
ROMANIA 
JIJDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREANr. 13( 
Din 03.07.2018 

Privind: Aprobarea proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Tecuci - Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati" si a cheltuielilor legate de 
proiect, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-
2020, Axa prioritarä 3.1.B. 

Initiator: Cätälin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Ga1ai; 
Numàr de Inregistrare i data depunerii proiectului : .59663 /02.07.2018 	eN 

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeul Galati, Intrunit In edinta .L\t. .1. kfrTPt- 
In data de 03.07.2018; 

Având In vedere: 

- expunerea de motive a initiatorului, Inregistrata sub nr. 59664/02.07.20 18; 
- raportul de specialitate Intocmit de Biroul Fonduri Europene Inregistrat sub nr. 59665 

/02.07.2018; 
- 	rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.................. 
- Solicitare de clarificare 6 in etapa de precontractare de la Agentia pentru Dezvoltare 

Regionala Sud-Est (ADR Sud-Est) din 28.06.2018 inregistrata la UAT Tecuci cu. 
nr.593 10/29.06.2018 privind necesitatea transrniterii Hotararii de aprobare a cheltuielilor 
aferente proiectului. 

- Prevederile Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarä 3 - Sprijinirea 
tranzitiei cätre o economie cu emisii scäzute de carbon, Prioritatea de Investitii 3.1 - 
Sprijinirea eficientei energetice, a gestionärii inteligente a energiei si a utilizärii energiei 
din surse regenerabile In infrastructurile publice, inclusiv In clàdirile publice, si In 
sectorul locuintelor Operatiunea B - Cladiri publice, Apel de proiecte nr 
POR/2016/3/3. 1/B/1/7 REGIUNI 

- Bugetul cererii de finantare 

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 

republicatà In 2007 cu modificArile si completärile ulterioare; 



In baza art.45, alin 2, lit.a) i art.115 alini, lit. b) din Legea 215/2001 privind administratia 
publica localä, republicatä, cu modificãrile i completärile ulterioare; 

HO TARAS TE: 

Art.!. Se aprobà proiectul ,,Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice-Sediul 
Primariei Tecuci, judetul Galati" in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului 
Oparational Regional 2014-2020, Axa proritara 3- Sprijinirea tranzitiei  cátre 0 economie Cu 

emisii scàzute de carbon, Prioritatea de Investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a 
gestionarii inteligente a energiei si a utilizärii energiei din surse regenerabile In infrastructurile 
publice, inclusiv In clädirile publice, si In sectorul locuinelor, Operatiunea B- Cladiri publice, 
nr.apelului de proiecte P0R12016/3/3.1/B/1/7/REGIUNI. 
Art.2. Se aproba valoarea totala a proiectului ,,Cresterea eficientei energetice a cladirilor 
publice - Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati", in cuantum de 7.435.124,48 lei (inclusiv 
TVA). 

Art.3. Se aproba contributia proprie in project a sumei de 792.531,18 lei (inclusiv TVA), 
reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeliigibile ale proiectului in cuantum de 656.968,05 
lei (inclusiv TVA), cat si contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 
135.563,13 lei (inclusiv TVA), reprezentand cofinantarea proiectului ,,Cresterea eficientei 
energetice a cladirilor publice - Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati". 

Art. 4 Sumele reprezentand cheltuielile conexe ce pot aparea pe durata implementarii 
Proiectului ,,Cresterea eficientei energetice a cladiriior publice—Sediui Primariei Tecuci, 

judetul Galati", pentru implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul 
local. 

Art 5. Se vor asigura toate resursele financiare 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 finantare. 

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 
finantare este Viceprimarul Municipiului Tecuci, domnul Pintilie Danut. 

Art.8 Cu data prezentei se abroga HCL nr. 92/10.05.2018, care nu a produs efectejuridice 

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

Art.10.Prezenta hotàrâre va fi comunicata celEor interesati prin grija Secretarului 
U.A.T.Municipiul Tecuci. 

PRESED 
	

A, 	 SECRETAR 
UUCfl'l -' 
	

Jr. FOTACHE VALERICA 

Jul). 0 



ROMANIA 
JUDETUL GAL ATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr.59664 /02.07.2018 

Privind: Aprobarea proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Tecuci - Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati" si a cheltuielilor legate de 
proiect, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-
2020, Axa prioritarä 3.1.13 

In demararea etapei precontractuale in Solicitarea de clarificari 6, ADR Sud-Est solicita 
hotararea consiliului local de aprobare a proiectului si a cheltuielilor aferente, in conformitate cu 
ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie. 

Valoarea totala a proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice —Sediul 
Primariei Tecuci, judetul Galati" in urma actualizarii Devizului General este de 7.435.124,48 
lei inclusiv TVA, din care contributia proprie este de 792.531,18 lei (inclusiv TVA), 
reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeliigibile ale proiectului in cuantum de 656.968,05 
lei (inclusiv TVA) ,cat si contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 
135.563,13 lei (inclusiv TVA), reprezentand cofinantarea proiectului. 

Dat find ca termenul limita de depunere a solicitarilor de clarificari este data de 4.07.2018, 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 proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice —Sediul Primariei 
Tecuci, judetul Galati" si a cheltuielilor legate de proiect, trebuie supus spre dezbatere si 
aprobare in forma propusa. 

PRIMAR 
Catalin Constantin Hurdubae 



ROMANIA 
JTJDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDURI EUROPENE 

Nr. 59665 /02.07.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Aprobarea proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Tecuci - Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati" si a cheltuielilor legate de 
proiect, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-
2020, Axa prioritarà 3.1.11 

Prin HCL nr. 92/10.05.2018, s-a aprobat proiectului "Cresterea eficientei energetice a 
cladirilor publice din Municipiul Tecuci - Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati" si a 
cheltuielilor legate de proiect, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational 
Regional 2014-2020, Axa prioritarä 3.1.B. 

In urma solicitarii de clarificari 6 in etapa de precontractare de la Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Sud-Est (ADR Sud-Est) din 28.06.2018 inregistrata la UAT Tecuci cu 
nr.59310/29.06.2018, solicita Hotararea Consiliului Local de aprobare a cheltuielilor aferente 
proiectului, deoarece urmare verificarii bugetului cerern de finantare valoarea cheltuielilor 
neeligibile s-a modificat de la 600.443,05 lei (inclusiv TVA), la valoarea de 656.968,05 lei 
(inclusiv TVA) si valoarea contributiei de 2% din valoarea eligibila a proiectului s-a modificat 
de la valoarea de 136.693,63 lei (inclusiv TVA), la valoarea de 135.563,13 lei (inclusiv TVA) 

Valoarea totala a proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice - 
Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati" in urma actualizarii Devizului General este de 
7.435.124,48 (inclusiv TVA), din care contributia proprie este de 792.531,18 lei (inclusiv TVA) 
reprezentand achitarea: 

- cheltuielilor neeligibile ale proiectului in valoare de 656.968,05 lei (inclusiv TVA), 
- contributia de 2% din valoarea eligibila a p:roiectului, in cuantum de 135.563,13 lei 

(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 —Sediul Primariei 
Tecuci, judetul Galati" si a cheltuielilor legate de proiect, indeplineste conditiile de legalitate si 
oportunitate fapt pentru care ii supunem dezbaterii si aprobarii Consiliului Local. 

SefBirou Fonduri Europene 

Constantin Rodica 


