
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOTARAREA NR.___ 

DIN 31.08.2017 

Privind: Aprobare asigurare finantare de la bugetul local pentru categoriile de lucrari 
care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru proiectul "Reabilitare 
gradinita cu program prelungit nr.17, Tecuci, judetul Galati" 

Initiator: Cätãlin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Galati; 
Numàr de Inregistrare §i data depunerii proiectului: 46937/22.08.2017 
Consiliul Local a! Municipiului Tecuci, judeul Galati, Intrunit In §edintd 
....,in data de 31.08.2017; 

Având In vedere: 

- Expunerea de motive a initiatorului , Inregistrata sub nr. 46935/22.08.20 17; 
- Raportul de specialitate Intocmit de Biroul Fonduri Europene , inregistrat sub nr.46936 

/22.08.2017; 
- Raportul/rapoartele de avizare al/ale comisieilcomisiilor de specialitate nr.............. 

In baza prevederilor 
- art. 9, alin. (2) din OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului National de 

Dezvoltare Locala, cu modificarile si completarile ulterioare prin care a fost aprobat 
OMDRAPFE nr. 3286/16.06.2017 cu modificarile ulterioare privind aprobarea listei 

obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului National de 
Dezvoltare Locala, pentru j udetul Galati, in perioada 2017-2020; 

- H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

- Art. 44 alin 1 si ait45 alin 1 din Legea nr.273/2006 a Finantelor Publice Locale, cu 

modificârile si completärile ultenoare; 

- Art. 36 alin 2 lit e) coroborat cu alin.(7) lit.a) si lit.c) din Legea nr. 215 / 2001 a 
administratiei publice locale, republicata (ri), cu modificãrile si completarile ulterioare; 
In baza art. 45, alin.2 si art. 1 15 lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 , privind administratia publica 
localä, republicata (ri), cu modificàrile si completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 

Art.! Se aproba asigurarea fmantarii de la bugetul local pentru categoriile de lucrari care flu se 

finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru proiectul 'Reabiitare gradinita cu 

program prelungit nr.17, Tecuci, judetul Galati" in valoare totala de 3.050.000 lei cu TVA 
din care: valoarea alocata din bugetul de stat prin PNI)L 2.920.795,00 lei cu TVA si 
contributie proprie de la bugetul local a U.A.T. Tecuci in valoare de 129.205,00 lei cu 
TVA. 

Art. 2. Prin prezenta hotarare se imputerniceste, Primarul Municipiului Tecuci, donmul Catalin 
Constantin Hurdubae, , sa senmeze contractul de finantare. 



Art.3 In situatia in care, reprezentantul imputernicit conform art.2 din prezenta hotarare se afla 
in imposibilitatea exercitarii mandatului incredintat, imputernicit sa semneze contractul de 
finantare este Viceprimarul Municipiului Tecuci, domnul Pintilie Danut. 

Art. 4 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grij a Primarului Municipiului Tecuci. 

Art. 5 Prezenta hotãrâre vA fi comunicata celor interesai prin grija secretarului Municipiului 
Tecuci. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
	

SECRETAR 
DIACONU VASILE 
	

Jr. FOTACH VALERICA 

t 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr. 46935/22.08.2017 

Privind: Aprobare asigurare finantare de La bugetul local pentru categoriile de lucrari 
care flu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru proiectul "Reabilitare 
gradinita cu program prelungit nr.17, Tecuci, judetul Galati" 

Avand in vedere prevederile Programului National de Dezvoltare Locala si OMDRAPFE 
nr. 3286/16.06.2017 cu modificarile ulterioare privind aprobarea listei obiectivelor de investitii 
si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala, pentru 
judetul Galati, in perioada 2017-2020, in vederea semnarii contractului de finantare este 
necesara hotararea consiliului local de asigurare a fmantarii de la bugetul local pentru 
categoriile de cheltuieli care flu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL. 

Proiectul pentru"Reabilitare gradinita cu program prelungit nr. 17, Tecuci, judetul Galati" 
se regaseste in Lista anexa cu alocatii de la bugetul de Stat pentru perioada 2017-2020 
(PNDLII) Ordine MDRAPFE, la Poz 73, cu valoarea de 2.920.795,00 lei cu TVA. 

Valoarea totala a proiectului "Reabilitare gradinita cu program prelungit nr.17, 
Tecuci, judetul Galati" este de 3.050.000 lei cu TVA din care: 

- valoarea alocata din bugetul de stat prin P1NDL este de 2.920.795,00 lei cu TVA, 

- contributia proprie de la bugetul local a U.A.T. Tecuci in valoare de 129.205,00 id 

cu TVA. 

Avãnd In vedere cele sus-prezentate, In conlormitate cu prevederile art. 36, din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicatä, cu modificãrile si completãrile 

ulterioare, va supun spre aprobare proiectul de hothrãre, In forma prezentatä. 

PRIMAR 

Cãtãlin Constantin HIJRDUBAE 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDURI EUROPENE 
RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr.46936/22.08.201 7 
Privind: Aprobare asigurare finantare de la bugetul local pentru categoriile de lucrari 
care flu se finanteaza de La bugetul de stat prin PNDL pentru proiectul "Reabilitare 
gradinita cu program prelungit nr.17, Tecuci, judetul Galati". 

Programul National  de Dezvoltare Localã, coordonat de Ministerul Dezvoltärii 
Regionale §i Administratiei Publice, stabilete cadrul legal pentru implementarea unor proiecte 
de importanä nationala1,  care  sustin  dezvoltarea regionala prin realizarea unor lucräri de 
infrastructurã rutierà tehnico-edilitarä §i socio-educativà. 

In cadrul unui project cheltuielile pot fi eligibile si neeligibile. Finantarea va fi acordatä 
doar pentru cheltuielile eligibile, definite In confonnitate cu regulile HG nr. 28/2008 si descrise 
la art. 8 din normele metodologice PNDL. 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de cãtre beneficiarul fmantarii. 
Categoriile de cheltuieli care flu se fmanteaza de la bugetul de stat prin PNDL sunt: 

cheltuieli pentru obtinerea Si amenaj area terenului, studiile de fezabilitate/documentatiile de 
avizare a lucrarilor de interventii,studiile de teren,studiile de specialitate, expertize tehnice 
si/sau audit energetic, asistenta tehnica, consultanta, taxe pentru obtinerea de 
avize/acorduri/autorizatii, organizarea procedurilor de achizitii, active necorporale, cheltuieli 
conexe organizarii de santier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe 
tehnologice, teste si predare la beneficiar. 

Conform Devizului General, valoarea aferenta cheltuielilor care nu se finanteaza de la 
bugetul de stat prin PNDL, este de 129.205,00 lei cu TVA. 

Valoarea totala a proiectului "Reabilitare gradinita cu program prelungit nr.17, 
Tecuci, judetul Galati" este de 3.050.000 lei cu TVA din care: 

- valoarea alocata din bugetul de stat prin PNDL este de 2.920.795,00 lei cu TVA 
- contributia proprie a U.A.T. Tecuci este in valoare de 129.205,00 lei cu TVA. 

Contributia proprie a UAT Tecuci pentru proiectul Reabilitare gradinita cu program 
prelungit nr.17, Tecuci, judetul Galati " este cuprinsa in Lista de investitii, cap 70.02.71, B - 
lucrari noi, poz.8, cu suma de 130.000 lei cu TVA, din care 20.000 lei cu TVA pentru anul 
2017 si 110.000 lei cu TVA pentru anul 2018. 

In conformitate cu Lega nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificärile si 
completàrile ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Tecuci este eel care hotäräte asupra 
contractärii si realizärii proiectelor de dezvoltare si investiii ale administratiei publice locale, 
precum si asupra participàrii la programele cu finantare de la bugetul de stat, In functie  de 
necesitãtile objective ale comunitàtii. 

Avnd In vedere Expunerea de motive a initiatorului de project, consideräm ca proiectul de 
hothràre mndepIinete conditiile de legalitate pentru a fi adoptat. 

Director Gera/ Economic 	 Sef Servicii A.D.P.P. 
Nicoapoi 	 Luci Gntdea 

ADPP:-- 	 Biroul onduri Europene 
Marian 	 Rodica Constantin 


