
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIULLOCAL 

HOTARAREANir. J 
Din 03.07.2018 

Privind: Aprobarea indicatorilor tehnico - economic:i pentru obiectivul "Cresterea eficientei 
energetice a cladirilor publice-Sediul Primariei Tecuci, jjudetul Galati" 	- 

Initiator: Cätälin Constantin HEJRDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Galai; 
Numär de Inregistrare §i data depunerii proiectului 59660/02.07.2018 	

A 
Consiliul Local a! Municipiului Tecuci, judeul Galati, Intrunit in edintä !tTîn data de: 

03.07.2018; 

Având In vedere: 

- expunerea de motive a initiatorului, Inregistratä sub nr. 59661/02.07.2018; 
- raportul de specialitate Intocmit de Biroul Fonduri Europene Inregistrat sub nr.5 9662 

/02.07.2018; 
- 	rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr........................... 
- Solicitarea de clarificari 6 transmisa de 01 POR Regiunea Sud - Est, inregistrata la Primaria 

Municipiului Tecuci cu nr. 593 10/29.06.2018, cu teimen raspuns la clarificari data de 04.07.2018, 
prin care se solicita transmiterea Hotararii de aprobare a indicatorilor tehnico - economici care 
sa includa si indicatorii specfici domeniului de activitate in care este realizata investitia - in 
speta indicatorii din cererea definantare 

- modificarile la Ghidului solicitantului prin Ordinul nr. 7190/19.12.2017 
- cererea de finantare cod SMIS 117348 - "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice-

Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati" - indicatori prestabilitati de realizare, indicatori 
suplimentari de rezultat, indicatori suplimentari de realizare 

In baza prevederilor: 

-art. 44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificärile si 
completàrile 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 republicata in 2007 cu 
modificArile si completArile ulterioare; 
In baza art.45, alin 1 §i art. 115 alini, lit. b) din Legea 215/2001 privind administratia publica localA, 
republicatä, cu modificärile §i completàrile ulterioare; 

HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba indicatorii tehnici pentru obiectivul ,,Cresterea eficientei energetice a cladirilor 
publice Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati". conform Anexei 1, aIm. 1.1 care face 
parte integranta din prezenta hotarare 



Art.2. Se aproba indicatorii economici pentru obiectivul ,,Cresterea eficientei energetice a cladirilor 
publice - Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati". la valoarea de 7.435.124,48 lei (iuclusiv 
TVA), conform Anexei 1, alin.1.2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Cu data prezentei, once prevedere contrara se abroga. 

Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 

Art.5.Prezenta hotärâre va fi comunicata celor interesati prin grij a Secretarului U.A.T.Municipiul Tecuci. 
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PRI1 A 

Càtãlin Constantii 

ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.5966 1/02.07.20 18 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: Aprobarea indicatorilor tehnico - economicii pentru obiectivul "Cresterea eficientei 
energetice a cladirilor publice—Sediul Primariei Tecuci, jpudetul Galati" 

Obiectivul specific vizat al Axei prioritare 3, Prioritate de Investitii 3.1 ,Operatiunea B- Cladiri 
publice, este cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de 
iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice man. 

Constructia face parte dintr-un grup de cladiri selectionate de Municipiul Tecuci in documentatia 
Strategica a localitatii. Imobilul a fost construit in anul 1966 jar la momentul actual nu corespunde din 
punct de vedere al protectiei termice. Odata cu trecerea timpului s-a accelerat degradarea fizica a cladirii 
si se impune o impenioasa reabilitare a acesteia. 

Implementarea masurilor de eficienta energetica va duce la imbunatatirea conditiilor de viata ale 
populatiei prin: imbunatatirea conditiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice, 
reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda menajera, reducerea emisiilor poluante 
generate de producerea, transportul si consumul de energie, eficientizarea modului de desfasurare a 
activitatilor prin crearea de conditii optime, creSterea gradului de implicatie a populatiei, conducand la 
utilizarea eficienta a resurselor de energie. 
In urma modificarilor survenite la Ghidul solicitantului POR 2014-2020, Axa prioritara 3.1 B, cu 

Ordinul nr. 7190/19.12.2017, in perioada de contractare, OIL POR, Regiunea Sud - Est, prin Solicitarea de 
clanificari 6, inregistrata la Primaria Municipiului Tecuci cu nr. 59310/29.06.2018, solicita transmiterea 
Hotararii de aprobare a indicatorilor tehnico - economici care sa includa si indicatorii specflci 
domeniului de activitate in care este realizata investitia - in speta indicatorii din cererea definantare. 

Deoarece termenul de raspuns la solicitarea de clanificari este data de 04.07.2018, este necesara 
aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Cresterea eficientei energetice a cladinilor 
publice—Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati" si se impune convocarea sedintei de indata a Consiliului 
Local a Municipiului Tecuci.. 

Valoarea totala a obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice 
- Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati", este de 7.435.124,48 lei (inclusiv TVA) din care C+M 
este de 4.086.511,77 lei (inclusivTVA). 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, consideram ca este necesara promovarea proiectului de 
hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obictivul de investitii "Cresterea 
eficientei energetice a cladirilor publice— Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati" si supun spre 
dezbatere si aprobare proiectul de hotärâre In forma propusA. 



ROM A NIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONIDIJRI EUJROPENE 

Nr.59662/ 02.07.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Cresterea eficientei 
energetice a cladirilor publice—Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati" 

Proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile arL3 6 alin.2 lit.b din Legea nr.2 15/2001 privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Proiectul "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice - Sediul Primariei Tecuci,judetul 
Galati " reprezinta un beneficiu important pentru comunitatea locala. Solutia propusa, optima din punct de 
vedere telmic 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. 

Prin HCL nr. 189/29.09.2017 s-a aprobat documentatiatehnica si indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivul "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice—Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati" 
In etapa de contractare in solicitarea de clarificari 6, inregistrata la Primaria Municipiului Tecuci cu nr. 
59310/29.06.2018, 01 POR, Regiunea Sud - Est, solicita transmiterea Hotararii de aprobare a 
indicatorilor tehnico economici care sa includa si indicatorii specJici domeniului de activitate in care 
este realizata investitia - in speta indicatorii din cererea de finantare. Solicitarea de clarificari este in 
conformitate cu ultimile modificari ale ghidului solicitantului, Ordinul 7190/19.12.2017 si face referire la 
prezentarea indicatorilor prestabilii de realizare, indicatorilor suplimentari de rezultat si a indicatorilor 
suplimentari de realizare, aferenti cererii de finantare. 

Prin HCL nr. 91/10.05.2018 s-a aprobat modificarea indicatorilor economici pentru obiectivul 
"Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice - Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati", la valoarea 
de 7.43 5.124,48 lei (inclusiv TVA). 

In urma solicitarilor de clarificari primite penrtu proiectul "Cresterea eficientei energetice a cladirilor 
publice—Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati" este necesar ca aprobarea indicatorilor tehnici cat si a 
indicatorilor economici sa se regaseasca intr-o singura hotarare de consiliu local. 

Facem mentiunea ca valoarea totala a proiectului, in cuantum de 7.435.124,48 lei (inclusiv TVA), 
aprobata in HCL nr. 91/10.05.2018, nu se modifica. 

Valoarea totala a obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice - 
Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati", este de 7.435.124,48 lei (inclusiv TVA) din care C+M este 
de 4.086.511,77 lei (inclusivTVA). 

Dat find ca termenul limita de depunere a solicitarilor de clarificari este data de 04.07.2018, se 
impune convocarea sedintei de indata a Consiliului Local a Municipiului Tecuci. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, consideram ca proiectul de hotarare privind aprobarea 
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice-
Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati" trebuie supus spre dezbatere si aprobare in forma propusa. 

SefBirou Fonduri Europene 
Constantin Rodica 



ANEXA NR.1 la 
H.C.L. NR.90 DIN 03.07.2018 

1.1 INDICATORI TEHT4ICI 

- Durata de executei a lucrarilor de interventie: 18 luni 
- Suprafata desfasurata reabilitata:2403 m.p. 
- Numar de locuri de munca create in faza de executie:20 
- INDICATOR! PRESTABILITI DE REALIZARE 
1 .Reducerea gazelor cu efect de serA: Scãdere anualä estimatä a gazelor cu efect de serä (Echivalent tone 
de CO2) -125.68 
2.Eficienta energetica: Scädere a consumului anual de energie primarä al clädirilor publice (K)Wan) 
-861,016.48 
-INDICATORI SUPLIMENTARI DE REZULTAT 
Scäderea consumului anual de energie finalä in clAdirile pub-lice (din surse neregenerabile) 64.25 tep 
-INDICATOR! SUPLIMENTARI DE REALIZARE 
ScAderea consumului anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) total- 
442.66kWhlm2/an 
Scäderea consumului anual specific de energie primarä (din surse neregenerabile) - pentru 
Incälzire/räcire - 346.78kWhIm2/an 
Numarul cladirilor care beneficiaza de masuri de crestere a eflcientei energetice(nr)- 1 

FINANTAREA PROIECTULUI : se va face prin P.O.R. 2014-2020, axa prioritara 3,prioritatea de 
investitii3.1 ,operatiunea B cladiri publice. 

- Maxim 85% din valoarea eligibila va fi finantata de U.E. prin F.E.D.R. 
- Maxim 13% din valoarea eligibila va fi finantata din bugetul de stat 
- 2% din cheltiuelile eligibile si toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de U.A.T. din bugetul 

local. 

1.2 INDICATORI ECONOMIC! 

Valoarea totala a obiectivului de investitii este de: 
- 7.435.124,48 lei inclusiv TVA din care 
- 4.086.511,77 lei inclusiv TVA C+M 

SefBirou Fonduri europene 
Constantin Rodica 


