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Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, 

jud. Galaţi 

2017-2027 

 

Actualizare, modificare, completare Strategie de dezvoltare  

durabila pentru perioada urmatoare. 
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Fisa 1 Proiecte 2017 

Domeniu 

Administratie publica 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Sistem de management al calităţii pentru 

primărie. 

Cadrul general Utilizarea unor astfel de certificari dupa 

un manual de proceduri bine alcatuit creaza 

premisele unei activitati performante si de 

calitate la nivelul primariei 

Grup ţintǎ Functionarii publici si alesii locali,  

Obiective Imbunatatirea capacitatii administrative 

Motivaţia proiectului Nevoia de a utiliza instrumente ale  

managementului public modern in activitatea 

curenta 

Modul de implementare a proiectului -formalizarea unui circuit al 

documentelor 

-realizarea procedurilor de lucru 

-transparenta marita in emiterea 

documentelor 

-alinierea serviciilor prestate de catre 

primarie la nivelul celor europene. 

 

Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 

-Bugetul local;  

-POCA 

Instituţia care raspunde de realizarea 

proiectului 

Consiliul local  

Termen de realizare 2017-2018 



 

 

 
4 

Indicatori  -circuit al documentelor formalizat 

-manual realizat 

-sistem de management al calitatii 

 
 
 
 

Fisa 2 Proiecte 2017 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Realizarea centurii municipiului Tecuci  

Cadrul general Expansiunea intravilanului trebuie 

insotita de realizarea infrastructurii aferente 

Grup ţintǎ Populatia orasului 

Obiective Imbunatatirea infrastructurii de transport 

astfel incat sa fie reduse influentele negative 

asupra mediului si confortului populatiei; 

Fluidizarea traficului in interiorul 

orasului; 

Motivaţia proiectului Este necesara cresterea atractivitatii 

pentru locuire a intravilanului localitatii prin 

crearea unei infrasructuri rutiere adecvate 

Fluidixarea traficului de iesire prin 

realizarea centurii ocolitoare  

Modul de implementare a proiectului Realizarea centurii municipiului Tecuci 

Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri 

structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea 

proiectului 

Consiliul local Tecuci,  

Termen de realizare 2017-2018 

Indicatori  – centura ocolitoare realizata 
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Fisa 3 Proiecte 2017 

CONSTRUIREA UNUI NOU SPITAL  

Spitalul MUNICIPAL ANTON CINCU TECUCI, str. George Petrascu. Desfasurarea lucrarilor de 

amenajare a terenului si constructie a cladirilor: Restructurarea altor cladiri existente pe terenul 

spitalului nu face parte din aceasta operatiune. 

Principiile care au fost retinute pentru conceptia noului spital sunt urmatoarele: - Conceptia unui 

spital compact, adaptat la noile cerinte medicale moderne si performante - Ameliorarea si 

rationalizarea acceselor exterioare si a fluxurilor interioare. - Posibilitatea unei flexibilitati si evolutii 

a serviciilor in functie de evolutiile tehnologice medicale. 

Noul spital va trebui sa raspunda la doua exigente esentiale pentru a permite o evolutie in timp a 

functiunilor in legatura cu avansul tehnologic: 

- Modularitate 

- Flexibilitate 

ACCESE SPECIFICE ALE CLADIRILOR DIN INCINTA SPITALULUI  

a -ACCESUL PRINCIPAL Se va face din Str.Gheorghe Petrascu care si va fi rezervat in special 

pacientilor valizi si al vizitatorilor. Acest acces va fi supravegheat 24/24h.  

b -ACCES URGENTE din Str. Gheorghe Petrascu care direct, din intrarea principala a incintei. 

Accest acces va fi destinat pacientilor culcati ,transportati in ambulante printrun sas protejat de 

intemperii. Un acces, de asemenea, va fi prevazut din holul principal al spitalului pentru pacientii 

valizi.  

c- ASCENSOARE Ascensoarele vor fi prevazute pentru deservirea tuturor etajelor conform 

necesitatilor spitalului si in functie de studiul de trafic realizat de fiecare participant la licitatie, 

repartizate dupa cum urmeaza: 

- Ascensoare pentru PUBLIC si separat pentru PERSONALUL MEDICAL 

 - Ascensoare pentru PACIENTI CULCATI 

 - Ascensoare pentru personal,transportul materialelor si a carucioarelor cu mancare – fluxuri 

separate. 

Sectiunile functionale care sunt in legatura directa-fara a traversa alte sectiuni-pe traseul cel mai 

scurt si rapid “LINIA ROSIE” sunt urmaroarele: URGENTE- IMAGISTICA - BLOC OPERATOR- 

TERAPIE INTENSIVA ( ATI) 

 

Structura Ambulatorului integrat: 

1. Medicina interna - 1 Cabinet 

2. Chirurgie generala - 1 Cabinet 

3. Obstetrica-ginecologie - 1 Cabinet 
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4. Neurologie - 1 Cabinet 

5. ORL - 1 Cabinet 

6. Oftalmologie - 1 Cabinet 

7. Dermatovenerologie - 1 Cabinet 

8. Psihiatrie - 1 Cabinet 

9. Pediatrie - 1 Cabinet 

10. Ortopedie si traumatologie - 1 Cabinet 

11. Cardiologie - 1 Cabinet 

12. Gastroenterologie - 1 Cabinet 

13. Compartiment Explorari Funcţionale - 1 Cabinet 

14. Laborator de Radiologie si Imagistica Medicala - 1 Laborator 

15. Laborator de Analize Medicale - Punct Recoltare - 1 Laborator 

16. Spitalizare de zi - 15 paturi  

V.1- REPARTIZAREA NUMARULUI DE PATURI PE SPECIALITATI 

Medicina interna 

V1.1. Compartiment Neurologie 10 paturi -5 saloane 

V1.2. Compartiment Cardiologie 9 paturi -5 saloane 

V1.3. Compartiment Diabet 10 paturi- 5saloane 

V1.4. Medicina interna 45 paturi -13 saloane 

V1.4. Medicina interna 5 paturi - 3 saloane 

V1.4. Medicina interna 40 paturi -10 saloane 

V2.1.Sectia chirurgie generala 30 paturi - 15 saloane 

V3.1. Sectia ortopedie si traumatologie -25 paturi- 13 saloane 

V4.1. Compartiment recuperare -15 paturi -8 saloane 

V4.RMFB 

V4.1.1. Cabinet recuperare,medicina fizica,balneologie - 1salon 

V4.1.2.Cabinet baza tratament recuperare,medicina fizica,balneologie - 1salon 

V4.1.3.Cabinet medic RMFB- 1 salon 

V4.1.4. Cabinet asistenti medicali RMFB - 1 salon 

V4.1.5. Vestiar RMFB femei 

V4.1.6. Vestiar RMFB barbati 

V5.1. Sectia Pediatrie -45 paturi- 13 saloane 

V5.1.1 Sectia pediatrie 2 paturi- 3 saloane 

V6. Compartiment Boli infectioase -8 saloane 15 paturi 

V7. Compartiment Oftalmologie -3 saloane 6 paturi 
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V8. Sectia Obstertica-Ginecologie -18 saloane 35 paturi 

V9. Compartiment Neonatologie - 11 saloane 24 paturi 

 V9.1.1 Compartiment prematuri - 1 salon 4 paturi 

 V9.1.2. Compartiment neonatalogie - 2 saloane 20 paturi 

V10 .Compartiment O.R.L. - 3 saloane 6 paturi 

V11. Compartiment Dermato-Venerologie - 3 saloane 6 paturi 

V12. Compartiment dermato-venerologic -3 saloane 6 paturi 

V13. Sectia A.T.I. - 4 saloane 16 paturi 

V14. Bloc Operator  5 sali de operatie 

V15. Compartiment primiri urgente - Camera de garda (interne, chirurgie, pediatrie, obstetrica) 

 V15.1.1.Receptie triaj CPU 

 V15.1.2.Cabinet consultatii individuale nr 1 

 V15.1.3. Cabinet consultatii individuale nr 2 

 V15.1.4. Cabinet consultatii individuale nr 3 

 V15.1.5. Cabinet consultatii individuale nr 4 

 V15.1.6.Oficiu pregatire personal - femei 

 V15.1.7. Oficiu pregatire personal - barbati 

 V15.1.8. Oficiu sterilizare rapida 

 V15.1.9. Oficiu curatenie 

 V15.1.10. Vestiar personal femei 

 V15.1.11. Vestiar personal barbati 

 V15.1.12. Investigatii ecografice 

 V15.1.13. Radiologie digitala mobila 

V16.Farmacie - 1 salon 

V17. Laborator anatomie patologica - 1 salon 

V18. Morga - 1 salon 

 V18.1. Incapere camera frigorifica 

 V18.2.  Incapere necropsie 

 V18.3. Incapere eliberare cadavre 

 V18.4. Incapere cosmetizare 

V19. Compartiment nozocomiale (S.P.C.I.N) 

 V19.1. Sala pentru pregatirea mediilor de cultura bacteriologie -SPCIN 

 V19.2. Sala de examinare bacteriologica 

 V19.3. Sala de neutralizare deseuri medicale bacteriologice -SPCIN 

 V19.4. Cabinet medic sef bacteriologie -SPCIN 
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 V19.5. Cabinet personal bacteriologic -SPCIN 

 V19.6. Vestiar personal femei -SPCIN 

 V19.7. Vestiar personal barbati -SPCIN 

V.20. 

- BUCATARIE CENTRALA Bucataria centrala va fi plasata astfel incat sa permita o 

aprovizionare cat mai directa dinspre curtea de serviciu. Se va respecta cu strictete fluxul de circulatii 

al produselor alimentare ; nici un produs nu va reveni la locul depozitarii. Zonele si spatiile necesare 

vor fi urmatoarele:  

V.20.1 

- Zona de receptie: 

 - hol receptie 

- birou inregistrare  

- depozit cartoane 

 V.20.2 

- Zona depozitare:  

- camera frigorifica carne  

- camera frigorifica peste  

- camera frigorifica legume/fructe  

- camera frigorifica produse lactate 

- depozit produse alimentare 

- depozit pentru oua plus camera frig pentru oua 

- depozit bauturi  

V.20.3 

- Zona de productie:  

- preparare carne  

- preparare legume /fructe 

 - bucatarie principala 

 - patiserie/brutarie 

 - camera frigorifica pentru alimente pregatite  

 - zona de pregatire (spalare, transare, portionare) separat pentru carne, legume si fructe, peste si 

oua 

  - zona vesela –debarasare-spalare vesela si zona de distributie portionare 

V.20.4 

- Zona de distributie: 

 - pregatire platouri  

- zona carucioare preparate  
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V.20.5- Zona curatare carucioare:  

- camera curatare carucioare retur 

 V.20.6 

- Spalatorie 

 - spatiu debarasare platouri  

- spatiu pre-curatare  

- spalatorie vase 

 - spalatorie oale/vase/recipiente 

 - camera curatenie 

 V.20.7- Zona autoservire personal 

 V.20.8  

- Zona personal 

 - birou sef bucatarie 

 - birou achizitii  

- birou dietetician 

 - vestiar femei 

- sanitare+dusuri  

- vestiar barbati 

- sanitare+dusuri 

V.21- DEPOZIT CENTRAL Depozitul central va fi situat in apropierea zonei de livrari si va 

cuprinde: 

 - hol receptie  

- birou receptie  

- depozit cartoane  

- depozit paleti  

- depozit general  

V.22- EVACUARE DESEURI  

Vor fi create doua localuri pentru depozitarea gunoaielor inainte de evacuare:  

- deseuri cu risc de contaminare: 

 1. de la blocul alimentar (de la persoane care pot suferi de boli contagioase); 

 2. de la blocul medical – deseuri medicale de la diverse blocuri: operator, radiologie, medicina   

interna, etc. 

- deseuri fara risc de contaminare 

V23. Pavilion administrativ 

Birou R.U.N.O.S. -5 persoane 
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Birou financiar contabil -5 persoane 

Compartiment juridic -1 persoana 

Compartiment P.S.I., I.S.U. -1 persoana 

Compartiment duhovnicesc -1 persoana 

Serviciul tehnic, administrativ, aprovizionare -1 persoana  

 V.24- SPATII DIVERSE Constructia noului spital va mai cuprinde urmatoarele servicii - adapost 

A.L.A – dimensionat conform normelor in vigoare  

- arhive pentru totalitatea serviciilor noului spital 

 - ateliere pentru electricieni, instalatori, tamplarie si reparatii mobiler 

 - magazie pentru depozitarea materialelor medicale si a produselor consumabile  

- camere informatica  

– trebuie prevazut un spatiu informatic la fiecare etaj 

 - spatii tehnice  

– trebuie prevazute spatiile tehnice necesare solutiei propuse  

- Parcare subterana personal 

 – numarul locurilor de parcare va fi determinat conform nomelor in vigoare 

 - Curte de serviciu  

– va fi prevazuta o curte de serviciu , separata fizic intre zona de livrare si zona de evacuare a 

deseurilor  

- Cabina poarta/paznic 

 – vor fi prevazute 2 servicii de acest tip si anume  

• Unul care va supraveghea si controla accesul public si al salvarilor 

• Unul care va supraveghea si controla accesul logistic si la parcarii subterane 

Fisa 3 Proiecte 2017 

Domeniu 

Dezvoltare sociala 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Construirea unui spital pe raza 

Municipiului Tecuci la standarde Europene  

Cadrul general Serviciile medicale oferite prin actualele 

unitati spitalicesti sunt depasite. Serviciul  de 

urgenta este ca si inexistent pe teritoriul 

orasului, ca si in cazul comunelor vecine 

Grup ţintǎ Populatia Municipiului Tecuci si 

localitatilor invecinate 

Obiective Cresterea starii de sanatate a populatiei 
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Motivaţia proiectului Nevoia de interventie prompta in cazuri 

exceptionale 

Modul de implementare a proiectului Construirea unui nou spital avand sectii 

multiple si dotari la standarde europene 

Înfiinţarea unui sediu pentru serviciile 

medicale de urgenţă 

Crearea unui dispecerat compatibil cu 

urgente 112. Achizitionarea unei 

autospeciale pentru descarcerare cu 

echipament complet. Achizitionarea a doua 

autosalvari cu echipament de resuscitare.  

Achizitionarea a doua autospeciale de 

interventie (cisterna cu apa 11 si puma 

chimica). 

Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local, Bugetul judetului, Bugetul 

de stat, Fonduri Europene 

Instituţia care raspunde de realizarea 

proiectului 

Consiliul local  

Termen de realizare 2017-2022 

Indicatori -construirea si finalizarea unui nou spital 

 
Fisa 4 Proiecte 2017 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Reabilitarea Bulevardului Victoriei 

Cadrul general Cresterea numarului autoturismelor 

trebuie insotita de realizarea infrastructurii 

aferente 

Grup ţintǎ Populatia orasului 

Obiective Imbunatatirea infrastructurii de transport 

astfel incat sa fie reduse influentele negative 

asupra mediului si confortului populatiei; 

Fluidizarea traficului in interiorul 

orasului; 

Bunastarea cetatenilor orasului Tecuci 
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Motivaţia proiectului Este necesara cresterea atractivitatii 

pentru locuire a intravilanului orasului prin 

crearea unei infrastructuri adecvate; 

Fluidixarea traficului din oras prin 

reabilitarea principalelor artere; 

Cresterea atractivitatii orasului.  

Modul de implementare a proiectului Reabilitarea bulevardului Victoriei 

Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri 

structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea 

proiectului 

Consiliul local Tecuci,  

Termen de realizare 2017 

Indicatori  – reabilitarea totala a b-dului Victoriei 

 
Fisa 5 Proiecte 2017 

Domeniu 

Administratie publica 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Implementarea proiectului pentru 

persoane defavorizate. “Sansa T” 

Cadrul general Reducerea numarului de persoane aflate 

in risc de saracie si excluziune sociala din 

comunitatile marginalizate, prin 

implementarea de masuri integrate. 

Grup ţintǎ Persoane si grupuri defavorizate,  

Obiective Incluziunea sociala si cresterea nivelului 

de trai prin reconversie profesionala 

Motivaţia proiectului Nevoia de incluzine si de recalificare a 

grupurilor si persoanelor defavorizate de pe 

raza municipiului Tecuci 

Modul de implementare a proiectului - realizarea analizei la nivelul zonei de 

intervenție vizate de proiect; 
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- soluțiile propuse pentru incluziunea 

persoanelor aflate în risc de sărăcie şi 

excluziune socială; 

- implicarea persoanelor din comunitatea 

marginalizată în activitatea de analiză. 

Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 

-Bugetul local; Fonduri structurale.  

Instituţia care raspunde de realizarea 

proiectului 

Consiliul local  

Termen de realizare 2017-2019 

Indicatori  -incluziunea sociala a unui numar ridicat 

de persoane; 

-reconversie profesionala pentru grupul 

tinta; 

-reducerea procentului de abandon 

scolar. 

 
Fisa 6 Proiecte 2017 

Domeniu 

Administratie publica 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Implementare proiect persoane 

defavorizate. “Scoala Prietena Ta” 

Cadrul general Cresterea accesului la educatie a 

persoanelor apartinand grupurilor 

vulnerabile, prin implementarea de masuri 

integrate. 

Grup ţintǎ Persoane si grupuri vulnerabile,  

Obiective Incluziunea sociala si cresterea nivelului 

de trai prin accesul la educatie; 
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Implementarea de masuri integrate de 

imbunatatire a competentelor personalului 

didactic; 

Aplicarea de masuri integrate de 

reducere si prevenire a abandonului scolar. 

Motivaţia proiectului Nevoia de sprijin pentru serviciile 

educationale pentru cresterea calitatii si  

orientarea pe nevoile elevilor prin interventii 

directe asupra copiilor si parintilor pentru 

sprijinirea participarii la educatie. 

Modul de implementare a proiectului - implementarea de masuri integrate de 

reducere si prevenire a abandonului scolar 

prin oferirea de programe care asigura 

cresterea accesului la educatie a persoanelor 

apartinand grupurilor vulnerabile; 

- Asigurarea de servicii si programe 

educationale de calitate destinate prevenirii 

si reducerii parasirii timpurii a scolii; 

- asigurarea de oportunitati de dezvoltare 

a intregului potential individual al copiilor si 

tinerilor din comunitate, prin dezvoltarea 

abilitatilor, cunostintelor si experientei 

necesare; 

-asigurarea premiselor pentru 

participarea cu mai mult interes la activitatile 

educationale oferite de catre scoala; 

 -Implementarea platformei online 

educationale, Formarea cadrelor didactice, a 

personalului de management si de sprijin din 

unitatile de invatamant implicate in proiect; 
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-Motivarea cadrelor didactice pentru 

implicare pentru performanta si pentru 

asigurarea unei continuitati a procesului de 

invatamant precum si Programele si 

proiectele inovative dezvoltate cu sprijinul 

comunitatii, in urma parteneriatelor create si 

prin activitatile de voluntariat. 

Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 

-Bugetul local; Fonduri structurale.  

Instituţia care raspunde de realizarea 

proiectului 

Consiliul local  

Termen de realizare 2017-2019 

Indicatori  -incluziunea sociala a unui numar ridicat 

de persoane; 

-cresterea atractivitatii mediului 

educational; 

-motivarea cadrelor didactice; 

-reducerea procentului de abandon 

scolar. 

 
Fisa 7 Proiecte 2017 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Statie de transfer si statie de compostare 

Tecuci, componenta a sistemului de 

management integrat al deseurilor in judetul 

Galati. 

Cadrul general Scaderea poluarii mediului in special in 

zona urbana a municipiului Tecuci. Cresterea 

calitatii aerului si a mediului. 

Grup ţintǎ Populatia orasului 
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Obiective Imbunatatirea modului de colectare, 

transport, depozitare si sortare a deseurilor, 

astfel incat sa fie reduse influentele negative 

asupra mediului si confortului populatiei; 

Bunastarea cetatenilor orasului Tecuci 

Motivaţia proiectului Este necesara cresterea atractivitatii 

pentru locuire a intravilanului orasului prin 

crearea unei mediu cat mai curat; 

Reducerea poluarii aerului, mediului si 

solului; 

Cresterea atractivitatii orasului.  

Modul de implementare a proiectului Realizarea unei statii de transfer si uneia 

de compostare la nivelul municipiului 

Tecuci, componenta a sistemului de 

management integrat al deseurilor in judetul 

Galati pe amplasamentul situat pe domeniul 

public al municipiului Tecuci, Tarlaua 73, 

numar cadastral 106050, suprafata pentru 

care se solicita schimbarea destinatiei 47.000 

mp. 

Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri 

structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea 

proiectului 

Consiliul local Tecuci,  

Termen de realizare 2017 

Indicatori  – Realizarea unei statii de transfer si a 

uneia de compostare la nivelul municipiului 

Tecuci, componenta a sistemului de 

management integrat al deseurilor in judetul 

Galati. 

 
Fisa 8. Proiecte 2017 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Inchidere depozit neconform Rates-
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Tecuci, componenta a sistemului de 

management integrat al deseurilor in judetul 

Galati. 

Cadrul general Scaderea poluarii mediului in special in 

zona urbana a municipiului Tecuci. Cresterea 

calitatii aerului si a mediului. 

Ecologizarea sau schimbarea destinatiei 

conform directivelor Europene. 

Grup ţintǎ Populatia orasului 

Obiective Imbunatatirea modului, depozitare si 

sortare a deseurilor, astfel incat sa fie reduse 

influentele negative asupra mediului si 

confortului populatiei; 

Alinierea la directivele Europene, in 

materie de protectie a mediului si 

ecologizare. 

Bunastarea cetatenilor orasului Tecuci 

Motivaţia proiectului Este necesara cresterea atractivitatii 

pentru locuire a intravilanului orasului prin 

crearea unei mediu cat mai curat; 

Reducerea poluarii aerului, mediului si 

solului; 

Cresterea atractivitatii orasului.  

Modul de implementare a proiectului Inchidere depozit neconform Rates- 

Tecuci, componenta a sistemului de 

management integrat al deseurilor in judetul 

Galati pe amplasamentul situat pe domeniul 

public al municipiului Tecuci, Tarlaua 73, 

numar cadastral 106050, 106200, 106266, 

106048, 106047, 106049 suprafate pentru 

care se solicita schimbarea destinatiei 

165.000 mp. 

Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri 

structurale. 

Instituţia care raspunde de realizarea Consiliul local Tecuci,  



 

 

 
18 

proiectului 

Termen de realizare 2017 

Indicatori  – Inchidere depozit neconform Rates- 

Tecuci, componenta a sistemului de 

management integrat al deseurilor in judetul 

Galati. 

 
 

Fisa 9 Proiecte 2017 

Domeniu 

Dezvoltare sociala 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Construirea unui spital pe raza 

Municipiului Tecuci la standarde Europene  

Cadrul general Serviciile medicale oferite prin actualele 

unitati spitalicesti sunt depasite. Serviciul  de 

urgenta este ca si inexistent pe teritoriul 

orasului, ca si in cazul comunelor vecine 

Grup ţintǎ Populatia Municipiului Tecuci si 

localitatilor invecinate 

Obiective Cresterea starii de sanatate a populatiei 

Motivaţia proiectului Nevoia de interventie prompta in cazuri 

exceptionale 

Modul de implementare a proiectului Construirea unui nou spital avand sectii 

multiple si dotari la standarde europene 

Înfiinţarea unui sediu pentru serviciile 

medicale de urgenţă 

Crearea unui dispecerat compatibil cu 

urgente 112. Achizitionarea unei 

autospeciale pentru descarcerare cu 

echipament complet. Achizitionarea a doua 

autosalvari cu echipament de resuscitare.  

Achizitionarea a doua autospeciale de 

interventie (cisterna cu apa 18 si puma 

chimica). 

Sursa de finanţare/posibile surse de Bugetul local, Bugetul judetului, Bugetul 
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finanţare de stat, Fonduri Europene 

Instituţia care raspunde de realizarea 

proiectului 

Consiliul local  

Termen de realizare 2017-2022 

Indicatori -construirea si finalizarea unui nou spital 

 
Fisa 10 Proiecte 2017 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Modernizare strazi in Municipiul Tecuci 

Cadrul general Cresterea numarului autoturismelor trebuie 

insotita de realizarea infrastructurii aferente 

Grup ţintǎ Populatia orasului 

Obiective Imbunatatirea infrastructurii de transport 

astfel incat sa fie reduse influentele negative 

asupra mediului si confortului populatiei; 

Fluidizarea traficului in interiorul orasului; 

Bunastarea cetatenilor Municipiului Tecuci 

Motivaţia proiectului Este necesara cresterea atractivitatii pentru 

locuire a intravilanului orasului prin crearea 

unei infrastructuri adecvate; 

Fluidixarea traficului din oras prin 

reabilitarea principalelor artere; 

Cresterea atractivitatii orasului.  

Modul de implementare a proiectului Reabilitare: Strada Vornicului, strada 

Sergent Serea, Strada Dumbrava Rosie, Strada 

Vrancei, Strada Vigilentei, Strada Vidin, Strada 

9 Mai, Strada Cantemir, Strada Cocorasti, 

Strada Aprodu Purice, Strada Imasului, Strada 

Campului, Stada Albinelor, Strada Constantin 

Gheorghiu, Strada Valeni, Strada Crangului, 

Strada 1 Mai, Strada Grigore Alexandrescu, 

Strada Andrei Saguna, Strada Dacia, Strada 

Duzilor, Strada Decebal, Strada Vlad Tepes, 

Strada Iorgu Iordan, Fundatura D.Harlescu, 
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Strada Horia, Strada Rosiori, Strada Stefan 

Putanu,  Fdt Imasului, strada Liliacului, strada 

Lalelei, Aleea Crizantemelor, strada Avram 

Iancu, strada Nicolae Balcescu, strada Dimitrie 

Anghel, strada Malului, strada Dimitrie 

Harlescu, strada Rodnei, strada Dragos Voda ( 

tronson str. Decebal-str. D Harlescu), strada 

Linistii (tronson str. Militari-str. Regina 

Elisabeta), strada Nicolae Iorga, strada Nicolae 

Titulescu  , strada Zimbrului, stada Aurel Vlaicu 

, strada Dacia(tronson str. Dumbrava Rosie- str. 

Vrancei), strada Calugareni, strada Bucovinei  , 

strada Constantin Brancoveanu, strada 

Marasesti, strada Movilei, strada Zorilor, strada 

Eroilor, strada Prundului  , Str.Natalia Negru, 

strada Tractoristilor, strada Transilvaniei, strada 

Nicoresti, strada Tudor Pamfile, strada Focsa, 

strada Vasile Lupu, strada Pietei, Aleea Matei 

Basarab, strada M. Kogalniceanu – tronson Gara 

de Sud – Blocuri CFR, Strada Stefan cel Mare, 

Strada Libertatii, Strada Andrei Saguna, Strada 

Plutonier Stoicescu, Strada Lascarov 

Moldoveanu, Fdt. Plugului, Strada M. 

Eminescu, Strada Constantin Radovici, str. 

Alexandru cel Bun, Str, Sfintii Voievozi. 

Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri 

structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea 

proiectului 

Consiliul local Tecuci,  

Termen de realizare 2017-2020 

Indicatori  – reabilitarea totala a strazilor mai sus 

mentinate. 

 
 

Fisa 11 Proiecte 2017 
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Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Extinderea retea canalizare menajera Strada 

Decebal, strada Rodnei si Strada Dragos Voda 

Cadrul general Scaderea poluarii mediului si reducerea 

riscului de inundatii in special in zona urbana a 

municipiului Tecuci. Cresterea calitatii vietii. 

Grup ţintǎ Populatia orasului 

Obiective Imbunatatirea infrastructurii astfel incat sa 

fie reduse influentele negative asupra mediului 

si confortului populatiei; 

Reducerea riscului de inundatii; 

Bunastarea cetatenilor Municipiului Tecuci 

Motivaţia proiectului Este necesara cresterea atractivitatii pentru 

locuire a intravilanului orasului prin crearea 

unei infrastructuri adecvate; 

Reducerea riscului de inundatii; 

Cresterea atractivitatii orasului.  

Modul de implementare a proiectului Extinderea retea canalizare menajera Strada 

Decebal, strada Rodnei si Strada Dragos Voda 

Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local, Bugetul de stat, Alte surse 

legal constituite 

Instituţia care raspunde de realizarea 

proiectului 

Consiliul local Tecuci,  

Termen de realizare 2017 

Indicatori  – Extinderea retea canalizare menajera 

Strada Decebal, strada Rodnei si Strada Dragos 

Voda. 

 
 

Fisa 12 Proiecte 2017 

Domeniu 

Dezvoltare sociala 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Cresterea eficientei energetice cladiri 

publice din Municipiul Tecuci 
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Cadrul general Reabilitare Sala de spectacole "Ion 

Petrovici", Corp nou Scoala Gimnaziala 

"Dimitrie Sturdza", Sala de sport Scoala 

Gimnaziala "Dimitrie Sturdza" si Ateliere 

Scoala Gimnaziala "Dimitrie Sturdza" 

Serviciul Public de Asistenta Sociala, 

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a 

Populatiei, Gradinita nr. 2 , Liceul 

Tehnologic Elena Caragiani , Sediul 

Primariei Municipiului Tecuci si Colegiul 

National de Agricultura si Economie. 

Grup ţintǎ Populatia Municipiului Tecuci  

Obiective Scaderea consumului si costurilor 

utilitatilor publice 

Motivaţia proiectului Necesitatea reabilitarii si cresterea 

eficientei energetice 

Modul de implementare a proiectului Reabilitarea şi modernizarea termică a 

clădirilor existente, precum şi a sistemelor de 

alimentare cu căldură pentru încălzirea şi 

prepararea apei calde menajere, prin 

folosirea panourilor solare  

intervenţii la nivelul elementelor de 

construcţie exterioare care alcătuiesc 

anvelopa clădirilor prin termoizolaţii, 

modernizarea ferestrelor, etanşări 

termoizolarea conductelor din subsoluri 

Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local, Bugetul judetului, Bugetul 

de stat, Fonduri Europene, Programului  

Operational  Regional  2014-2020,  Axa 

prioritara 3,  Prioritatea   de  investitii  3.1, 

Operatiunea B – cladiri publice, nr. apelului 

de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7 

Instituţia care raspunde de realizarea 

proiectului 

Consiliul local  

Termen de realizare 2017-2018 
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Indicatori -cresterea eficientei energetice, prin 

reabilitarea cladirilor publice de pe raza 

Municipiului Tecuci. 

 
 

Fisa 13 Proiecte 2017 

Domeniu 

Educatie si formare 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Reabilitarea clădirii Școlii Gimnaziale 

“Dimitrie Sturdza”- monument istoric 

Cadrul general Reabilitarea clădirii Școlii Gimnaziale 

“Dimitrie Sturdza”- monument istoric 

finantarea  acestuia  in  cadrul   Programului  

Operational  Regional  2014-2020,  Axa 

prioritara 10. 

Grup ţintǎ Populatia Municipiului Tecuci  

Obiective Scaderea consumului si costurilor 

utilitatilor publice; 

Cresterea atractivitaii Municipiului; 

Motivaţia proiectului Necesitatea pastrarii si conservarii 

identitatii culturale. Reducerea costurilor de 

intretinere si cu utilitatile.  

Modul de implementare a proiectului Reabilitarea şi modernizarea termică a 

clădirilor existente, precum şi a sistemelor de 

alimentare cu căldură pentru încălzirea  

Intervenţii la nivelul elementelor de 

construcţie exterioare care alcătuiesc 

anvelopa. Interventii premise conform legii 

pentru cladirile monment istoric. 

Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local, Bugetul judetului, Bugetul 

de stat, Fonduri Europene, Programului  

Operational  Regional  2014-2020,  Axa 

prioritara 10. 

Instituţia care raspunde de realizarea 

proiectului 

Consiliul local  
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Termen de realizare 2017-2019 

Indicatori -cresterea atarctivitatii Municipiului. 

Pastrarea identitatii culturale. 

 
 

Fisa 14 Proiecte 2017 

Domeniu 

Educatie si formare 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Reabilitare gradinite nr.12 ,13, 17 

Cadrul general Reabilitare gradinite nr. 12, 13, 17 

Grup ţintǎ Populatia Municipiului Tecuci  

Obiective - Scaderea consumului si costurilor 

utilitatilor publice; 

- Cresterea atractivitatii Municipiului 

si increderea sporita a cetatenilor in 

institutiile de invatamant. 

Motivaţia proiectului Necesitatea reabilitarii si scaderea 

costurilor aferente utilitatilor publice. 

Modul de implementare a proiectului - Reabilitarea şi modernizarea termică 

a celor 3 gradinite, prin modernizarea 

sistemelor de alimentare cu căldură 

pentru încălzirea şi prepararea apei 

calde menajere, utilizand panouri 

solare  

- Intervenţii la nivelul elementelor de 

construcţie exterioare care alcătuiesc 

anvelopa clădirilor prin termoizolaţii, 

modernizarea ferestrelor, etanşări 

- Termoizolarea conductelor din 

subsoluri 

Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local, Bugetul de stat. 

Instituţia care raspunde de realizarea 

proiectului 

Consiliul local  
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Termen de realizare 2017 

Indicatori -cresterea eficientei energetice, prin 

reabilitarea cladirilor gradinitelor numarul 

12, 13 si 17. 

 
 

Fisa 15 Proiecte 2017 

Domeniu 

Dezvoltare sociala 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Centru de zi pentru persoane varstnice 

Cadrul general Suprafata de locuire pentru persoanele 

varstince ce necesita ingijire si monitorizare 

permanenta este o necesitate la nivelul 

Municipiul Tecuci. Pe de alta parte, este 

nevoie de atragerea unor specilisti in sanatate 

carora sa li se poata oferi un loc propice 

pentru dezvoltare. 

Grup ţintǎ Varstnicii, populatia saraca, persoane din 

grupuri defavorizate 

Obiective Imbunatatirea nivelului de trai pentru 

persoanele varstnice  

Motivaţia proiectului Fondul spatiilor destinate personelor 

varstnice, scazut la nivelul Municipiului 

Tecuci 

Modul de implementare a proiectului Realizarea unui centru de zi  

Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri 

structurale. Programul Operational  Regional  

2014-2020,  Axa prioritara 8.1 

Instituţia care raspunde de realizarea 

proiectului 

Consiliul local  

Termen de realizare 2017-2019 

Indicatori 2019 – centrul de zi realizat si functional 
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