
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREANr.c2/7  
Din (.11.2018 

Privind: Acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea cererii de 
finanţare pentru proiectul „Eficienţa institu ţională  prin investi ţii la nivel local" In cadrul 
Programului Operaţional Capacitate Administrativ ă  - CP10/2018 - „Fundamentarea deciziilor, 
planificare strategic ă  si măsuri de simplificare pentru cet ăţeni la nivelul administra ţiei publice 
locale din regiunile mai pu ţin dezvoltate", Axa prioritar ă  2. Administra ţie public ă  ş  sistem judiciar 
accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme ş  standarde comune in 
administra ţia public ă  locală  ce optimizeaz ă  procesele orientate c ătre beneficiari in concordan ţă  cu 
SCAP. 

Iniţiator: Cătălin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Gala ţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului : 90254 / 13.11.2018 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, Intrunit in şedinţ‘f‘01,504a  in data 

de ,011.2018; 
Având in vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, Inregistrată  sub nr. 90255/13.11.2018; 
- raportul de specialitate intocmit de Biroul Fonduri Europene Inregistrat sub nr. 90256/13.11.2018; 

rapoartele de avizare ale comisiei de specialitate nr 	 
- Art.147 din Constitutia Romaniei 
- Programul Operaţional Capacitate Administrativ ă  - Ghidul solicitantului CP10/2018, Obiectivul 

Specific 2.1. Introducerea de sisteme i standarde comune in administra ţia publică  locală  ce 
optimizează  procesele orientate c ătre beneficiari în concordanţă  cu SCAP. 

- Art.44 alin.1 si art. 36 alin 2 lit b) şi lit. d), alin 4 lit. d), alin 6 lit. a) pct.1 din Legea nr.215/2001 
republicată  in 2007 cu modificările şi completările ulterioare; 

in baza prevederilor 
- art.45, alin 1 ş i art.115 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  locală, republicată , 
,^u modificările şi completările ulterioare; 
'‘Deciziei CCR nr. 384/2018 publicata in MO nr. 702/13.08.2018 

HOTARA Ş TE: 

Art.l. Se aprobă  Acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea cererii de 
finanţare pentru proiectul „Eficienţa institu ţională  prin investi ţii la nivel locarîn cadrul Programului 
Operaţional Capacitate Administrativă  - CP10/2018 - „Fundamentarea deciziilor, planificare 
strategic ă  ş  măsuri de simplificare pentru cet ăţeni la nivelul administra ţiei publice locale din 
regiunile mai pu ţin dezvoltate", Axa prioritar ă  2. Administra ţie public ă  si sistem judiciar accesibile şi 
transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme si standarde comune in administra ţia 
public ă  locală  ce optimizeaz ă  procesele orientate c ătre beneficiari in concordan ţă  cu SCAP. 

Art. 2. Se aprobă  cofinanţarea proiectului mai sus men ţ ionat cu suma de maxim 61.912,28 lei 
.reprezentând 2% din valoarea eligibil ă  totală  a cheltuielilor ce vor fi angajate de Municipiul Tecuci, în 
condiţiile obţ inerii finanţării proiectului. 

■■•• 



Art.3. Se i'mputernice şte Primarul Municipiului Tecuci, pentru semnarea cererii de finan ţare aferent ă  
proiectului „Eficienţa institu ţionaki prin investi ţii la nivel local", precum şi a tuturor documentelor aferente 
proiectului. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi dusă  la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicata celor interesa ţi prin grija Secretarului U.A.T. Municipiul 
Tecuci. 

PREŞEDINTE iţiji~A\,\\ 	 SECRETAR, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.90255 /13.11.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: Acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea cererii de 
finanţare pentru proiectul „Eficienţa institu ţională  prin investi ţii la nivel local" In cadrul 
Programului Operaţional Capacitate Administrativ ă  - CP10/2018 - „Fundatnentarea deciziilor, 
planificare strategic ă  si măsuri de simplificare pentru cet ăţeni la nivelul administra ţiei publice 
locale din regiunile tnai pu ţin dezvoltate", Axa prioritar ă  2. Administra ţie public ă  si sistem judiciar 
accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sistetne .şi standarde comune în 
administra ţia public ă  locală  ce optitnizeaz ă  procesele orientate c ătre beneficiari in concordan ţă  cu 
SCAP. 

in perioada de programare 2014-2020, se consider ă  necesara realizarea de reforme profunde in 
administratia public ă  din statele membre Uniunii Europene pentru asigurarea moderniz ării 
administraţiei publice in vederea optimiz ării procesului decizional, efectuarea de investi ţii în 
capacitatea institu ţională  şi In eficienţa serviciilor publice locale in vederea realiz ării de reforme, a 
unei mai bune legifer ări şi a unei bune guvernanţe. 

imbunătăţirea performant ă  de calitate in serviciul public a devenit o tema majora pentru reforma 
din sectorul public, indiferent de modelul de management ales, de tipul de sistem integrat, calitatea 
serviciului public reprezentand o problema cheie pentru modernizarea administratiei publice din 
Romania. Din Strategia POCA 2014 - 202 rezulta ca Romania are o capacitate redusa a administratiei 
publice de a elabora i de a pune în aplicare politici si afecteaza dezvoltarea globala a ţarii, mediul de 
afaceri şi capacitatea de investi ţii publice şi nu permite furnizarea unor servicii publice de o calitate 
superio ara. 

Nevoia identificat ă  la nivel local este consolidarea conducerii primariei, cresterea productivitatii 
si eficientei la toate nivelurile, imbunatatirea comunicarii, crearea unei structuri mai flexibile pentru 
perfectionarea angajatilor, extinderea rezervorului de cunostinte si aptitudini profesionale pe diverse 
planuri. Acest fapt a determinat şi continuă  să  producă  o serie de aspecte negative care se manifest ă  in 
functionarea administraţiei publice locale. 

Obiectivele proiectului constau in imbun ătăţirea capacităţii administrative, a calitatii si eficientei 
serviciilor publice furnizate la nivelul UAT Municipiul Tecuci, jude ţul Galaţi, din regiunea mai pu ţin 
dezvoltată  Sud-Est, prin investiţii integrate ş  complementare conform reglement ărilor europene ş i 
naţionale (planificare strategic ă  instituţională, revizuire ş  actualizare strategie de dezvoltare local ă  
UAT Tecuci, sistem informatic pentru arhiva electronic ă  i implementarea unui sistem informatic 
personalizat pentru optimizarea serviciilor administratiei locale). 

PRIMAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDURI EUROPENE 

Nr. 90256/13.11.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea cererii de 
finanţare pentru proicctul ,,Ejicien ţa institu ţională  prin investiţii Ia nivel local în cadrul 
Programului Opera ţional Capacitate Administrativ ă  - CP10/2018 - ,,Fundamentarea deciziilor, 
planficare strategic ă  si măsuri de simp1jicare pentru cel ăţeni Ia nivelul administra ţiei publice 
locale din regiunile maipu ţin dezvoltate, Axa prioritar ă  2. Administra ţie public ă  i sistemjudiciar 
accesibile şi transparente, Obiectivul spec/ic 2.1. Introducerea de sisteme si standarde comune în 
administra ţia public ă  locală  ce optimizeaz ă  procesele orientate c ătre benejiciari în concordan ţă  cu 
SCAP. 

Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA) ofera oportunitatea 
atragerii de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea de proiecte in domeniul consolidarii capacitatii 
administrative a autoritatilor publice locale, in special pentru regiunile mai putin dezvoltate. 

Obiectivele specifice ale Axei prioritare 2 ale Programului Operational Capacitate Administrativa 
2014-2020, sprijina introducerea unor sisteme si standarde comune la nivelul administratiei publice 
locale care sa optimizeze procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu Strategia pentru 
consolidarea administratie publice 2014-2020 (SCAP). 

Aceste obiective sunt: 
OS 1: Implementarea unor mecanisme si proceduri standard (actualizare Strategie de dezvoltare a 

Municipiului, Plan strategic institu ţional, proceduri cadru de adoptare a hot ărârilor de consiliu local) 
pentru a crete eficien ţa acţiunilor admintrative la nivelul Municipiului Tecuci. 

os 2. Măsuri de simplificare a procedurilor administrative si reducerea birocra ţiei prin crearea si 
integrarea unui sistem informatic pentru arhiv ă  (digitalizarea arhivelor) i administrarea electronic ă  a 
documentelor (registratura electronica) la nivelul Municipiului Tecuci. 

OS 3. Imbunatatirea competentelor profesionale a unui numar de circa 70 persoane din toate 
nivelurile ierarhice din cadrul UAT Municipiul Tecuci pe teme specifice, în urma unei analize de nevoi. 

Necesitatea proiectului rezulta din motive interne - dorin ţa instituţiei de a-i îmbunătăţi măsurile 
pentru derularea procesului decizional, a planific ării strategice si execuţiei bugetare, care s ă  ofere 
cetăţenilor servicii eficiente care duc la un grad ridicat de satisfacere a nevoilor cet ăţenilor sau a 
consumatorilor de servicii publice, dar si din motive externe, cum ar fi alinierea la priorit ăţile 
documentelor strategice de la nivel national. 

Proiectul se adreseaza administratiei publice locale din regiunea mai putin dezvoltata Sud-Est, 
respectiv UAT Municipiul Tecuci si contine activitati inovatoare in domeniul masurilor de simplificare 
a procedurilor administrative si reducere a birocratiei pentru cetateni, de elaborare a unor proceduri 
cadru de adoptare a hot ărârilor de consiliu local. 

Grupul tinta participant la formare este format din circa 70 de persoane, personal de conducere si de 
executie, consilieri locali, respectiv s-a estimat ca acesta va fi format astfel: personal de conducere - 17 
persoane, consilieri locali - 18 persoane, administrator public - 1 persoan ă, secretar UAT - 1 persoană , 
serviciul comunicare registratura - 7 persoane, arhivar - 1 persoana, personal de executie - 25 persoane, 
care vor imbunatati procesul de comunicare, vor intelege mai bine procesele organizatiei, ce implica 
angaj amentul ferm al managementului, definirea clara a responsabilitatilor, va eficientiza procesele 
interne ale organizatiei. Scopul este de a aduce la aceeasi masa persoane de la diverse departamente in 
scopul unui management eficient si durabil, pentru a identifica cele mai bune mijloace pentru 
simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetatenilor. 



Valoarea maxima eligibila este de 3.090.854,00 lei. 
Durata de implementare estimata este de 28 luni. 

Proiectul "Eficienţa institu ţionaki prin investi ţii la nivel local" va fi cuprins in Bugetul centralizat de 
venituri si cheltuieli si in Programul de investi ţii publice pe grupe de investi ţii si surse de finanţare al 
U.A.T. Municipiul Tecuci, pentru anul 2019. 

Fata de cele prezentate , consideram oportuna participarea Municipiului la proiectul "Eficienţa 
institu ţională  prin investi ţii la nivel local" si supunem spre aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata 
de initiator. 

SEF BIROU FONDURI EUROPENE 

Intocmit: 


