
' 

PREŞEDINTE DE ŞED_ 
Tudor CIMPANU 

Contrasemnează pentru legalitate 
SECRETAR GENE 

Jr. George Lucian BORŞA 

     

U.A.T. MUNICWC!).:iCUCI 
V1ZAT 

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV 
2 Ec. DASCĂţiU 1ONICĂ 

20 iuna 	 ziva 2- 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 0 
   

Din  PLI•J/« 	21/  

  

     

Privind: Modificarea art.1 la HCL nr.110/19.06.2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul „Cresterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci-Şcoala 
Generală nr.10 Dimitrie Sturdza, str. 1 Decembrie 1918, nr.26, localitatea Tecuci, judeţul Galaţi" cu 
privire la indicatorii economici. 

Iniţiator: Lucian-Grigore COSTIN , Primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi; 
Număr de inregistrare si data depunerii proiectului: 1351/11.01.02021 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, Intrunit in şedinţă ORDINARĂ in data de 	/...01.2021; 
Avănd in vedere: 

- Referatul de aprobare al iniţiatorului, Inregistrat sub nr. 1352/11.01.2021; 
Raportul de specialitate Intocmit de Biroul Fopduri Europene — SSM, Inregistrat sub nr.1353 /11.01.2021; 
Avizele emise de comisiile de specialitate 

- HCL nr. 110/19.06.2018 privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul „Creşterea eficienţei energetice a 
clădirilor publice din Municipiul Tecuci-Şcoala Generală nr.10 Dimitrie Sturdza, str. 1 Decembrie 1918, nr.26, 
localitatea Tecuci, judeţul Galaţi" , Devizul General actualizat, Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre; 

- Referat actualizare proiect tehnic nr.72408/23.11.2020; 
- H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
- Prevederile OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul construcţiilor publice si a unor masuri fiscal-

bugetare; 
- Art.44 alin.1 si art.45 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare. 
- Adresa nr. 37638/DIPOR/31.12.2020, inregistrata la UAT Municipiul Tecuci cu nr.401 /05.01.2021, emisă de către 

ADRSE Braila, referitoare la conformitate PT, pentru proiectul cu titlul "Creşterea eficienţei energetice a clădirilor 
publice din Municipiul Tecuci-Şcoala Generală nr.10 Dimitrie Sturdza, str. 1 Decembrie 1918, nr.26, localitatea 
Tecuci, judeţul Galaţi", cod SMIS 118527. 

In baza prevederilor 
Art. 129 alin.2 lit.b si alin. 4 lit.d din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Art. 139 alin.3 lit.d din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 196 alin.1 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. Se aproba modificarea indicatorilor economici pentru obiectivul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor 

publice din Municipiul Tecuci-Şcoala Generală nr.10 Dimitrie Sturdza, str. 1 Decembrie 1918, nr.26, localitatea 
Tecuci, judeţul Galaţi" —Corp Sală de Sport si Corp Ateliere, de la valoarea cumulată de 1.153.783,88 lei 
inclusiv TVA, la valoarea cumulată de 1.655.005,34 lei inclusiv TVA, conforrn Anexei nr.1- indicatori 
economici si Anexei 2 - Devizul general cumulat actualizat conform Proiectului tehnic nr. 203.1, 203.2/2020 
intocmit de SC KES Business SRL, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 110/19.06.2018 rămân neschimbate. 
Art. 3. Cu data prezentei, orice prevedere contrara prezentei hotărârt se abrogă. 
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la Indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art. 5. Prezenta hotărâreya- fi, comunicată celor interesaţi prin grija Secretarului U.A.T. Municipiul Tecuci 
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