/7regiuni. 
Art.2. Se aprobA valoarea totala a proiectului ,, Reabilitare cladire scoala DIMITRIE 
STURDZA monument istoric, Tecuci, jud. Galati ", in cuantum de 9.810.958,66 tel (inclusiv 
TVA). 

.Art.3. Se aproba contributia proprie in proiect in suma totala de 454.304,12 lei inclusiv TVA 
reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeliigibile ale proiectului in cuantum de 263.351,99 
lei inclusiv TVA, cat si contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in 

cuantum de 190.952,13 tel inclusiv TVA, reprezentand cofinantarea proiectului ,,Reabilitare 
Cladire scoala DIMITRIE STURDZA monument istoric, Tecuci, jud. Galati ". 
Art. 4 Sumele reprezentand cheltuielile conexe cc pot aparea pe durata implementarii 
proiectului ,,Reabititare cladire scoala DIMITRIE STURDZA monument istoric, Tecuci, 
jud. Galati", pentru implementarea proiectului in conditii optirne, se vor asigura din bugetul 
local. 

Art S Se vor asigura toate resursele financiare necesare impleinentarii proiectului in conditiile 
rambursariildecontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 6. Prin prezenta hotarare se imputerniceste, Primarul Municipiului Tecuci, domnul Catalin 
Constantin Hurdubae, , sa semneze toate actele necesare si contractul de finantare. 

Art.7 In situatia in care, reprezentantul imputernicit conform art.6 din prezenta hotarare se afia 
in imposibilitatea exercitarii mandatului incredintat, imputernicit sa semneze contractul de 
finantare este Viceprimarul Municipiului Tecuci, domnul Pintilie Danut. 

Art.8. Prezenta hotarare va ft dusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 

Art.9.Prezenta hotärâre va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului 
U.A.T.Municipiul Tecuci. 
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ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PJUMAR 

EXPUNEJU.. , DL MOTIVE 
Nr. 50228 /1705.2018 

Privind; Aprobarea proiectului "Reabilitare cladire scoala DIMITRIE STUROZA 
monument istorie, Tecuci, jud. Galati" si a cheltuielilor legate de proiect , in vederea 
finantaril acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarâ 
10.1.B. 

Obiectivul general al proiectului propus se inscrie in contextul general al dezvoltarii 
infrastructurii scolare in mediul urban, intrucat proiectul contribuie la valoriflearea durabila a 
potentialului urnan in vederea: 
-crcsterii atractivitatii zonei si implicit a Regiunii Sud Est; 
-dezvoltarii economiei la nivel de localitate. 

Valoarea totala a proiectului 	Reabilitare cladire scoala DIMITRIE STURDZA 
monument istQric, Tecuci, jud. Galati conform Devizului General este de 9.810.958,66 lei 
ine!usiv TVA, din care contributia proprie este de 454.304,12 lei (inclusiv TVA), 
achitarea tuturor çholtuiehlor neehigibile ale proiectului in cuantum de 263 351,99 li cat si 
contrihutia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, tn cuantum de 190 952,13 let (inclusiv 
TVA), reprezentand cofinantarea proiectului. 

Avand in vedere cele prezentate mai SUS, consideram en proictul de hotarare privind 
aprobarea proioctu!ui Reabilitare eladire scoala I. IMITRIE STURJZA monument istorie, 
Tecuci, jud. Galati" si a eheltuielilor legate de proieet, trebuie supus spre dezbatere si aprobare 
in forma propusa. 

PRIMAR 
Catalin Constantin Hurdubae 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
J3IROUL FONDURI EUROPENE 

Nr. 50229 /17,05.2018 

RAPORT LW SPECIALITATE 

Privind: Aprobarea proiectului "Reabilitare cladire scoala DIMITRIE STURDZA 
monument istorie, Tecuci, jud. Galati" Si a cheltuielilor legate de proiect , in vederea 
finantarii acestuin in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarä 
10.1.13. 

Valoarea totala a proiectului "Reabilitare cladire scoala DIMITRIE STURDZA 
monument istoric, Tecuci, jud. Galati in urma actualizarii Devizului General este de 
9 810 958,66 (melusiv TVA), din care contributia proprie este de 454 304,12 lei (inclusiv TVA), 
reprezentand aehitarea.: 

cheltuielilor neeliigibile ale proiectului in valoare de 263,351,99 lei (inclusiv TVA), 
- contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in euartum de 190.952,13 Id 

(inclusiv TVA), reprezentand cofinantarea proiectului. 

Avand in vedere cele mentionate mal sus considerarn ca proiectul de liotarare privind 
aprobarea proiectului " Reabilitare cladire scoala DIMITRIE STUROZA monument istoric, 
1 ecuci, jud Galati " si a cheltuielilor legate de prolect, indeplineste conditule de legalitate si 
oportunitate fapt pentru care ii supunem dezbaterii si aprobarii Consiliului Local. 

SefBirou Fonduri Europene 

Constantin Rodica 

Birou Fonduri Europene 

ConsiLier.Jttimie Simona 
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