
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr. 	 
Din 2i02.2019 

Privind: acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de 
către Municipiul Tecuci a unui proiect finan ţat din fonduri europene privind „Cresterea 
mobilitatii urbane prin investitii cu caracter integrat", prin Programul Opera ţional 
Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 3 Obiectivul specific 3.2 

Iniţiator: C ătălin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţ i; 
Număr de inregistrare ş i data depunerii proiectului : 8856 /13.02.2019 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit 1n şedinţă  .0V/1".Y.Wn 

data de 	.02.2019; 
Avănd in vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, Inregistrată  sub nr.8857 /13.02.2019; 
- raportul de specialitate intocmit de Biroul Fonduri Europene inregistrat sub nr. 

8858/.02.2019; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr  */(‘-7  

Art.147 din Constitutia României 
- Art. 44 alin 1 din Legea nr.215/2001 a 2001 a administra ţiei publice locale, republicată  
(rI), cu modificările i completările ulterioare; 
- Art. 36 alin 2 lit b) si lit e ) si art.9 din Legea nr. 215 / 2001 a administra ţiei publice locale, 

republicată  (r1), cu modificările i completările ulterioare; 
In baza prevederilor 

- Art.45 alin 2 si Art.115 lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 , privind administra ţia publică  
republicata (r1), cu modifIc ările i completările ulterioare; 

- Decizia C.C.R. nr.384/2018 publicata in Monotorul OfIcial 13.08.2018 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de 
către Municipiul Tecuci a unui proiect finan ţat din fonduri europene privind „Cresterea 
mobilitatii urbane prin investitii cu caracter integrat", prin Programul Opera ţional 
Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 3 Obiectivul specific 3.2 



Art. 2 Compartimentul de specialitate, v ă  asigura urm ărirea realizării prevederilor prezentei 
hotărki 
Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art. 4 Prezenta hotărâre vă  fi comunicata celor interesa ţi prin grija secretarului Municipiului 
Tecuci 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ , 	 SECRE TAR, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr. 8857 /13.02.2019 

Privind: aeordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de 
către Munieipiul Tecuci a unui proiect finau ţat din fonduri europene privind ,,Cresterea 
mobilitatii urbane prin investitii cu caraeter integrat, prin Programul Opera ţional 
Regionai 2014 - 2020 Axa prioritara 3 Obiectivul speeific 3.2 

Conform documentelor programatice de la nivel european, dezvoltarea mobilit ăţii urbane 
trebuie s ă  devină  mult mai puţin dependentă  de utilizarea autoturismelor, prin schimbarea 
accentului de la o mobilitate bazat ă  în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazat ă  pe 
mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înalt ă  
calitate ş i eficienţă, reducerea utiliz ării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de 
autoturisme nepoluante. 

Prin Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazat ă  pe 
planurile de mobilitate urban ă  durabilă  in cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranzi ţiei către o 
economie cu emisii sc ăzute de carbon din POR 2014-2020 sunt sprijinite acele proiecte care 
dovedesc că  au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO 2 , generate de 
transportul rutier motorizat de la nivelul municipii1or/orae1or şi aI zonelor funcţionale ale 
acestora. Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se reg ăsete în analiza efectuat ă , 
direcţiile de acţiune si în măsurile propuse în Planurile de Mobilitate Urban ă  Durabilă  ( 
P.M.U.D.) ale municipiilor / orae1or sau elaborate inclusiv !a nivel de zone 
periurbane/metropolitane, conform prevederilor Iegale. 

Prin dezvoltarea unui sistem de transport public de c ă lători atractiv si eficient, prin 
creareaimodernizarea/extinderea unei re ţele coerente de piste/trasee pentru biciclete, dar ş i prin 
crearea/modernizarea unor trasee/spa ţii pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru 
pietoni, se pot asigura condi ţiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei p ărţi din cota 
modală  a transportului privat cu autoturisme (în cre ştere în România), către transportul public, 
utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare şi mersul pe jos. În acest mod, se pot diminua 
semnificativ traficul rutier cu autoturisme si emisiile de echivalent CO 2  în oraşe/municipii 
produse de acesta. 

În acest sens, prin activităţile/măsurile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 3.2, se va 
urmări, în principal, îmbunătăţ irea eficien ţei transportului public de c ălători, a frecven ţei şi a 
timpilor săi de parcurs, accesibilit ăţii, transferului c ătre acesta de la transportul privat cu 
autoturisme, precum şi a transferului c ătre modurile nemotorizate de transport. De asemenea, se 
va urmări ca utilizarea autoturismelor s ă  devină  o opţiune mai pu ţin atractivă  din punct de vedere 
economic şi al timpilor de parcurs, fa ţă  de utilizarea transportului public/a modurilor 



nemotorizate, creându-se in acest mod condi ţiile pentru reducerea num ărului autoturismelor ş i 
reducerea emisiilor de echivalent CO2. 

Municipiul Tecuci intentioneaza sa depuna un proiect finantat prin fonduri europene, prin 
Programul Opera ţional Regional 2014 — 2020, Axa prioritara 3, Obiectivul specific 3.2, cu 
titlul „Cresterea mobilitatii urbane prin investitii cu caracter integrat", pentru realizarea de 
investi ţii destinate Imbun ătăţirii transportului public urban de c ălâtori prin: modenizare strazi si 
dezvoltarea de piste de biciclete, achizitie flota de autobuze electrice, sistem de prioritizare a 
transportului public, modernizarea statii de autobuz SMART, sistem de e-ticketing, sistem de 
informare a calatorilor, sistem de bike sharing, statii de incarcare autobuze electrice. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, consideram ca proiectul de hotarare privind 
acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de c ătre Municipiul 
Tecuci a unui proiect finan ţat din fonduri europene privind „Cresterea mobilitatii urbane 
prin investitii cu caracter integrat", prin Programul Opera ţional Regional 2014 — 2020 
Axa prioritara 3 Obiectivul specific 3.2, trebuie supus spre dezbatere si aprobare in forma 
propusa. 

PRIMAR, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDURI EUROPENE 

Nr.8858/13.02.201 9 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: acordul de principiu al Consiliuiui Loeal Tecuci referitor Ia depunerea de 
către Municipiul Tecuci a unui proieet finan ţat din fonduri europene privind ,,Cresterea 
mobilitatii urbane prin investitii cu caracter integrat, prin Programul Opera ţional 
Regional 2014 - 2020 Axa prioritara 3 Obiectivul specific 3.2 

În conformitate cu Lega nr. 2 1 5/200 1 a administra ţiei publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Tecuci este cel care hot ără te asupra 
contractării si realizării proiectelor de dezvoltare si investi ţii ale administra ţiei publice Iocale, 
precum si asupra particip ării la programele cu finan ţare european ă  nerambursabil ă, în func ţie de 
necesităţ ile obiective ale comunit ăţ ii. 

Prin Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazat ă  pe 
planurile de mobilitate urbană  durabilă  in cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranzi ţiei către o 
economie cu emisii scăzute de carbon din POR 2014-2020 sunt sprijinite acele proiecte care 
dovedesc că  au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO 2, generate de 
transportul rutier motorizat de la nivelul municipii1or/orae1or ş i aI zonelor funcţionale ale 
acestora. Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se reg ăsete în analiza efectuat ă , 
direcţiile de acţiune si în măsurile propuse în Planurile de Mobilitate Urban ă  Durabilă  ( 
P.M.U.D.) ale municipiilor/ orae!or sau elaborate inclusiv la nivel de zone 
periurbane/metropolitane, conform prevederilor legale. 

Prin dezvoltarea unui sistem de transport public de c ă lători atractiv si eficient, prin 
crearea/modernizarea/extinderea unei re ţele coerente de piste/trasee pentru biciclete, dar ş i prin 
crearea!modernizarea unor trasee/spa ţii pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru 
pietoni, se pot asigura condi ţiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei p ărţi din cota 
modală  a transportului privat cu autoturisme (în cre ştere în Rornânia), c ătre transportul public, 
utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare şi mersul pe jos. ln acest mod, se pot diminua 
semnificativ traficul rutier cu autoturisme si emisiile de echivalent CO2 în ora şe/municipii 
produse de acesta. 

Investitiile cuprinse in cadrul Obiectivului specific 3.2 sunt urmatoarele: 

A. Investiţii destinate îmbunătăţirii transportului public urban de c ă lători 
Mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului de transport public de c ă lători 

-Achiziţ ionarea de material rulant (tramvaie); 

-Modernizarea materialului rulant existent (tramvaie) 

-Achizi ţionarea de troleibuze; 

-Achiziţionarea de autobuze electrice; 



Infrastructura utilizat ă  pentru prestarea serviciului de transport public de c ă lători 

-Construirea!modernizarea/reabi litarea!extinderea traseelor de transport public e!ectric; 

-Construirea /modernizarea /reabilitarea /extinderea depourilor /autobazelor aferente 
transportului public, inclusiv infrastructura tehnic ă  aferentă ; 

-Construirea /modernizarea /reabilitarea sta ţiilor de transport public (tramvai, troleibuz, 
autobuz urban); 

-Creareaiextinderea!modernizarea sisteme!or de bilete integrate pentru c ă lători (,,e-bilete 
sau ,,e-ticketing) 

-Crearea!modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru 
vehiculele de transport public de c ă lători; 

-Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe str ăzile urbane deservite de transport 
public de călători, în vederea construirii/moderniz ării/extinderii benzilor separate pentru 
transportul public de călători, a construirii/moderniz ării/extinderii traseelor/pistelor pentru 
pietoni si biciclete, inclusiv construirea/modernizarea/reabilitarea p ărţii carosabile a 
infrastructurii rutiere (partea carosabil ă)/ (benzi dedicate şi separate pentru transportul 
public urban)/ (piste pentru bicicliclete si trasee pietonale) etc, dup ă  caz; 

B. Investiţii destinate transportului electric si nemotorizat 

-Achiziţionarea si instalarea sta ţiilor de reîncărcare a automobilelor electrice şi electrice 
hibride; 

-Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete 

-Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete (,,bike-rental/,,bike-
sharing) / (pentru echipamente şi mijloace de transport - biciclete); 

-Construirea/modernizarea/extinderea de zone si trasee pietonale şi semi-pietonale; 

-Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circula ţiei autoturismelor în anumite zone; 

C. Alte investiţii destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urban ă  

-Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a 
sistemului de monitorizare video, precum si a altor sisteme de transport inteligente (STI) 

-Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul 
public de călători, în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO 2  din transport, dup ă  caz; 

-Plantarea de aliniamente de arbori si arbuti 

-Construirea parc ărilor de transfer la transportul public urban de tip ,,park and ride; 

Proiectele propuse la finan ţare (activit ăţ ile/subactivit ăţ ile/măsurile componente ale 
acestora), ce cuprind activit ăţile/sub-activit ăţile eligibile enumerate mai sus, trebuie s ă  fie 
justificate în cadrul Planurilor de Mobilitate Urban ă  Durabilă  (P.M.U.D.) si să  se regăsească  în 
scenariul optim selectat ,,A face ceva al P.M.U.D. 

Documentele ce vor trebui realizate pentru depunerea proiectului sunt: 
1. Plan de Mobilitate Urbana Durabila 
2. Studiu de Trafic 



3. Studiu de Management al Parcarilor 
4. Update SIDU — pentru a introduce proiectul in proiectele prioritare 
5. Studiu de Fezabilitate - CRESTEREA MOBILITATII URBANE PRIN INVESTITH CU 

CARACTER INTEGRAT 
a. Modenizare Strazi si dezvoltarea de piste de biciclete 
b. Achizitie flota de autobuze electrice 
c. Sistem de prioritizare a transportului public 
d. Modernizarea statii de autobus SMART 
e. Sistem de e-ticketing 
f. Sistem de informare a calatorilor 
g. Sistem de bike sharing 
h. Statii de incarcare autobuze electrice 

6. Cerere de finantare — MySMIS 

In afara acestor documente trebuie incheiat un contract de delegare a transportului public 
in concordanta cu Regulamentul EU 1370. 

Rata de cofinan ţare acordat ă  prin Fondul European de Dezvoltare Regional ă  este de 85% 
din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar rata de cofinan ţare din bugetul de stat 
reprezintă  13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. 

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, cofinan ţarea din partea 
solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, indiferent de regiunea de 
dezvoltare In care se implementeaz ă . 

Având In vedere aparitia oportunitatii imbunatatirii infrastructurii rutiere si a transportului 
public local prin accesare de fonduri europene nerambursabile, la care cofinantarea proprie este 
2% si a anvengurii si importantei obiectivului vizat si a efectelor pozitive asupra vietii 
locuitorilor din Municipiul Tecuci , consideram oportuna initierea acordului de principiu al 
Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de c ătre Municipiul Tecuci a unui proiect finan ţat 
din fonduri europene privind „Cresterea mobilitatii urbane prin investitii cu caracter integrat", 
prin Programul Operaţional Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 3 Obiectivul specific 3.2 

Avand in vedere cele mentionate mai sus consideram ca proiectul de hotarare privind: 
acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de c ătre Municipiul 
Tecuci a unui proiect finan ţat din fonduri europene privind „Cresterea mobilitatii urbane 
prin investitii cu caracter integrat", prin Programul Opera ţional Regional 2014 — 2020 
Axa prioritara 3 Obiectivul specific 3.2 , indeplineste conditiile de legalitate si oportunitate 
fapt pentru care il supunem dezbaterii si aprobarii Consiliului Local. 

Sef Birou Fonduri Europene 

Intocmit: 


