
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREANr. 
Din .09.2018 

Privind: Modjfjcarea Anexei nr. 2 la HCL nr.180/13.08.2017 de aprobare a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare 2r ădinită  cu proram 
prelun2it nr. 17, Tecuci, jud. Galati 

Iniţiator: C ătălin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Gala ţi; 
Număr de înregistrare ş i data depunerii proiectului : 77896 /20.09.2018 	 - 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă ?!2/i 

în data de--.O9.2O18; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub nr.77897/20.09.2018; 
- raportul de specialitate întocmit de SADPP si Biroul Fonduri Europene înregistrat sub 

nr.77898 /20.09.2018; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nrtîîl 
- HCL nr. 1 80/ 1 3 .0 8 .20 1 7 privind aprobarea documenta ţiei de avizare a lucr ărilor de 

intervenţii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare gr ădiniţă  cu 
program prelungit nr. 17, Tecuci, jud. Galati 

- Adresa inaintare documente catre M.D.R.A.P. privind Reabilitare gr ădiniţă  cu program 
prelungit nr. 17, Tecuci, jud. Galati si Notificare nr.53936/25.09.2017 catre M.D.R.A.P. 
privind solicitarea de Constructie gradinita cu program prelungit nr. 17, Municipiul 
Tecuci, judetul Galati 

- Adresa nr.39401/02.05.2018 de la M.D.R.A.P. inregistrata la U.A.T. Tecuci cu 
nr.47897/08.05.2018 privind raspuns la solicitare. 

- Contract de fnantare pentru Programul national de dezvoltare locala, nr. 2294/0 1 . 1 1 .20 1 7, 
inregistrat la Primaria Municipiului Tecuci cu nr. 66347/20. 1 1 .20 1 7. 

În baza prevederilor: 
- 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. 36 alin 2 lit. b) si lit. d), alin 4 lit. d), alin 6 lit. a) pct.1 din Legea nr.215/2001 

republicată  în 2007 cu modificările si completările ulterioare; 

În baza art.45, alin 2 şi art.115 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 modifica Anexa nr. 2 la HCL nr. 180/13.08.2017 privind indicatorii tehnico-
economici, pentru obiectivul ,,Reabilitare gradiniţă  cu program prelungit nr. 17, 
Tecuci, jud. Galati, conform Anexei ce face parte integranta din prezenta hot ărâre. 



Art.2. Orice prevedere contrara prezentei hotarari se abroga. 

Art.3. Prezenta hot ărâre va fi dus ă  la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicata celor interesa ţi prin grija Secretarului U.A.T. 

Municipiul Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 	 SECRETAR. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 77897/20.09.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: Modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr.180/13.08.2017 de aprobare a 
indicatorilor teh nico-economici pentru obiectivul Reabilitare tZrâdinitâ cu proram 
pre1unit nr. 17, Tecuci jud. Galati 

Obiectivul general al proiectului propus se înscrie in contextul general al dezvolt ării infrastructurii 
co1are in mediul urban, întrucât proiectul contribuie la valorificarea durabila a poten ţialului uman in 

vederea: 
- creterii atractivit ăţii zonei si implicit a Regiunii Sud Est; 
- dezvoltării economiei la nivel de localitate. 

Din anul 1982 până  în prezent Grădiniţa nr. 17 i-a desfă urat activitatea la parterul blocului CL din 
strada Bradului nr. 5, fiind o institu ţie cu tradi ţie in învăţământul tecucean care in prezent se confrunta cu 
lipsa spatiului adecvat desfasurarii procesului educational in concordanta cu numarul mare de prescolari 
care frecventeaza gradinita. 

In Proiectul nr. GL 1 727/20 1 7 faza DALI, proiectantul ne propune dou ă  scenarii de interven ţie, 
scenariul 1 -Reabilitare gradinita cu program prelungit nr. 1 7 Tecuci,judetul Galati si scenariul 2-
,,Constructie noua gradinita nr. 17 cu program prelungit, Municipiul Tecuci. 

Prin HCL nr. 180/13.08.2017 de aprobare a documenta ţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii si 
a indicatorilor tehnieo-eeonomici pentru obiectivul Reabilitare gr ădiniţă  cu program prelungit nr. 17, 
Tecuci, jud. Galati, s-au aprobat documentatia tehnica si indicatorii economiei aferenti scenariului 2 de 
,,Constructie noua gradinita nr. 17 cu program prelungit, Munieipiul Tecuci. 

Prin Adresa nr. 39401/02.05.2018, inregistrata la U.A.T. Tecuci cu nr. 47897/08.05.2018, emisa 
de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, se transmite ca singura varianta posibila 
de realizare a obiectivului este cea a scenariului nr. 1, respectiv de Reabilitare gradinita cu program 
prelungit nr. 17 Tecuci,judetul Galati. 

Constructia este situata in intravilanul municipiului Tecuci si apartine domeniului public al U.A.T. 
Municipiul Tecuci. Imobilul este situat in strada Bradului nr.5 ,identificat cu Nr. Cadastral 1 878-C 1. 

Cladirea are suprafata construita de 364,90 m.p., suprafata desfasurata de 1824,5 m.p. si regim de 
inaltime P+4. 

Conform expertizei tehnice si auditului energetic, cladirea se afla intr-o stare fizica si functionala care 
reclama interventii imediate. 

In perioada ultimilor ani, in urma efectelor unor factori fizici si chimici precum si a lipsurilor de 
intretinere corespunzatore permanente , s-au constatat deteriorari ale finisajelor fatadelor. 

Ca urmare a devenit necesara initierea unor lucrari de reabilitare,totodata se doreste si izolarea 
termica a planseului pentru a reduce consumul de energie pentru incalzire.Este necesara dotarea gradinitei 
cu echipamente didactice,utilaje si mobilier pentru a sustine si intretine evolutia procesului educational 
conform noilor cerinte didactice. 

Prezentul studiu serveste la definirea si detalierea modalitatilor de interventie, modernizare si 
reabilitare termica a cladirii, de reamenajare si izolare fonica a acesteia, tinand cont de prevederile 
cuprinse in Normele educationale republicane pentru realizarea investitiilor cu scop educational, emise de 
Ministerul Educatiei si Cercetarii in 2002 si Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1955/18.10.1996 pentru 
aprobarea Normelor de igiena privind utilitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si 
tinerilor. 

Conform Contractului de finantare pentru Programul national de dezvoltare locala, nr. 
2294/0 1 . 1 1 .20 1 7, inregistrat la Primaria Municipiului Tecuci cu nr. 66347/20. 1 1 .20 1 7, realizarea 
obiectivului Reabilitare Grădiniţă  cu program prelungit nr. 17, Tecuci, jud. Gala ţi se va efectua din 



sume de la bugetul de stat, obiectivul fiind cuprins in lista Programului Na ţional de Dezvoltare Local ă  a 
unităţilor de invăţământ preuniversitar. 

Urmare realizarii obiectivului de "Reabilitare Gr ădiniţă  cu program prelungit nr. 17, Tecuci, jud. 
Galaţi" si nu "Constructie noua gradinita nr.17 cu program prelungit, Municipiul Tecuci " valoarea 
proiectului se diminueaza de la valoarea de 3.050.000,00 lei (cu TVA), la valoarea de 2.745.000,00 lei 
(cu TVA), 

Valoarea totala a obiectivului de investi ţii "Reabilitare Grădiniţă  cu program prelungit nr. 17, 
Tecuci, jud. Gala ţi" este de 2.745.000,00 lei (cu TVA) 

Având in vedere aceste aspecte, consideram ca este necesara promovarea proiectului de hot ărâri 
Privind modificarea HCL nr.180/13.08.2017 de aprobare a documenta ţiei de avizare a lucrărilor de 
interven ţii i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare gr ădiniţă  cu program 
prelungit nr. 17, Tecuci, jud. Galati" 

Având în vedere cele de mai sus supun spre dezbatere i aprobare proiectul de hot ărâre in forma 
propusă . 

PRIMAR 



ROMÂNIA 
JIJDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDURI EUROPENE 

Nr. 77898/20.09.2018 
RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr.180/13.08.2017 de aprobare a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare 2r ădinită  cu proram 
prelun2it nr. 17, Tecuci, jud. Galati 

Proiectul de hotărâre se încadrează  in prevederile art.36 alin.2 lit.b din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publica locala, cu modificările si completările ulterioare. 

Reabilitarea clădirii Grădiniţei cu program prelungit rir. 17 reprezinta un beneficiu important 
pentru 	comunitatea locala. 

În documentatia tehnica, nr. GL 1727/2017, faza DALI, proiectantul ne propune dou ă  scenarii de 
intervenţie, scenariul 1 Reabilitare gradinita cu program prelungit nr. 1 7 Tecuci, judetul Galati si 
scenariul 2 ,,Constructie noua gradinita nr. 1 7 cu program prelungit ,Municipiul Tecucisi UAT 
Municipiul Tecuci a optat pentru scenariul 2 ,,Constructie noua gradinita nr. 1 7 cu program prelungit, 
Municipiul Tecuci. 

Prin HCL nr. 180/13.08.2017 de aprobare a documenta ţiei de avizare a lucr ărilor de intervenţii si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitaregr ădiniţă  cu program prelungit nr. 17, 
Tecuci, jud. Galati, s-au aprobat documentatia tehnica si indicatorii economici aferenti scenariului 2 de 
,,Constructie noua gradinita nr. 17 cu program prelungit, Municipiul Tecuci. 

In urrna Notificarii nr. 53936/25.09.2017 a U.A.T. Tecuci catre M.D.R.A.P. privind optiunea 
propusa pentru scenariul 2 - constructie noua, M.D.R.A.P. a comunicat prin Adresa 
nr.39401/02.05.2018 inregistrata la U.A.T. Tecuci cu nr.47897/08.05.2018 ca singura varianta posibila de 
realizare a obiectivului este scenariul 1 Reabilitare gradinita cu program prelungit rir. 17 Tecuci, judetul 
Galati. 

Realizarea obiectivului de investitii Reabilitare Grădiniţă  cu program prelungit nr. 17, Tecuci, 
jud. Galaţi se va efectua din sume de la bugetul de stat, prin Programul Na ţional de Dezvoltare Locală  a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, PNDL II,conform Contractului de finantare pentru Programul 
national de dezvoltare locala, nr. 2294/01.11.2017. 

Constructia este situata in intravilanul municipiului Tecuci si apartine domeniului public aI U.A.T. 
Municipiul Tecuci.Imobilul este situat in strada Bradului nr.5, identificat cu Nr. Cadastral 1878-C1. 

Cladirea are suprafata construita de 364,90 m.p.,suprafata desfasurata de 1824,5 m.p. si regim de 
inaltime P+4. 

Conform expertizei tehnice si auditului energetic,cladirea se afla intr-o stare fizica si functionala care 
reclama interventii imediate. 

In perioada ultimilor ani,in urma efectelor unor factori fizici si chimici precum si a lipsurilor de 
intretinere corespunzatore permanente ,s-au constatat deteriorari ale finisajelor fatadelor. 

Ca urmare a devenit necesara initierea unor lucrari de reabilitare,totodata se doreste si izolarea 
termica a planseului pentru a reduce consumul de energie pentru incalzire .Este necesara dotarea gradinitei 
cu echipamente didactice,utilaj e si mobilier pentru a sustine si intretine evolutia procesului educational 
conform noilor cerinte didactice. 



Sunt prevazute lucrari de interventii care duc la realizarea unor interventii ce vor fi integrate in 
infrastructura existenta, solutia tehnica propusa in acest scenariu consta in lucrari de reabilitare si 
eficientizare energetica. 
Descrierea principalelor lucrari de interventie: 

- Termoizolarea peretilor exteriori; 

- Refacerea finisajelor exterioare si interioare degradate (inclusiv pardoseli); 
- Repararea retelei electrice deteriorate si inlocuirea corpurilor de iluminat si aparatejelor 

deteriorate; 

- Inlocuirea obiectelor sanitare cu unele ce corespund cerintelor normative in vigoare; 

- Refacerea instalatiei sanitare; 

- Schimbarea corpurilor de incalzire degradate cu radiatoare din otel tip panou; 

- Reparatia instalatiei de distributie a agentului termic acolo unde prezinta degradari. 

Pentru realizarea obiectivului "Reabilitare Gr ădiniţă  cu program prelungit nr. 17, Tecuci, jud. 
Galaţi" se vor ob ţine sume din bugetul de stat, obiectivul fiind pe lista Programului Na ţional de 
Dezvoltare local ă  a unităţ ilor de Invăţământ preuniversitar. 

Urrnare realizarii obiectivului de investitii, conform scenariului 1 din DALI de "Reabilitare 

Grădiniţă  cu program prelungit nr. 17, Tecuci, jud. Gala ţi" si nu "Constructie noua gradinita nr.17 cu 

program prelungit, Municipiul Tecuci ", valoarea proiectului se diminueaza de la valoarea de 
3.050.000,00 lei (cu TVA), la valoarea de 2.745.000,00 lei (cu TVA), 

Valoarea totala a obiectivului de investi ţii "Reabilitare Grădiniţă  cu program prelungit nr. 17, 
Tecuci, jud. Galaţi" este de 2.745.000,00 lei (cu TVA). 

Având in vedere aceste aspecte, consideram ca este necesara promovarea proiectului de hot ărâre 

privind modificarea HCL nr.180/13.08.2017 de aprobare a documenta ţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare gr ădiniţă  cu program 
prelungit nr. 17, Tecuci, jud. Galati". 

SEF SERVICIU ADPP 	 SEF BIROU FONDURI EUROPE 



ANEXA la 
H.C.L. NR. DIN 

Indicatori tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare Gr ădiniţă  cu pro2ram  
prelun2it nr.17, Tecuci, jud. Galati"  

a) Indicatori economici 
• Cost cu T.V.A. 

2.745.000,00 lei inclusiv T.V.A. din care construc ţii montaj (C+M): 2.336.104,00 
lei inclusiv T.V.A. 

b) Indicatori tehnici 
Gradinita este amplasata la parterul blocului 
spatiilor interioare in prezent este urmatoarea: 
Sala de clasa 1 Su=20 mp 
Sala de clasa 2 Su=20 mp 
Sala de clasa 3 Su=20 mp 
Sala de clasa 4 Su=20 mp 
Sala de clasa 5 Su=20 mp 
Sala de clasa 6 Su=20 mp 
Sala de clasa 7 Su=20 mp 
Sala de clasa 8 Su=20 mp 
Sala de clasa 9 Su=20 mp 
Grup sanitar Su=11,98 mp 
Grup sanitar Su=7,87 mp 
Cancelarie Su=20 mp 
Hol 1 Su=13,79 mp 
Hol 2 Su=34,85 mp 
Total suprafata utila=268,49 mp 

cu regim de inaltime P+4, iar lista 

Sef Serviciu ADPP 	 Sef Birou Fonduri Europene 



ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 	 885300 TECUC1, str. 1 Dcceinbrie 1918, nr. 66, 

PRIMAR 
	

TeI. Centrlă : 0372 - 361 1 1: 

e-mail: registraturamunicipiultecuciro 
web:www. municipiultecuci.coin 

TdeJii SECRETARJAT: 0372-3641 77, FAX:0236-816054 

Nr. 	125.09.2017 

Catre, 
	 1 

Ministerul Dezvoltarii Regiornrle, Admirnstratiei Publice si Fondurilor 
Europene 

Directia Generala Dezvoliare Regionola si Infrastructura 

Referitor la: Docuinentatie obiectiv ,,Reabilitare Gradinita cu program prelungit 
nr. 17 Tecuci, Judetul Galati 

In atentia: Doamnei Director General Diana TENEA 

Alaturat va illainta!n docuinentatia pentru obiectivul Real,ilitare Gradinita cu program 

prelungit nr. 17 Tecuci, Judetul Galati in vederea analizarii si incheierii coniractului de 

flnaatare, astfel: 

- Notificare 

- Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii 

- Expertiza tehnica 

- Audit energetic 

- Studiu geotehnic 

- Deviz general 

HCL 180/21.08.2017 de aprobare a DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul obiectivul ,,Reabilitare Gradinita cu prograin prelungit nr. 17 Tecuci, 

Judetul Galati nr.17, Tecuci 

- HCL i 79/3 1 .08.20 1 7 de abrobare a finantarii de la bugetul local pentru categoriile de 

lucrari care nu se finantaza cle la bugetut de stat prin PNDL pentru obiectivul 



obiectivul ,Reabilitare Gradinita cu program prelungit nr. 17 Tecuci, Judetul Galati 

nr.17, Tecuci" 

- Certificat de urbanism 

- HCL 120 privind modificarea HCL 106/07.07.2009 referitoare la insusorea 

inventarului actualizat al bunurilor apartinand domeniului public al Municipiului 

Tecuci 

- HG 562/2002 privind atestarea domeniului public al Judetului Galati, precum si a 

municipiilor, oraselor si comunelor din Judetul Galati 

- CD cu documentele in format electronic 

Persoana de contact din cadrul Prirnariel Tecuci este dna Silvia Perianu, tel: 0741172511, 

email: fondurieuropenerdjmunicipiultecuci.ro. 

Cu stima, 

413 

rsn, 

, 



ROMANIA 	 . 
-.., .., 

JUDETUL GALATI 	•., , , ,if, 

MUNICIPIUL TECUCI 	4 
805300 TECUC1, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, 

PRIMAR 	 Tel. Centrală : 0372 - 364111: 

e-mail:registratura@municipiultecuci.ro  
ţveb:www. municipiultecuci.com  

Telefon SECRETAR1AT: 0372-364777; FAX:0236-816054  

Nr. 53033‘ /25.09.2017 

Catre, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fandurilor 

Europene 
Directia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura 

NOTIFICARE 

U.A.T Tecuci, reprezentata legal prin domnul Catalin Constantin Hurdubac in calitate 
de PriMar, beneficiar al obiectivului de investitii inclus in c,adrul PNDL 2017-2020 cu 
denumirea „Reabilitare gradinita cu prograrn prelungit nr.17 Tecuci, Judetul Galati", Va 
aducem la cunostinta ca, in urma expertizei telmice a cladirii si a recomandarilor 
proiectantului am ales varianta de realizare a unei cladiri noi cu aceeasi functiune de gradinita 
,c ceea ce duce la schimbarea denumirii proiectului in „Construire gradinita cu program 
prelungit nr.17 Tecuci, Judetul Galati" 

Moti.vam alegerea deoarece este mai eficienta din punct de vedere tehnico-economic si 
satisface eficient nevoile functiunii cladi.rii, respe,ctandu-se astfel principiul utilizarii eficiente 
a fondurilor publice. 

Ne angajam in acest sens sa deptmem in cel mai scurt timp studiul de fezabilitate 
aferent noii locatii si Hotararea de Consiliu Local cu modificarea denumirii. 

Cu stima, 

PIRIMAR, 

---------- 

,..., ' -,' 	 'a  

' r's u 0 rq,  ,,v 
r..... 

______ —7 
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FOAN1A 
:a oF 	 irr1 

CABINET VICEPRIM-MINISTRU 
Ziva 	 Nr. 39401/_C.C(2018 

Către: PRI 	MUN IPIULUI TECUCI, JUDEŢUL GALAŢ I 

7O1ULUl PRIMAR CĂTĂLIN CONSTANTIN HURDUBAE 

Ref.: adresa dumneavoastră  nr. 40409102.04.2018, înregistrat ă  Ia Ministerul Dezvoltării 
Regionale si Administra ţiei Publice cu nr. 39401104.04.2018 

Stimate domnule Primar, 

Urmare adresei dumneavoastr ă  nr. 40409/02.04.2018, înregistrat ă  [a Ministerul. Dezvo[tă rii 
Regiona[e si Administra ţiei Pub[ice cu nr. 39401 /04.04.201 8, prin care ne soLicita ţi aprobarea 

schimbă rii denumirii obiectivu[ui de investi ţii ,,Reabi[itare gradini ţa cu program pre[ungit nr. 17 
Tecuci, jude ţu[ Ga[a ţi, ca urmare a•faptul.ui c ă  nu a fost ob ţinut avizul. Direc ţiei de Sănătate 
Publ.ică  pentru rea[izarea acestuia, obiectiv incLus [a finan ţare prin Programu[ na ţionaL de 

dezvo[tare [oca[ ă  în perioada 201 7-2020, v ă  comunicăm următoare[e: 

Din adresa dumneavoastr ă  reiese faptuL c ă  inten ţionaţi să  renunţaţi [a rea[izarea obiectivu[ui de 
investi ţii ,,ReabiLitare gradini ţa cu program pre[ungit nr. 17 Tecuci, jude ţu[ Galaţi, urmând a 

promova un al.t obiectiv de investi ţii constând în construirea unui sediu nou pentru aceast ă  
instituţie, din considerentele de ordin tehnic, economic si de oportunitate prezentate în adres ă . 

Faţă  de această  inten ţie, prin raportare La cadru[ Lega[ privind deru[area Programu[ui na ţional de 
dezvol.tare [oca[ ă , [a [egis[a ţia din domeniut finan ţetor pub[ice, precum si [a conţinutu[-cadru aI 

documentaţiiLor tehnico-economice pentru reatizarea obiective[or/proiecte[or noi de investi ţii în 

domeniuL construc ţiiLor, a [ucră ri[or de interven ţii [a construc ţii existente si a attor Iucră ri de 
investi ţii, a[e că ror che[tuie[i, destinate reaLiz ă rii de active fixe de natura domeniu[ui pubtic 

i/sau privat aL statu[ui/unit ăţii administrativ-teritoria[e, se finan ţează  totaL sau par ţia[ din 

fonduri pub[ice, vă  comunicăm următoare[e: 

Lucrări[e necesare în vederea rea[iz ării ce[or două  obiective de investi ţii, ,,ReabiLitare gradini ţa 

cu program pre[ungit nr. 17 Tecuci, jude ţut Galaţi i ,,Construc ţie nouă  grădiniţă  nr. 17 Cu 

program prelungit, municipiu[ Tecuci difer ă  substan ţial din punct de vedere a[ rezu[tatu[ui 

acestora, interven ţii asupra unei construc ţii existente, respectiv rea[izarea unei construc ţii noi, 

documenta ţiile tehnico-economice aferente fiind, [a rându[ Lor, diferite: documenta ţie de 
avizare a tucră ri[or de interven ţii, respectiv studiu de fezabilitate. În aceste condi ţii, obiectivu[ 

de investi ţii ,,Construcţie nouă  grădiniţă  nr. 17 cu program pre[ungit, municipiu[ Tecuci este un 

obiectiv nou, diferit de obiectivu[ ,,Reabi[itare gradini ţa cu program pretungit nr. 17 Tecuci, 
judeţu[ Ga[aţi, regimut juridic si modut de tratare de c ătre instituţia noastră  în vederea 
inctuderii [a finan ţare prin Programut na ţionat de dezvoLtare Loca[ ă  trebuind să  fie identic cu aL 
cetor[aLte obiective de investi ţii pentru care s-au depus soLicit ă ri de finan ţare. Astfel, pentru 
acest obiectiv ar fi trebuit s ă  fie depusă  sol.icitare de finan ţare în anul 2017, în termenu[ [ega[, 
solicitarea ar fi trebuit s ă  fi fost inctus ă  în anatiza de speciatitate, s ă  fi parcurs paii procedura[i 
prevăzuţi în vederea inc[uderii La finan ţare etc, în [ipsa acestor ere ejtori nefiind 
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posibită  inctuderea acestui obiectiv in tista obiectivetor care pot fi avute 1n vedere pentru o 

alocare utterioar ă  a sumetor atocate de ta bugetut de stat pentru finan ţarea PNDL etapa a 11-a. 

Vă  Invederăm faptut c ă , potrivit prevederitor art. 38 din Ordonan ţa de urgen ţă  a Guvernului nr. 

90/2017 privind unete măsuri fiscal-bugetare, modificarea ş i comptetarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene, aprobat ă  cu modifică ri ş i comptetări prin Legea nr. 80/2018: 

„Art. 38 - (1) Creditele de angajament prev ăzute in fişa programului „Etapa a II-a a Programului 
na ţional de dezvoltare locală", anexă  la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administra ţ iei Publice ş i Fondurilor Europene, rămase neutilizate la sfărş itul exerci ţ iului 
bugetar al anului 2017 se utilizează  pentru încheierea contractelor de finan ţare multianuale  
pentru obiectivele de investitii incluse în lista aprobat ă  in anul 2017 prin ordin al viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administra ţ iei publice si fondurilor europene. 
(2) incepănd cu data intrării in viqoare a prezen ţei ordonanţe de urRţenţă , beneficiarii  
Programului na ţ ional de dezvoltare locală  nu mai transmit solicitări de finan ţare pentru alte  
obiective de investi ţ ii, în condi ţ iile prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonan ţa de urgen ţă  a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului na ţ ional de dezvoltare locală , aprobată  
prin Legea nr. 89/2015, cu modific ările ş i completările ulterioare. 
(3) Creditele de anqajament rămase neutilizate după  încheierea contractelor de finan ţare 
prevăzute la alin. (1) se pot utiliza pentru finan ţarea obiectivelor de investi ţ ii pentru care s-au 
depus solicitări in termenul legal, în anul 2017, care au fost incluse ‘in analiza de specialitate  
nu Ii s-au alocat fonduri din lipsa creditelor de anqajament." 

Cu stimă , 

VICEPRIM-MINISTRU, 
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI 

ADMINISTRATFEI PUBLICfi, 

Bdul Libertăţ ii nr. 16, Latura Nord, Sector 5, Bucure şti 
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