
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREANr. ./ 
Din0J .07.20 1 8 

Privind:Aprobarea proiectuluiCresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Tecuci —Scoala Gimnaziala nr.10 Dimitrie Sturdzastr. 1 Decembrie 1918, nr 
26, localitatea Tecuci, judetulGalati si a cheltuielilor legate de proiect, in vederea 
finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritar ă  
M.B. 

Iniţ iator: Cătălin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci,jud.Galaţ i; 
Număr de înregistrare ş i data depunerii proiectului : 64603/20.07.2018 	. 	- 

onsiliu1 Local a! Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  
data d7.2018; 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr. 64604/20.07.2018; 
- raportul de specialitate întocmit de Directia General Economica si de Biroul Fonduri 

Europene înregistrat sub nr. 64605/20.07.2018; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specia!itate nr..; 
- Solicitare de c!arificare 4 in etapa de precontractare de la Agentia pentru Dezvoltare 

Regionala Sud-Est(ADR Sud-Est) din 20.06.2018inregistrata la UAT Tecuci cu nr. 
64669/20.07.20 1 8 privind necesitateatransmiteriiHotararii de aprobare a proiectului si a 
cheltuielilor aferente proiectului. 

- Prevederile Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritar ă  3 - Sprijinirea 
tranzi ţiei către o economie cu emisii sc ăzute de carbon, Prioritatea de Investitii 3.1 - 
Sprijinirea eficien ţei energetice, a gestion ării inteligente a energiei si a utilizării energiei 
din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cl ădirile publice, si în 
sectorul locuin ţelor Operatiunea B - Cladiri publice, ApeI de proiecte nr 
POR!20 1 6/3/3. 1 /B/ 1 /7 REGIUNI 

- Bugetul cererii de finantare 

În baza prevederilor: 
-art. 44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele pub!ice locale, cu 
modificările si completările ulterioare; 

- art. 36 alin 2 lit. b) si lit. d), a!in 4 lit. d), alin 6 lit. a) pct.1 din Legea nr.215/2001 
republicată  în 2007 cu modificările si completările ulterioare; 



În baza art.45, alin 2, Iit.a) ş i art.1 15 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţia 
publică  Iocală, republicată, cu modifîcările ş i completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1.Se aprobă  proiectulCresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul 
Tecuci —Scoala Gimnaziala nr.10, Dimitrie Sturdza, str. 1 Decembrie 1918, nr 26, 
localitatea Tecuci, judetul Galatisi a cheltuielilor legate cle proiect, in vederea fînantarii 
acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa proritara 3- Sprijinirea 
tranzi ţiei către o economie cu emisii sc ăzute de carbon, Prioritatea de Investitii3.1 - Sprijinirea 
efîcienţei energetice, a gestion ării inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cl ădirile publice, si în sectorul locuin ţelor, 
Operatiunea B- Cladiri publice,nr.apelului de proiecte P0R12016/3/3. 1/B/1/7/REGIUNI. 

Art.2. Se aprobă  valoarea totala a proiectului Cresterea eficientei energetice a cladirilor 
publice din Municipiul Tecuci —Scoala Gimnaziala nr.10, Dimitrie Sturdza, str. 1 
Decembrie 1918, nr 26, Iocalitatea Tecuci, judetulGalati,in cuantum 1.153.783,88 lei 
(inclusiv TVA). 

Art.3. Se aproba contributia proprie in proiect a sumei de132.149,23 lei(inclusiv TVA), 
reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeliigibile ale proiectului in cuantum de 111.299,54 
lei (inclusiv TVA),cat si contributia de 2% din valoarea eligibila aproiectului,in cuantum de 
20.849,69 Iei (inclusivTVA),reprezentand cofinantarea pro iectului,, C resterea eficientei 
energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci - Scoala Gimnaziala nr.10, Dimitrie 
Sturdza, str. 1 Decembrie 1918,nr 26, localitatea Tecuci, judetulGalati. 

Art. 4 Sumele reprezentand cheltuielile conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului 
Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci —Scoala 

Gimnaziala nr.10, Dimitrie Sturdza, str. 1 Decembrie 1918, nr 26, localitatea Tecuci, 
judetulGalati, pentru implementarea proiectului in conditii optime,se vor asigura din bugetul 
Iocal. 
Art.5. Se vor asigura toate resursele fînanciare necesare implementarii proiectului in conditiile 
rambursarii/decontarii 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 fînantare. 

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



Art.8. Cu data prezentei orice prevedere contrara se abroga. 

Art.9. Prezenta hotarare va fi dusa Ia indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 

Art.10.Prezenta hot ărâreva fi comunicata celor interesa ţi prin grija Secretarului 
U.A.T.Municipiul Tecuci. 

PREŞ 
	

INŢĂ , 	 SECRETAR, 
Jr. FOTACHE VALERICA 

CI 

L iu 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr.64604/20.07.2018 

Privind: Aprobarea proiectului Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Tecuci —Scoala Gimnaziala nr.10, Dimitrie Sturdza, str. 1 Decembrie 1918, nr 
26, localitatea Tecuci, judetul Galati si a cheltuielilor Iegate de proiect, in vederea 
finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritar ă  
3.1.B 

Prin HCL Nr. 226 din 02.10.2017 a fost aprobat proiectul Cresterea eficientei energetice a 
cladirilor publice din Municipiul Tecuci —Scoala Gimnaziala nr.10, Dimitrie Sturdza, str. 1 
Decembrie 1918, nr 26, localitatea Tecuci, judetul Galati si a cheltuielilor legate de proiect, la 
valoarea de 1.153.783,88 Iei (inclusiv TVA), valoare cuprinsa in Bugetul cererii de finantare. 
In demararea etapei precontractuale in Solicitarea de clarificari 4 din 20.07.2018, ADR Sud-Est 
solicitaactualizarea sectiunilor aferente bugetului proiectului din cererea de finantare ca urmare a 
trecerii in categoria cheltuielilor neeligibile a Cheltuielilor pentru proiectare si asistenta tehnica, 
prevazute in capitolul 3, avand in vedere ca acestea sunt eligibile cumulat, in limita a 10% din 
valoarea cheltuielilor eligibile finantate in cadrul Capitoluli 4. ,,Cheltuieli pentru investitia de 
baza. 
Valoarea totala a proiectului Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Tecuci —Scoala Gimnaziala nr.10, Dimitrie Sturdza, str. 1 Decembrie 1918, nr 
26, localitatea Tecuci, judetul Galati si a cheltuielilor legate de proiect este de 
1.153.783,88 lei (TVA inclus)din care in urma actualizariicontributia proprie totala este de 
132.149,23 lei(inclusiv TVA),reprezentand achitareatuturor cheltuielilor neeliigibile ale 
proiectului in cuantum de 1 1 1 .299,54 Iei (inclusiv TVA) ,cat si contributia de 2% din valoarea 
eligibila aproiectului, in cuantum de 20.849,69 lei (inclusiv TVA), reprezentand cofinantarea 
proiectului. 
Avand in vedere cele prezentate mai sus, consideram ca proiectul de hotarare privind aprobarea 
proiectului Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci - 
Scoala Gimnaziala nr.10, Dimitrie Sturdza, str. 1 Decembrie 1918, nr 26, localitatea Tecuci, 
judetul Galati si a cheltuielilor Iegate de proiect, trebuie supus spre dezbatere si aprobare in 
forma propusa. 

Catalin C vi nïîhturdubae 

: 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDURI EUROPENE 

Nr. 64605 /20.07.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Aprobarea proiectuluiCresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Tecuci —Scoala Gimnaziala nr.10, Dimitrie Sturdza, str. 1 Decembrie 1918, nr 
26, localitatea Tecuci, judetul Galati si a cheltuielilor legate de proiect , in vederea 
finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritar ă  
3.1.B 

Proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile art. 36 alin 2 lit. b) si lit. d), alin 4 Iit. d), alin 6 
lit. a) pct. 1 din Legea nr.2 1 5/200 1 republicat ă  în 2007 cu modificările si completările ulterioare 
si ale art. 44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice Iocale, cu 
modificările si completările ulterioare. 
Proiectul de Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci-
Scoala Generala Nr.10 Dimitrie Sturdza, str. lDecembrie 1918, nr. 26, localitatea Tecuci, 
judetul Galatireprezinta 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 de 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. 
Constructiile fac parte dintru-un grup de cladiriselectionate de Municipiul Tecuci in 
documentatia strategica a localitatii. 
Prin HCL nr. 226/02.10.2017, s-a aprobat proiectului Cresterea eficientei energetice a 
cladirilor publice din Municipiul Tecuci —Scoala Gimnaziala nr.10, Dimitrie Sturdza, str. 1 
Decembrie 1918, nr 26, localitatea Tecuci, judetulGalati si a cheltuielilor legate de proiect, 
in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa 
prioritară  3.1.B. 

In urma Solicitarii de clarificari 4 din data de 20.07.2018, inregistrata la Primaria 
Municipiului Tecuci cu nr. 64669/20.07.2018 in etapa de precontractare ,Agentia pentru 
Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR Sud-Est) solicita Hotararea Consiliului Local de aprobare a 
cheltuielilor aferente proiectului, deoarece urmare verificarii bugetului cererii de finantare 
valoarea cheltuielilor neeligibile s-a modificat de la 109.538,55 lei (inclusiv TVA), Ia valoarea 
de 1 1 1 .299,54 lei (inclusiv TVA)si valoarea contributiei de 2% din valoarea eligibila a 
proiectului s-a modificat de la valoarea de 20.884,91 lei (inclusiv TVA), la valoarea de 
20.849,69 lei (inclusiv TVA). 



Valoarea totala a proiectului Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Tecuci —Scoala Gimnaziala nr.lO, Dimitrie Sturdza, str. l Decembrie 1918, nr 
26, localitatea Tecuci, judetul Galati,conform Bugetului cererii de finantare este in valoare de 
1.153.783,88 lei(inclusiv TVA),din care contributia proprieeste de 132.149,231ei (inclusiv 
TVA) si reprezinta achitarea: 

- cheltuielilor neeligibile ale proiectului in valoare de 111.299,54 lei (inclusiv TVA), 
- contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 20.849,69 Iei 

(inclusiv TVA), reprezentand cofinantarea proiectului. 

Avand in vedere cele mentionate mai sus consideram ca proiectul de hotarare privind aprobarea 
proiectului Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci - 
Scoala Gimnaziala nr.10, Dimitrie Sturdza, str. 1 Decembrie 1918, nr 26, localitatea Tecuci, 
judetul Galati si a cheltuielilor Iegate de proiect, indeplineste conditiile de legalitate si 
oportunitate fapt pentru care il supunem dezbaterii si aprobarii Consiliului Local. 

Directia Gener1 Economica 
Director GenerFapoi Nicoleta 

SefBirou Fonduri Europene 
Constantin Rodic 

Intocm it: Consîier 1,fti ie Simona 



MUNICIPIUL TEUCI - 

.• ••....•••••• 	 :...• 	•i 	
. 	 PRIMĂRIE 

Nr  

Zlua 	Luna 	 Anul 

Program Opera ţionai Regional 
Apel: PORI97l311lCreşterea eficien ţei energetice în clădirile reziden ţ iale, clădirile publice ş i sistemele de 

iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează  consumuri energetice mari 
Agen ţia pentru Dezvoltare Regional ă  Sud-Est (ADR Sud-Est) 

Proiect: cod SMIS 118527  - Creşterea eficientei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci - ?coala 
Generală  Nr. 10 Dimitrie Sturdza, strada 1 Decembrie 1918, nr. 26, localitatea Tecuci, jude ţul Galaţi 

Solicitarea de clarificare 4 

Nr. 17870/20.07.2018 
Nr. 12660/DIPORI20.07.2018 

Stimate Doamnule Primar, 

Ca urmare a analizei docuri( irtdt si du contractare pentru proiectul Cresterea eficientiei energetice a cladirilor publice din Municipiul 
Tecuci - ?coala Generală  Ni. IG Dintjje Sturdza,.strada 1 Decembrie 1918, nr. 26, localitatea Tecuci,judetul Galati, cod SMIS 118527, 
apel de proiecte nr. POR/971311 - Sprijinirea trani ţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investi ţii 3.1 - 
Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionăni inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastwcturile publice, 
inclusiv în clădirile publice, şi în sectorulIocuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice, va wgam sa clarificati urmatoarele aspecte: 

Corectarea informatiilor din sectiunea Localizare proiect din cadrul cererii de finantare - cu mentionarea numarului de 
obiective 
• 	Actualizarea sectluaii-Activitati previzionate din cererea de finantare prin actualizarea activitatilor care se vor desfasura dupa 
semnarea contractului de llnantare, respectiv a Iunilor de desfasurare a acestora, luand ca luna de referinta pentru semnarea contractului 
de flnantare, luna septembrie 2018 de Ia aceasta luna, se vor reaseza toate activitatile si subactivitatile de dupa semnarea contactului de 
finantare, cu paslrarea numarului de luni alocat tiecarei activitati, asa cum a fost acesta stabilit initial si implicit a numarului initial de luni 
stabilit dupa semnarea contractului de flnantare. 
• 	Corelarea sectiunii-Planul de achîzitii din cererea de flnantare, perioada de desfasurare a achizitiilor cu perioadele mentionate 
in sectiunea - Activitati previzionate ce va fi actualizata conform instructiunilor de la punctul anterior. 
• 	Detalierea in sectiunea Rezultate asteptate, din cadrul cererii de fin tr 	inrilor Ie rezultat pe cladiri (cu preluarea 
acestora din RAE); 
• 	Completarea indicatorilor suplimentari, in conformitate cu instructiunile divi cadiuJ forniularului cerii de flnantare din ghidul 
solicitantului; 
• 	actualizarea sectiunilor aferente bugetului proiectului din cererea definantare ca urmare a trecerii in categoria cheltuielilor 
neeligible a Cheltuielilor pentru proiectare şi asistenţă  tehnică , prevazute la capitlul 3, avand in vedere ca acestea sunt eligibile cumulat, 
în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile flnantate în dadrul Capitolului 4. ,Cheltuieli pentru investitia de baza 
• 	actualizarea/modiflcarea tuturor documentelor afectate cle modiflcarea bugetara anterioara, respectiv: 
- Macheta flnanciara - Analiza si prdviziune financiara 

Lista de lucrari si/sau servicii si/sau echipamente pe categorii de lucrari cu reincadrarea acestora pe cheltuieli eligibile/neeligibile in 
conformitate cu prevederileGhkliilui Solicitantuliii, 
- Hotararea de aprobare aproii ctului, 

- Declaratia de angajament; 
- Fisa cod 23 si Formularul 1, 
- Retransmiterea Anexei 4 - (.raficul cererilor de prefinan ţare/rambursare/plat ă- cu evidentierea cererilor de rambursare aferente cererilor 
de plata. Totodata se va avea in vedere ca valoarea cererilor de rambursare sa fie aceeasi cu cea a cererilor de plata. 
- Completarea sectiunii Graflc de rambursare, din cadrul cererii de finantare in corelare cu Anexa 4. 
- Retransmiterea Anexei 3 - Bugetul proiectului, reactualizata. 
• 	Retransmiterea Declaratiei de eligibilitate cu completarea punctului H, b), dupa caz; 
• 	Retransmiterea Declaratiei privind realizarea de modiflcari pe parcursul procesului de contractare; 
• 	Dovada prelungirii certiflcatelor de urbanism. 

Va informam ca pentru aceasta este nevoie de actualizarea cererii de finantare in SMIS, fiind transmisa o clarificare in sistem in acest 
sens. Sectiuni pentru deblocare: sectiunea Sol icita nt-Docu mente atasate, Sectiunea rezultate asteptate, sectiunea indicatori suplimentari, 
Plan de achizitii, Sectiunea Activitati previzionate, sectiunea graficul cererilor de rambursare din cadrul cererii de flnantare. 

Vă  solicităm să  transmiteţi clarifică rile sus men ţionate pana la data de 27.07.2018. V ă  rugăm să  ne confirma ţi primirea acestei soiicită ri, 

printr-un e-mail, la adresa marina.merticaru@adrse.ro , până  la data de 23.07.2018. 



Contractare 

Secţiunea a fost deblocată . 

Se permite ataşarea de documente. 

Solicitant 

Secţiunea a fost deblocată . 

Se permite ataşarea de documente. 

Atribute proiect 

Complementaritate finantă ri ant. 

Responsabil de proiect 

Persoană  de contact 

Capacitate solicitant 

Localizare proiect 

Secţivaea a fost deblocată  

Obiective proiect 

Rezultate asteptate 

Secţiunea a fost deblocată . 

Context 

Justificare 

Gruptintă  

Sustenabilitate 

l Relevantă  

Riscuri 

Principii orizontale 

Metodologie 

2 



Descrierea investitiei 

Maturitatea proiectului 

lndicatori prestabiliti 

Secţiunea a fost deblocată . 

lndicatori suplimentari proiect 

Secţiunea a fost deblocată . 

Plan de achizitii 

Secţiunea a fost deblocată . 

Resurse umane implicate 

Resurse materiale implicate 

Activităti previzionate  

Secţiunea a fost deblocată . 

( Buget - Activităti sicheltuieli 

Secţiunea a fost deblocată. 

j Buget - Plan anual de cheltuieli 

Secţiunea a fost debtocată. 

Buget - Amplasament  

Secţiunea a fost deblocată. 

Buget - Câmp de interventie 

Secţiunea a fost deblocata 

Buget - Formă  de finantare 

Secţiunea a fost deblocată . 

( Buget - Tip teritoriu 

Secţiunea a fost debiocată . 

Buget - Activitate economică  

Secţiunea a fost deblocată . 

Buget - Obiectiv tematic 

Secţiunea a fost deblocată . 

3 



puget - Mecanisme aplic. terit. 

Secţiunea a fost deblocată . 

Graficul de rambursare 

Secţiunea a fost deblocată . 

Se permite ata şarea de documente. 

Semnatura: 

Merticaru Marina 

4 


