
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT Ă RÂREA NR. 

DIN 25.10.2017 

Privind: Aprobare asigurare finantare de la bugetul Iocal pentru categoriile de lucrari 
care nu se finanteaza de Ia bugetul de stat prin PNDL pentru proiectul Modernizare 
strazi in Municipiul Tecuci, judetul Galati,Etapa I 

Iniţiator: Cătălin Constaatin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului : 60740 / 25. l 0.20 1 7 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă  de indata, în 

data de 25J0.2017; 

Av&nd în vedere: 

- Expunerea de niotive a iniţiatorului , înregistrată  sub nr.60741 /25.10.2017; 
- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Investitii si Biroul Fonduri Europene, 

înregistrat sub nr.60742 /25.10.2017; 

- Raportul/rapoartele de avizare alIale coinisieilcomisiilor de specialitate nr. I ,2,3,4,5; 
In baza prevederilor 

- art. 9, alin. (2) din OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Prograinului National de 
Dezvoltare Locala, cu modificarile si completarile ulterioare prin care a fost aprobat 

OMDRAPFE nr. 3286/16.06.2017 cu inodiflcarile ulterioare privind aprobarea listei 
obiectivelor de investitii si surnele alocate acestora pentru finantarea Programului National de 
Dezvoltare Locala, penlrujudetul Galati, in perioada 2017-2020; 

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

- Art. 44 alin 1 si art45 alin 1 din Legea nr.273!2006 a Finan ţelor Publice Locale, cu 
modiflcările si completările ulterioare; 

- Art. 36 alin 2 lit e) coroborat cu alin.(7) lit.a) si lit.c) din Legea nr. 215 / 2001 a 
adininistratiei publice locale, republicată  (rI), cu modificările si completările ultenoare, 
În baza art. 45, alin.2 si art.1 15 lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 , privind adininistra ţia publică  
locală, republicata (rI), cu modificările si completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1 Se aproba asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de lucrari care nu se 
finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru proiectul Modernizare strazi in 
Municipiul Tecuci, judetul Galati,Etapa I in valoare totala de 14.217.243,56 lei cu TVA 
din care: valoarea alocata din bugetul de stat prin PNDL 13.499.999,991ei cu TVA si 
contributie proprie de la bugetul Iocal a U.A.T. Tecuci in valoare de 717.243,57 lei cu 
TVA. 

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



Art.3 In situatia in care, reprezentantul irnputernicit 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 grija Primarului Municipiului Tecuci. 

Art. 5 Prezenta hotărâre vă  fi comunicata celor interesa ţi prin grija secretarului Municipiului 
Tecuci. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
	

SECRETAR 
MARTIN CRISTINEL MHAI 

	
Jr. FOTACH RICA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Nr.60741 /25.10.2017 

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 ţ  Modernizare 
strazi in Municipiul Tecuci, judetul Galati,Etapa I 

Avand in vedere prevederile Prograinului National de Dezvoltare Locala si OMDRAPFE 
nr. 3286/16.062017 cu inodificarile ulterioare privind aprobarea listei obiectivelor de investitii 
si sumele alocate acestora pentru finantarea Prograinului National de Dezvoltare Locala, pentru 
judetul Galati, in perioada 20 1 7-2020, in vederea semnarii contractului de finantare este 
necesara hotararea consiliului local de asigurare a finantarii de la bugetul local pentru 
categoriile de cheltuieli care nu se flnanteaza de la bugetul de stat prin PNDL. 

Proiectul pentru Modernizare strazi in Municipiul Tecuci, judetul Galati,Etapa I 
se regaseste in Lista anexa cu alocatii de la bugetul de stat pentru perioada 20 1 7-2020 
(PNDLII) Ordine MDRAPFE, la Poz 74, cu valoarea de 13.499.999,99 lei cu TVA. 

Valoarea totala a proiectului Modernizare strazi in Municipiul Tecuci, judetul 
Galati,Etapa I este de 14.217.243,56 lei cu TVA din care: 

- valoarea alocata din bugetul de stat prin 1NDL este de 13.499.999,99 lei cu TVA, 
- contributia proprie de Ia bugetul local a U.A.T. Tecuci in valoare de 717.243,57 lei 

cu TVA. 

Având în vedere cele sus-prezentate, în conforinitate cu prevederile art. 36, din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu inodilEicările si completările 
ulterioare, vă  supun spre aprobare proiectul de hotărâre, în forma prezentată. 

PRIMAR 

Cătălin Constantin HURDUBAE 

id.  -~ 

* 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDURI EUROPENE 
RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr.60742/25.10.201 7 
Privind: Aprobare asigurare finantare de la bugetul local pentru categoriile de lucrari 
care nu se finanteaza de la bugetul de stat priii PNDL pentru proiectul Modernizare 
strazi in Municipiul Tecuci, judetul Galati,Etapa I 

Prograniul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvolt ării 
Regionale şi Administraţiei Publice, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte 
de importanţă  naţională, care susţin dezvoltarea regională  prin realizarea unor lucr ări de 
infrastructură  rutieră, tehnico-edilitară  şi socio-educativă. 

In cadrul uinii proiect cheltuielile pot fi eligibile si neeligibile. Finan ţarea va fi acordată  
doar pentru cheltuielile eligibile, definite în conformitate cu regulile HG nr. 28/2008 si descrise 
la art. 8 din normele metodologice PNI)L. 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de c ătre beneficiarul finanţării. 
Categoriile de cheltuieli care nu se finaateaza de la bugetul de stat prin PNDL sunt: 

cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/docuinentatiile 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/acordurilautorizatii, 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 ftnanteaza de la 
bugetul de stat prin PNDL, este de 717.243,57 Iei cu TVA. 

Valoarea totala a proiectului 	Modernizare strazi in Municipiul Tecuci, judetul 
Galati,Etapa Ieste de 14.217.243,56 lei cu TVA din care: 

- valoarea alocata din bugetul de stat prin PNDL este de 13.499.999,99 lei cu TVA 

- contributia proprie a U.A.T. Tecuci este in valoare de 717.243,57 lei cu TVA. 
Contributia proprie a UAT Tecuci penlnl proiectul Modernizare strazi in Municipiul 

Tecuci, judetul Galati,Etapa I este de 717243,57 lei cuprinsa in Lista de investitii, 
cap.84.02.- B —obiective de investitii noi,poz.5, cu suina de 120.000 lei cu TVA, pentru anul 
2017. 

În confonnitate cu Lega nr. 215/2001 a administra ţiei publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Tecuci este cel care hot ărăşte asupra 
contractării si realizării proiectelor de dezvoltare si investiţii ale administraţiei publice locale, 
precum si asupra participării la programele cu finan ţare de la bugetul de stat, în func ţie de 
necesităţile obiective ale comunit ăţii. ,1 

Având în vedere Expunerea de motive a ini ţiatorului de proiect, considm ca proiectul de 
hotărâre îndep1inete condi ţiile de legalitate pentru a fi adoptat. 	l / 

Director Genera Economic: 	 Sef Serviciu 1 
NicoleJjpri 	 TrifanJ 

Biroul Fonduri 
Crăciun 


