
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PROIECT DE HOT AR A RE NR. 

U.A.T. MUNICIPf — L-7CUCI 
'MAT 

CONTROL FINANC1A42 PREVENT1V 
8 ACONUTOME PETRU 

AN W alak. L U 	Z111,4 21-'1. 

DIN 	01.2020 

Privind: Completarea Art.! la HCL nr.152 din 11.07.2017 privind aprobarea participarii 
Municipiului Tecuci, in calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 103078, 
cu titlul "Sansa T — Masuri integrate in educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta 
sociala continua si locuire, in cartierul N. Balcescu — Tecuci. 

Initiator: Catalin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Galati; 
Numar de inregistrare si data depunerii proiectului : 2163/13 .01.2020 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in sedinta 	, in data 

de 	01.2020; 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare a initiatorului, inregistrat sub nr.2164 /13.01.2020; 
- Raportul de specialitate intocmit de Biroul Fonduri Europene - SSM, inregistrat sub nr. 

2165/13.01.2020; 
- Avizele emise de comisiile de specialitate nr..1,2,3,4,5.; 
- HCL nr. 152/11.07.2017 privind: Aprobarea participarii Municipiului Tecuci, in calitate de 

lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 103078, cu titlul "Sansa T — Masuri integrate in 
educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N. 
Balcescu — Tecuci; 

-Contractul de finantare nr.POCU/20/421/103078 din 28.08.2017 inregistrat cu 
nr.51401/28.08.2017; 

- Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 4. — Incluziunea sociala si 
combatarea saraciei, Obiectiv specific 4.2 — Reducerea numarului de persoane aflate in risc de 
saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate, prin implementarea de masuri 
integrate; 

- Ghidul solicitantului — Conditii specifice - "Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360°) in 
comunitatile marginalizate" - Cererea de propuneri de proiecte nr. 3 — pentru regiunile mai putin 
dezvoltate; 

- Art. 44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 a Finantelor Publice Locale, cu 
modificarile i completarile ulterioare; 

- Art.129 alin.2 lit.b, alin. 4, lit. f din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

In baza prevederilor: 
- Art.139 alin.3 lit.d din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
- Art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.! Se completeaza Art.1 cu introducerea unui nou aliniat care va avea urmatorul continut: 
-Pe parcursul implementarii proiectului, cheltuielile declarate neeligibile, dar necesare 

derularii proiectului, vor fi suportate de catre beneficiar, din bugetul local. 

Art. 2. Celelalte dispozitii ale HCL rif.152 din 11.07.2017 raman neschimbate. 



Art. 3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 

Art. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija secretarului general al 
Municipiului Tecuci. 

Initiator, 	 Y/1) -117r - 
PREWAR, 	 SECRETAR GENERAL 
ing. CATALIN CONSTANTIN IlUIZIKTBAE 	 Jr. FOTACHE VALERICA 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 2164/13.01.2020 

Privind: Completarea Art.! la HCL nr.152 din 11.07.2017 privind aprobarea participarii 
Municipiului Tecuci, in calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 103078, 
cu titlul "Sansa T — Masud integrate in educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta 
sociala continua si locuire, in cartierul N. Balcescu — Tecuci. 

In data de 28.08.2017, Municipiul Tecuci 	a devenit beneficiarul Contractului de finantare. 
nr.POCU/20/421/103078 inregistrat cu nr.51401/28.08.2017 in valoare totala eligibila de 17.620.467,72 lei. 
Proiectul se desfasoara in parteneriat Cu scoala Generala Nicolae Balcescu. 

Obiectivul general al proiectului va contribui la indeplinirea obiectivului major al programului POCU 
"dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie si formare profesionala de 
calitate, stimularea ocuparii, cu precadere pentru tineri, reducerea saraciei Si a excluziunii sociale prin 
facilitarea accesului de servicii sociale Si de sanatate". 

In vederea incheierii contractului de finantare a fost adoptata HCL nr. 152 din 11.07.2017 de aprobare a 
participarii Municipiului Tecuci, in calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 103078, Cu 
titlul "Sansa T — Masuri integrate in educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua Si 
locuire, in cartierul N. Balcescu — Tecuci, de aprobare a valorii totale eligibile a proiectului, contributia 
proprie a liderului de parteneriat la cheltuielile eligibile Si imputernicirea reprezentantului legal pentru 
semnarea contractului de finantare. 

Avand in vedere prevederile art. 7 — Drepturile Si obligatiile Beneficiarului, alin.(11) din Contractul de 
finantare nr.POCU/20/421/103078, conform carora Beneficiarul este obligat sa plateasca swnele necesare 
asigurarii cofinantarii eligibile si a finantarii cheltuiehlor neeligibile in vederea implementarii proiectului si 

Avand in vedere prevederile Ghidului Solicitantului Conditii specifice - "Dezvoltare Locala Integrata 
(DLI 360°) in comunitatile marginalizate" - Cererea de propuneri de proiecte nr. 3 — pentru regiunile mai 
putin dezvoltate, conform carora pe parcursul implementarii proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, 
dar necesare derularii proiectului vor ft  suportate de catre beneficiar, este necesara completarea Art.1 la 
HCL nr.152 din 11.07.2017 cu un nou aliniat care va avea urmatorul continut "Pe parcursul implementarii 
proiectului, cheltuielile declarate neeligibile, dar necesare derularii proiectului, vor fi suportate de 
catre beneficiar, din bugetul local". 

Avand in vedere cele sus-prezentate, vã supun spre aprobare proiectul de holarare, in forma prezentata. 

PRIMAR 

ing.CatAlin Constantin HIJRDUBAE 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDURI EUROPENE - SSM 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.2165/13.01.2020 

Privind: Completarea Art.1 la HCL nr.152 din 11.07.2017 privind aprobarea participarii 
Municipiului Tecuci, in calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 103078, 
cu titlul "Sansa T — Masuri integrate in educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta 
sociala continua si locuire, in cartierul N. Balcescu — Tecuci 

In data de 28.08.2017 s-a semnat Contractul de finantare. nr.POCU/20/421/103078  inregistrat cu 
nr.51401/28.08.2017 in valoare totala de 17.620.467,72 lei. 

Durata contractului este de 36 luni intre 28.08.2017- 28.08.2020. 
Proiectul se desfasoara in parteneriat cu scoala Generala Nicolae Balcescu. 
Obiectivul general al proiectului ii reprezinta implementarea de masuri integrate, multi-sectoriale, in 

comunitatea delimitata din municipiul nostru, pentru reducerea numarului de persoane aflate in saracie si 
pentru incluziunea lor sociala, insertia pe piata muncii si imbunatatirea calitatii vietii. 

In perioada de precontractare, AMPOCU a solicitat , printre altele, clarificari, privind Hotararea 
Consiliului Local referitoare la aprobarea participarii Municipiului Tecuci in calitate de lider de parteneriat, 
la proiectul cu cod MY SMIS 103078, cu titlul "Sansa T" — Masuri integrate de educatie, formare 
profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N.Balcescu - Tecuci, in valoare totala 
eligibila de 17.620.467,72 lei, cu o contributie proprie a liderului de parteneriat in valoare de 329.634,24 lei 
Si imputernicirea reprezentantului legal sa semneze contractul de finantare. 

Avand in vedere prevederile art. 7 — Drepturile Si obligatiile Beneficiarului, alin.(11) din Contractul de 
finantare nr.POCU/20/421/103078, conform carora Beneficiarul este obligat sa plateasca sumele necesare 
asigurarii cofinantarii eligibile si a finantarii cheltuielilor neeligibile in vederea implementarii proiectului, 

Avand in vedere prevederile Ghidului Solicitantului Conditii specifice - "Dezvoltare Locala Integrata 
(DLI 360°) in comunitatile marginalizate" - Cererea de propuneri de proiecte nr. 3 — pentru regiunile mai 
putin dezvoltate, conform carora pe parcursul implementarii proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, 
dar necesare derularii proiectului vor fi suportate de ca/re beneficiar, este necesara completarea Art.1 la 
HCL nr.152 din 11.07.2017 cu un nou aliniat care va avea urmatorul continut "Pe parcursul implementarii 
proiectului, cheltuielile declarate neeligibile, dar necesare derularii proiectului, vor Ii suportate de 
catre beneficiar, din bugetul local". 

Avand in vedere Referatul de aprobare al initiatorului de project, consideram ca proiectul de hotarfire 
indeplineste conditiile de legalitate pentru a fi adoptat. 

Sef Birou Fonduri Europene - SSM : 	 intocmit : 
Constantin Rodica 	 Craciun Marty 


