
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREANr. 
Din .10.2018 

Privind: Aprobarea proiectuluiCresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Tecuci —Scoala Gimnaziala nr.10 Dimitrie Sturdzastr. 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  
M.B. 

Iniţiator: Cătălin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud .Gala ţ i; 
Număr de înregistrare ş i data depunerii proiectului : 83998 /1 7. 10.201 8 , 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Ga!aţi, întrunit în şedinţă  

datade .. .10.2018; 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub nr. 83999/17.10.201 8; 
- raportul de specialitate întocmit de Biroul Fonduri Europene înregistrat sub nr. 

83400/17.10.2018; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr!j 
- HCL nr. 1 43 din 26.07.20 1 8 privind aprobarea proiectului Cresterea eficieritei 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, 

- Solicitarea de clarificare 9 in etapa de precontractare de la Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Sud-Est (ADR Sud-Est) din 16.10.2018 inregistrata la UAT Tecuci cu nr. 
83906/1 6. 1 0.20 1 8 privind necesitatea transmiterii Hotararii 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. 

- 	art. 44 alin 1i art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice Iocale, cu 
modificările si completările ulterioare; 



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

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

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aprobă  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 Galatisi a cheltuielilor legate de proiect, in vederea finantarii 
acestuia in cadrul Programu!ui Operational Regional 2014-2020, Axa proritara 3- Sprijinirea 
tranzi ţiei către o economie cu emisii sc ăzute de carbon, Prioritatea de Investitii3.1 - Sprijinirea 
eficienţei 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 POR/20 1 6/3/3. 1JB/1/7fREGIUNI. 

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, localitatea Tecuci, judetul Galati, in cuantum 1.153.783,88 Iei 
(inclusiv TVA). 

Art.3. Se aproba contributia proprie in proiect a sumei de 159.669,07 lei (inclusiv TVA), 
reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 139.381,01 
Iei (inclusiv TVA), cat si contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 
20.288,06 lei (inclusivTVA), reprezentand cofinantarea 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. 

Art. 4 Sumele reprezentand cheltuielile conexe ce pot aparea pe durata imp!ementarii 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, pentru implementarea proiectului in conditii optime,se vor asigura din bugetul 
Iocal. 

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 orice prevedere contrara se abroga. 

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

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

PRESEDIM"v TW:MINTĂ, 	 SECRETAR, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr. 83999/17.10.2018 

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 legate de proiect, in vederea 
finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritar ă  
3.1.B 

Prin HCL Nr.143 din 26.07.2018 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 lei (inclusiv TVA), valoare cuprinsa in Bugetul cererii de finantare, 
contributia proprie in proiect in suma de 132.149,23 lei (inclusiv TVA) , reprezentand achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 111.299,54 lei (inclusiv TVA),cat 
si contibutia de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 20.849,69 lei (inclusiv 
TVA) , reprezentand cofinantarea proiectului sus mentionat. 

In etapa precontractuala, in Solicitarea de clarificari 9, nr. 27085/16.10.2018, inregistrata 
la UAT Tecuci cu nr. 83906/17.10.2018, ADR Sud-Est solicita actualizarea sectiunilor aferente 
bugetului proiectului, respectand incadrarile in liniile bugetare conform ghidului specific din 
cererea de finantare, ca urmare a lucrarilor conexe ce nu au fost incadrate in linia bugetara 
corespunzatoare si a cheltuielilor pentru proiectare si asistenta tehnica. De asemenea se solicita si 
prezentarea Hotararii de aprobare a proiectului. 

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" este de 1.153.783,88 lei (TVA inclus) din care, in urma 
actualizarii, contributia proprie totala este de 159.669,07 lei (inclusiv TVA), reprezentand 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum 139.381,01 lei (inclusiv 
TVA) ,cat si contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 20.288,06 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 legate de proiect, trebuie supus spre 
dezbatere si aprobare in forma propusa. 

PRIMAR, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDURI EUROPENE 

Nr.83400/17.10.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Aprobarea proiectuluiCresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Tecuci —Scoaia 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. 44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea 
nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările si comp!etările ulterioare, art. 36 
alin 2 Iit. b) si lit. d), alin 4 lit. d), alin 6 lit. a) pct.1 din Legea nr.215/2001 republicat ă  în 2007 cu 
modificările si completările ulterioare si art.45, alin 2, lit.a) ş i art.1 15 alinl, lit. b) din Legea 
215/2001 privind administraţia publică  Iocală , republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Proiectul de Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul 
Tecuci-Scoala Generala Nr.10 Dimitrie Sturdza, str. lDecembrie 1918, nr. 26, Iocalitatea 
Tecuci, judetul Galati a fost depus spre finantare in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 3, 
Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B - Cladiri publice si in prezent se afla in faza de 
precontractare. 

Prin HCL Nr. 1 43 din 26.07.20 1 8 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 lei (inclusiv TVA), din care, contributia proprie in proiect in suma de 
132.149,23 lei (inclusiv TVA), reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului in cuantum de 1 1 1 .299,54 lei (inclusiv TVA), cat si contibutia de 2% din valoarea 
eligibila a proiectului in cuantum de 20.849,69 lei (inclusiv TVA). 

In Solicitarea de clarificari 9, nr. 27085 din 16.10.2018, inregistrata la UAT Tecuci cu 
nr.83906/17.10.2018, ADR Sud-Est solicita actualizarea sectiunilor aferente bugetului 
proiectului, respectand incadrarile in liniile bugetare conform ghidului specific din cererea de 
finantare ca urmare a Iucrarilor conexe ce nu au fost incadrate in linia bugetara corespunzatoare 
si a cheltuielilor pentru proiectare si asistenta tehnica. In Solicitarea de clarificari 9 se solicita si 
Hotararea de aprobare a proiectului pentru valoarea actualizata a cheltuielilor Iegate de proiect. 

Valoarea tota!a a proiectului Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Tecuci —Scoala Giinnaziala nr.10, Dimitrie Sturdza, str. 1 Decembrie 1918, nr 
26, localitatea Tecuci, judetul Galati, conform Bugetului cererii de finantare este de 



1.153.783,88 lei (inclusiv TVA), din care contributia proprie este de 159.669,07 lei (inclusiv 
TVA) si reprezinta achitarea : 

- cheltuielilor neeligibile ale proiectului in valoare de 139.381,01 lei (inclusiv TVA), 
- contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 20.288,06 lei 

(inclusiv TVA), reprezentand cofinantarea proiectului. 

Mentionam ca valoarea de 159.669,07 lei (inclusiv TVA) este cuprinsa in Programul de 
investiţii publice pe grupe de investi ţii si surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 
2018, la Cap. 70.02, Locuinte, Servicii si dezvoltare publica, B — lucrari noi, 71 — Active 
nefinanciare, poz. 1, cu valoarea de 65.000 lei inclusiv TVA pentru anul 2018 si valoarea de 
95.000 lei inclusiv TVA pentru anul 2019. 

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 legate de proiect, indeplineste conditiile 
de legalitate si oportunitate fapt pentru care il supunem dezbaterii si aprobarii Consiliului Local. 

Sef Birou Fonduri Europene 

Intocmit: 


