
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 
HOT Ă RÂREANr. 

Din 

Privjnd : Aprobare Actualizare Strateie de dezvoltare durabila a Municipiului Tecuci, 
jud. Galati, 2017-2027 

Iniţiator: Cătălin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 	/ 	.2017 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă  ..................în 

datade .... ......... 2017; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub nr. 	/ 	.20 1 7; 
- raportul de specialitate întocmit de Directia Arhitect Sef si Biroul Fonduri Europene înregistrat 

subnr 	 / 17.02.2017; 
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr............... 

In baza prevederilor: 
- HCL nr. 1 1 2/20 .04.20 1 5 privind insusirea si aprobarea Strategiei de dezvoltare a Municipiului 

Tecuci 2014-2020; 
- Minuta nr......... /..............dezbatere publica; 
- art. 44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare; 
- art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 
- art. 271  lit. b) din Legea nr.3 5 0/200 1 privind amenaj area teritoriului şi urbanismul 
- art. 36 alin 2 lit. b) 5i 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; 

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

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aprobă  Actualizare Strategie de dezvoltare durabila a Municipiului Tecuci, jud. Galati, 
201 7-2027. 
Art.2. Prezenta hot ărâre va fi dusă  la îndeplinire prin grij a Primarului Municipiului Tecuci si a 
compartimentelor de specialitate. 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicata celor interesa ţi prin grija Secretarului U.A.T. Municipiul 
Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 	 SECRETAR. 
Jr. FOTACHE VALERICA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 	din 	.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind : Aprobare Actualizare Strateia de dezvoltare durabila a Municipiului Tecuci, 
jud. Galati,, 2017-2027 

Strategia de dezvoltare locala reprezinta cadrul pentru o viziune pe termen lung asupra dezvoltarii 
locale, in care cinci domenii de ac ţiune strategica (dezvoltare urban ă  şi infrastructură  de transport, 
mediu şi energie, dezvoltare economica, resurse umane, inclusiv sanatate, sport si cultura si turism) se 
sprij ina reciproc. 

Proiectul de planificare strategica la nivelul municipiului Tecuci reprezinta un demers ambitios si 
dificil, dar foarte necesar. E1 este construit pe o metodologie riguroasa, bazata pe experienta 
intemationala si intentioneaza sa reuneasca eforturile tuturor persoanelor si organizatiilor interesate, 
urmarind atat o finalitate manageriala cat si una de implicare a comunitatii in luarea marilor decizii 
care o privesc. 

Strategia de dezvoltare durabila a Municipiului Tecuci constituie cadrul in care se va realiza 
dezvoltarea deplina si simetrica in urmatorii ani in vederea imbunatatirii calitatii vietii locuitorilor. 

Acest suport serveste atat intereselor publice dar si celor private, datorita mentinerii si imbunatatirii 
elementelor de ordin economic, social si de mediu, esentiale pentru prosperitatea pe termen lung a 
cetatenilor si a societatilor comerciale. 

Pregătirea unui nou cadm strategic si de programare a fondurilor europene precum si posibilitatea 
accesarii de fonduri de la bugetul de stat genereaza strategiile de dezvoltare atât la nivel european si 
naţional cât si regional si judeţean. Actualizarea Strategiei de dezvoltare durabila a Municipiului 
Tecuci, permite accesarea de fonduri nerambursabile europene si nationale pentru dezvoltarea 
comunităţii locale pe termen mediu si lung. 

Prin urmare, Actualizarea Strategiei de dezvoltare durabile a Municipiului Tecuci, pentru 
perioada 20 1 7-2027 ia în calcul toate demersurile strategice în curs sau recent încheiate la niveluri 
administrative superioare, direc ţiile mari de dezvoltare propuse la nivel local in PIDU, judetean si 
national si urmareste obiectivele pe domeniile: sanatate, mediu, infrastructur ă, dezvoltare urbană , 
dezvoltare economic ă, educatie, si incluziune social ă . 

Actualizarea Strategiei de Dezvoltare include informatii noi, relevante, aferente perioadei 
ulterioare elaborarii Strategiei de Dezvoltare 2014-2020, completeaza strategia 2014-2020 cu 
informatii actuale si reorganizeaza directiile si obiectivele de dezvoltare precum si planul de actiuni, 
astfel incat acestea sa corespunda intr-o mai buna masura contextului actual. 

In acest context se adopta o viziune de dezvoltare urbana integrata, actualizata si completata, in 
care diferitele interventii punctuale - in infrastructura de transport, sanatate, de locuire, sociala, de 
mediu sau economica - este corelata strategic si teritorial avand efecte asupra vietii locuitorilor 

Având în vedere cele prezentate, propun spre dezbatere si aprobare proiectul de hot ărâre în 
forma prezentat ă . 

PRIMAR, 

NTIN HURDUBAE 



MUNICIPIUL TECUCI 
BIROU FONDURI EUROPENE 

NR. 	din 	2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind : Aprobare Actualizare Strateie de dezvoltare durabila a Municipiului Tecuci, 
jud. Galati, 2017-2027 

Avand in vedere: 
- Prevederile art.44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 
- Prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica; 
- Prevederile art.36 alin. (2) lit.b) si d), alin.(4) lit.d) si alin.6, lit.a) din Legea nr.215/2001 

privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 27 1  lit. b) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
- HCL nr. 112/20.04.2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Municipiului Tecuci 

pentru perioada 2014-2020; 
- Faptul ca dezvoltarea pe termen mediu si lung a Municipiului Tecuci trebuie sa fie in contextul 

geostrategic, institutional, administrativ, economic, social si cultural european, iar obiectivele 
si prioritatile de actiune ale administratiei locale trebuie sa fie in conformitate deplina cu 
Strategia Uniunii Europene si cu Strategia nationala de dezvoltare pentru perioada urmatoare 

si tinand cont: 
• Ca prin actualizarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tecuci 20 1 7-2027, s-a realizat 

includerea noilor informatii relevante aferente perioadei ulterioare elaborarii acesteia, 
completarea strategiei aprobate cu informatii actuale si respectiv reorganizarea directiilor si 
obiectivelor de dezvoltare precum si a planului de actiuni, astfel incat acestea sa corespunda 
intr-o mai buna masura contextului actual; 

• De noile orientari si regulamente adoptate la nivel european si national in vederea asigurarii 
dezvoltarii durabile si coezive, care au determinat necesitatea actualizarii Strategiei de 
dezvoltare a Municipiului Tecuci 2017 - 2027, astfel incat sa se asigure corelarea 
prioritatilor locale cu obiectivele strategice si sursele de finantare; 

• Ca Municipiul Tecuci intentioneaza sa acceseze fonduri europene precum si fonduri de la 
bugetul de stat, s-a realizat Actualizarea Strategiei de Dezvoltare durabila a Municipiului 
Tecuci,jud. Galati pentru perioada 2017 - 2027. 

Actualizarea si completarea Strategiei de dezvoltare a Municipiului Tecuci, pentru perioada 
2017-2027 are ca principale obiective: 
-Obţinerea unui document actualizat si completat cu noile prioritati investitionale la nivel local in 
concordanta cu obiectivele strategice la nivel national si european. 
-Participarea si implicarea activă  a factorilor locali interesa ţi, a comunităţii, în procesul de planificare 
strategică, pentru a construi sus ţinerea necesară  în vederea implement ării ulterioare si stimulare 
construirii de relaţii de parteneriat adres ării in comun a unor probleme de important ă  majoră  pentru 
comunitate. 
-Raportarea strategiei de dezvoltare local ă  la priorităţile de finanţare aferente perioadei 20 1 7-2027 
disponibile prin accesarea de finanţări. 
Documentul contine urmatoarele capitole: 
FNTRODUCERE 

- Consideratii generale 
- Elaborarea strategiei de dezvoltare locala a municipiului Tecuci 
- Cadrul conceptual al strategiei 

CAPITOLUL 1 
PRNCIPII SI CADRUL NORMATIV AL DEZVOLTARII LOCALE 



. 1 Principiile rnanagementului urban 

.2 Cadrul legal aplicabil 
CAPITOLUL 2 
PREZENTAREA GENERALA A MUNICIPIULUI TECUCI 
2.1 Localizare 
2.2 Resurse naturale 
2.3 Istoricul municipiului Tecuci 
2.4 Populatia 
2.5 Resurse create de om 
2.6 Perceptia asupra municipiului Tecuci 

CAPITOLUL 3 
ANALIZA SWOT A MUNICIPIULUI TECUCI SI OBIECTIVELE STRATEGICE 

CAPITOLUL 4 
DOMENIILE DEZVOLTARII MUNICIPIULUI TECUCI, OBOIECTIVE SI PROIECTE SPECIFICE 
4.1 Economia Iocala 
4.2 Mediu 
4.3 Dezvoltare sociala 
4.4 Amenajarea teritoriului si infrastructura de transport 
4.5 Administratia publica locala 
4.6 Educatie si formare 
4.7 Cultura, sport si agrement 

CAPITOLUL 5 
PLANUL STRATEGIC DE IMPLEMENTARE. 

Necesitatea actualizarii si completarii Strategiei de dezvoltare durabile a Munîcipiului Tecuci 
2017-2027, a venît din faptul ca va constitui documentul cadru pe termen mediu si lung pentru 
stabilirea planului de ac ţiune locală  pentru dezvoltare, a domeniilor prioritare care au nevoie de 
finantare si pregătirea portofoliului local de proiecte ce vor avea în vedere direc ţiile perioadei 20 1 7-
2027 de programare financiar ă  a fondurilor Uniunii Europene si fondurilor alocate de la bugetul de 
stat. 

Strategia de dezvoltare a Municipiului Tecuci a fost elaborata in anul 201 5 si insusita si adoptata 
de catre Consiliul Local Teeuci prin Hotararea nr. 1 12/20.04.2015, cu portofoliul de proiecte strategice 
ale Municipiului Tecuci pentru perioada 2014-2020 prezentat în detaliu în Anexa. Strategia de 
Dezvoltare durabila a Municipiului Tecuci pentru perioada 20 1 7-2027, a fost imbunatatita, completata 
si actualizata cu prioritati si obiective investitionale ce pot fi implementate doar dupa cuprinderea si 
specificarea lor intr-o strategie de dezvoltare actua1izata 

Prin urmare, lucrarea urmareste mentinerea obiectivelor strategice cuprinse in Strategia de 
dezvoltare a Municipiului Tecuci pentru perioada 20 1 4-2020, completarea si actualizarea acesteia cu 
informatii actuale, precum si reorganizarea directiilor si obiectivelor de dezvoltare, a planului de 
actiuni incat acestea sa corespunda intr-o mai buna masura contextului programatic actual si 
componentelor si atributiilor legate de autoritatile publice locale. 

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că  proiectul de hotărâre îndepline şte condiţiile de 
legalitate. 

ARHITECT SEF 
VASILICĂ  CCIUN 

—Ael 	BIROU FONDURI EUROPENE 
RODICA CONSTANTIN 

V;4--É- 



•ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 	. 	 805300 TECUCI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, 

Tel Central ă  0372-364111 

PR.IMAR 
e-mail: registratura3municipiu1tecuci.ro 

WEB: www.municiplullecuci.com  

	

• 	Telefon SECRETARIAT: 0372-364113; FAX:0236-816054 

Nr. 29862 /06.06.2017 

• 	 SE APROBĂ , 
PRIMAR,. 

Cătălin Constantin HURDUBAE 

REFERAT, 

Referitor la: DEZBATERE PUBLICA - Actualizare Strategie de 
Dezvoltare a Municipiului Tecuci pentru perioada 2017 - 2027 

Docuinent emis de : Biroul Fonduri Europene 

In conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparen ţa decizional ă  în 
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, privind sporirea gradului de 
responsabilitate a administratiei publice fata de cetatean, ca beneficiar al deciziei 
administrative, implicarea si participarea activa a cetatenilor in procesul de luare a deciziilor 
administrative si in procesul de elaborare a actelor normative si cresterea gradului de 
transparenta la nivelul intregii administratii publice, este necesara supunerea in dezbatere 
publica a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tecuci pentru perioada 2017 - 2027. 

Avand in vedere prevederile Legii rir. 52/2003 supunerea in dezbatere publica a 
Actualizarii Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tecuci pentru perioada 2017 - 2027, 
raspunde principiilor care stau la baza prezentei legi, si anume: 
a) informarea in prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public 

care urmeaza safie dezbatute de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum 
si asupraproiectelor de acte normative; 
b) consultarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite, la initiativa autoritatilor publice, 
in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative,• 
c) partieiparea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si in procesul de 
elaborare a proiectelor de acte normative . 

In vederea furnizarii de informatii de specialitate si a modului de realizare a 
documentului propunem ca la dezbaterea publica sa participe si un reprezentant din partea 
societatii care a elaborat Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tecuci pentru perioada 2017 
—2027. 

Fata de cele mentionate, va rugam analizati si dispuneti. 

BIROU FONDURI EUROPENE 
Rdica Constantin 

t'Il 


