
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

PROIECTDE HOTĂRÂRE NR. 	 

	

Din 	,2. /OLD1/ 

Privind: aprobarea cererii de finanţare a obiectivului de investiţii Modernizare lucrări de apă  şi 
canalizare în cartierele Griviţei, Bălcescu, Bulgari,CFR şi Gara de Nord Municipiul Tecuci, 
judeţul Galaţi prin Programul Naţional de InvestiţiiAnghel Saligny, precum şi pentru aprobarea 

devizuluigeneral estimativ al obiectivului de investiţii 

lniţiator: Lucian-Grigore COSTIN, primarul Municipiului Tecuci,,jud. Gaiaţi; 

Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 

_j•,i 

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă  ordinara, în data de 	 

Având în vedere: 	o/# , / , 	L1  1•,, 
necesitatea şi oportunitatea de a obţine finanţare prin Programul Naţional de lnvestiţii Anghel 

Saligny, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru 

realizarea obiectivului de investiţii Modernizare lucrări de apă  si canalizare în cartierele 

Griviţei, Bălcescu, Bulgari,CFR i Gara de Nord Municipiul Tecuci,judeţul Galaţi; 
Referat de aprobare a iniţiatorului, înregistrată  sub nr.55883 din 27.10.2021; 

- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul lnvestiţii, înregistrat sub nr. 55884 din 27.10.2021; 

În baza prevederilor: 

- art. 1, art. 2 şi art. 4, alin. (1), lit. a),b) din Ordonanţa de urgenţă  nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului Naţional de lnvestiţii Anghel Saligny; 
- 	art. 6, alin. (1), lit. a) şi b) din Ordinul nr. 1.333/2021 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii 
Anghel Saligny, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4, alin. (1), lit. a)-d) din Ordonanţa 

de urgenţă  a Guvernului nr. 95/2021; 
- 	art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), precum şi ale alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. m) dn Ordonanţa 
de urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul art. 139, alin. (3) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă  nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă  cererea de finanţare, prevăzută  în anexa nr. 1 care face parte Integrantă  din prezenta 
hotărâre, în vederea includerii Ia finanţare a obiectivului de investiţii Modernizare lucrări de 
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apă  şi canalizare in cartierele Griviţei, Bălcescu, Bulgari,CFR şi Gara de Nord Municipiul 
Tecuci, judeţul Galaţi" prin Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" 

Art. 2. Se aprobă  devizul general estimativ al obiectivului de investiţii menţionat la art. 1, prevăzut 1n 
anexa, 2, care face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Primarul municipiului va depune documentaţia la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei In vederea obţinerii finanţării 1n cadrul Programul Naţional de Investiţii "Anghel 
Saligny. 

Secretarul general al UAT municipiul Tecuci va comunica prezenta hotărke tuturor persoanelor 
şi compartimentelor interesate, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi pentru controlul 

	

Iniţiator 	 Avizează  

	

P R I MAR 	 SECRETAR GENERAL AL UAT 

Lucian-Grigore COSTIN 	 Munkipiul Tecuci 

jr. George Lucian Borşon 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Referat de aprobare nr. 55883 
din: 27.10.2021 

Privind: aprobarea cererii de finanţare a obiectivului de investiţii " Modernizare lucrări de apă .şi 
canalizare in cartierele Griviţei, Bălcescu, Bulgari,CFR şi Gara de Nord Municipiul Tecuci, 
judeţul Galaţi", prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny, precum şi pentru aprobarea 

devizului general estimativ al obiectivului de investiţii 

Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", aprobat prin Ordonanţa de 
Urgenţă nr.95 / 03.09.2021, deschide posibilitatea accesării fondurilor guvernamentale pentru 
realizarea unor investiţii ce fac parte din sfera serviciilor de utilităţi publice locale Tn special al 
serviciilor de utilităţi publice alimentare cu apă, serviciul de canalizare ape uzate respectiv serviciul 
de canalizare ape pluviale. 

Prin acest proiect ne propunem reabilitarea a ml conductă alimentare cu apă, 4685 
ml canalizare ape uzate, extinderea şi reabilitarea a4137 ml canalizare ape pluviale . Aceste investiţii 
asigură cetăţenilor creşterea standardului de calitate a vieţii, a condiţiilor de trai pe care bugetul 
local al municipiului Tecuci nu poate să le indeplinească la data actuală. 

Pentru realizarea in condiţii de eficientă a obiectivului de investiţii, este necesară 
aprobarea cererii de finanţare prevăzută Tn anexa nr.1, respectiv a devizului general estimativ al 
obiectivului de investiţii menţionat anterior, prevăzut In anexa nr. 2. 

Având In vedere aceste aspecte, considerăm că este necesară promovarea unui 
proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare a obiectivului de investiţii " REABILITARE 
ŞI EXTINDERE REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ŞI PLUVIALĂ ÎN 
MUNICIPIUL TECUCI " judeţul Galaţi prin Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny ", precum 
şi pentru aprobarea devizului generat estimativ al obiectivului de investiţii. 

PRIMAR 

Lucian-Grigore COSTIN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL DE INVESTIŢII 

DIRECTIgg GENERAL 

Nic01pta ŢOpoi 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 55884 

Din 27.10.2021 

Privind: aprobarea cererii de finantare a obiectivului de investiţii " Modernizare lucrări de apă şi 
canalizare in cartierele Griviţei, Bălcescu, Bulgari,CFR i Gara de Nord Municipiul Tecuci, 
judetul Galati", prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny, precum şi pentru aprobarea 

devizului general estimativ al obiectivului de investiţii 

Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny", aprobat prin OUG nr. 95 / 2021, pune la 
dispoziţia UAT-urilor fonduri guvernamentale şi pentru realizarea unor investiţii publice 1n sectorul 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, in special serviciile de alimentare cu apă, canalizare ape 
uzate, canalizare ape pluviale. 1n vederea includerii 1n acest program UAT Municipiul Tecuci trebuie să 
Inainteze Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, până la data de 05.octombrie 
2021, cererea de finanţare, devizul general al investiţiei, ambele aprobate, prin hotărke, Consiliul Local 
Tecuci. 

Prin acest proiect se propune reabilitarea / extindere reţelelor de alimentare cu apă, 
canalizare ape uzate, canalizare ape pluviale pe unele străzi din municipiul Tecuci : 

Nr.crt. Denumire STRADA Lungime PLUVIALA APA CANALIZARE 
1 Horia 280 280 280 
2 Malureni 418 418 

, 
3 Dimitrie Harlescu 540 540 540 
4 Linistei 430 
5 Nicolae lorga 245 245 
6 Maior Genoiu 248 248 248 248 
7 Capitan Vlad 305 305 305 305 
8 Al. P. Calimah 281 281 281 281 
9 Tractoristilor 369 369 
10 Valeni 498 498 498 
11 Militari 675 675 
12 Fdt Militari 60 60 60 

' 13 Eliade Radulescu 204 204 204 
14 Fdt Eliade Radulescu 90 90 90 
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15 	• Feroviari 585 585 585 115 
16 Oituz 275 275 
17 Vinatori 295 116 
18 Sperantei 260 260 
19 Eugen Boureanu 174 174 174 
20 Dragoslavele 215 215 
21 Plevnei 312 312 
22 Mihail Kogalniceanu 875 567 
23 Movilei 312 312 106 
24 Zorilor 390 390 200 
25 Gheorghe Apostu 200 200 
26 Eroilor 336 336 
27 Furceni 706 706 

TOTAL 10068 3329 7676 1901 

Proiectul se Tricadrează în categoriile eligibile la finanţare în conformitate cu prevederile art. 1, 
art. 2, art. 4, alin. (1), lit. a),b), din Ordonanţa de urgenţă nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
Naţional de Investiţii "Angliei Saligny" şi art. 6, alin. (1), lit. a) şi b) din Ordinul nr. 1.333/2021 al 
Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului 	pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4, alin, (1), lit. a)-d) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021. 

Având în vedere cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de 
legalitate şi oportunitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbatere şi aprobare in consiliul local. 

ŞEF SERVICIU INVESTIŢII 

Ing. Trifan Da7? 
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