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ROMANIA • 	
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PROIECT DE HOT ARARE NR. 

DIN 	01.2020 
Privind: Completarea Art.! la HCL nr.72 din 29.03.2018 privind: aprobarea participarii 
Municipiului Tecuci, in calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 
106238, cu titlul "Scoala Prietena Ta — parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci 
in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de 
educatie Si formare a tinerilor Si adultilor care au abandonat scoala, precum Si pentru 
implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a 
comunitatii Si inclusiva a grupurilor vulnerabile 

Initiator: Catalin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Galati; 
Numar de inregistrare i data depunerii proiectului : 2166/ 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.2167 /13.01.2020; 
- Raportul de specialitate intocmit de Biroul Fonduri Europene -SSM, inregistrat sub nr.2168 

/13.01.2020; 	 , 
- Avizele emise de comisiile de specialitate 
- HCL nr. 72 din 29.03.2018 privind: aprobarea participarii Municipiului Tecuci, in 

calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 106238, cu titlul "Scoala Prietena 
Ta — parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a 
scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au 
abandonat scoala, precum Si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare 
participativa la educatie a comunitatii Si inclusiva a grupurilor vulnerabile 

-Contract de finantare nr.POCU/74/6/18/106238 din 27.03.2018 inregistrat la UAT Tecuci cu 
nr.38620/28.03 .2018; 

-Ghidului solicitantului — Conditii specifice - Axa Prioritara 6 —Educatie si competente ; 
- 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 necesare derularii proiectului angajate de 
Solicitant dar care nu fac parte din cheltuielile declarate eligibile in cadrul acestui apel, vor fi suportate 
de catre acesta, din bugetul local. 
Art. 2. Celelalte dispozitii ale HCL nr. 72 din 29.03.2018 raman neschimbate. 
Art. 3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art. 4. Prezenta hotara're vä fi comunicata celor interesati prin grija secretarului Municipiului Tecuci. 

Initiator, 
PREVIAR, 	 SECRETAR 
ing.CONSTANTIN CATALINITIVILTB-4E- 	 Jr. FOTACHEAVALEffiCA 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 2167/13.01.2020 

Privind: Completarea Art.! la HCL nr.72 din 29.03.2018 privind: aprobarea participarii 
Municipiului Tecuci, in calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 
106238, cu titlul "Scoala Prietena Ta — parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci 
in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de 
educatie Si formare a tinerilor Si adultilor care au abandonat scoala, precum Si pentru 
implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a 
comunitatii Si inclusiva a grupurilor vulnerabile 

In data de 27.03.2018 s-a semnat Contractul de finantare. nr . POCU/74/6/18/106238 inregistrat la 
UAT Municipiul Tecuci cu nr.38620/28.03.2018 in valoare totala eligibila de 7.747.308,02 lei. 
Proiectul este in parteneriat cu scoala Gimnaziala Speciala „Constantin Paunescu". 

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". 

Dupa semnarea Contractului de finantare a fosat adoptata HCL nr.72 din 29.03.2018 de 
aprobare a participarii Municipiului Tecuci, in calitate de lider de parteneriat, la proiectul Cu 
cod MY SMIS 106238, cu titlul "Scoala Prietena Ta — parteneriat pentru sustinerea educatiei in 
Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii Si pentru reintoarcerea in sistemul de 
educatie Si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, precum Si pentru 
implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii Si 
inclusiva a grupurilor vulnerabile", de aprobare a valorii totale eligibile a proiectului de 
7.747.308,02 lei (6.701.963,99 lei Liderul de perteneriat UAT Tecuci Si 1.045.344,03 lei 
pertener Scoala Gimnaziala Specila „Constantin Paunescu"), contributia proprie a liderului de 
parteneriat la cheltuielile eligibile in valoare totala de 134.040,17 lei si imputernicirea 
reprezentantului legal pentru semnarea contractului de fianantare. 

Avand in vedere prevederile art.7 — Drepturile Si obligatiile Beneficiarului, alin.(11) din 
Contractul de finantare nr. POCU/74/6/18/106238 , conform carora Beneficiarul este obligat sa 
plateasca sumele necesare asigurarii cofinantarii eligibile si a finantarii chehuiehlor neeligibile in 
vederea implementarii proiectului si 

Avand in vedere prevederile Ghidului Solicitantului Conditii specifice - Axa Prioritara 6 — 

Educatie si competente conform carora, pe parcursul implementarii proiectului , cheltuielile 
necesare derularii proiectului angajate de Solicitant, dar care nu fac parte din cheltuielile declarate 
eligibile in cadrul acestui ape!, vor fi suportate de catre acesta , este necesara completarea Art.1 la 
HCL nr.72 din 29.03.2018 cu un nou aliniat care va avea urmatorul continut „Pe parcursul 
implementarii proiectului , cheltuielile necesare derularii proiectului angajate de Solicitant dar 
care nu fac parte din cheltuielile declarate eligibile in cadrul acestui apel, vor fi suportate de catre 
acesta, din bugetul local." 

Avand in vedere cele sus-prezentate, vä supun spre aprobare proiectul de hotarare, in forma 

prezentata. 

PRIMAR 

ing. Catalin Constantin HURD1jB)rt+ 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDURI EUROPENE — SSM 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.2168/13.01.2020 

Privind: Completarea Art.1 la HCL nr.72 din 29.03.2018 privind: aprobarea participarii 
Municipiului Tecuci, in calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 
106238, cu titlul "Scoala Prietena Ta — parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci 
in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de 
educatie si formare a tinerilor Si adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru 
implementarea de masmi integrate pentru o abordare participativa la educatie a 
comunitatii Si inclusiva a grupurilor vulnerabile 

In data de 27.03.2018 a fost semnat Contractul de finantare. nr . POCU/74/6/18/106238 inregistrat 
la UAT Municipiul Tecuci cu nr. 38620/28.03.2018 in valoare totala de 7.747.308,02 lei. 

Durata contractului este de 36 luni intre 27.03.2018- 27.03.2020.Proiectul este in parteneriat cu 
scoala Gimnaziala Speciala „Constantin Paunescu". 

Obiectivul general al proiectului "Scoala Prietena Ta" ii reprezinta implementarea de masuri 
integrate de reducere si prevenire a abandonului scolar prin oferirea de programe care asigura cresterea 
accesului la educatie a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, coroborat cu imbunatatirea 
competentelor personalului didactic, de management si de sprijin pentru servicii educationale de calitate 
orientate pe nevoile elevilor Si cu aplicarea de interventii directe asupra copiilor Si parintilor pentru 
sprijinirea participarii la educatie. 

Dupa semnarea Contractului de finantare a fosat adoptata HCL nr.72 din 29.03.2018 de aprobare a 
participarii Municipiului Tecuci, in calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 
106238, cu titlul "Scoala Prietena Ta — parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea 
reducerii parasirii timpurii a scolii Si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie Si formare a tinerilor Si 
adultilor care au abandonat scoala, precum Si pentru implementarea de masuri integrate pentru o 
abordare participativa la educatie a comunitatii Si inclusiva a grupurilor vulnerabile", de aprobare a 
valorii total eligibile a proiectului de 7.747.308,02 lei (6.701.963,99 lei Liderul de perteneriat UAT 
Tecuci Si 1.045.344,03 lei pertener Scoala Gimnaziala Specila „Constantin Paunescu"), contributia 
proprie a liderului de parteneriat la cheltuielile eligibile in valoare totala de 134.040,17 lei Si 
imputernicirea reprezentantului legal pentru semnarea contractului de fianantare. 

Avand in vedere prevederile art.7 — Drepturile Si obligatiile Beneficiarului, alin.(11) din Contractul 
de finantare nr. POCU/74/6/18/106238 , conform carora Beneficiarul este obligat sa plateasca sumele 
necesare asigurarii cofinantarii eligibile si a finantarii cheltuielilor neeligibile in vederea 
implementarii proiectului Si 

Avand in vedere prevederile Ghidului Solicitantului Conditii specifice - Axa Prioritara 6 —Educatie 
si competente conform carora, pe parcursul implementarii proiectului , cheltuielile necesare derularii 
proiectului angajate de Solicitant, dar care nu fac parte din cheltuielile declarate eligibile in cadrul 
acestui ape!, vor fi suportate de catre acesta , este necesara completarea Art.1 la HCL nr.72 din 
29.03.2018 cu un nou aliniat care va avea urmatorul continut „Pe parcursul implementarii proiectului 
, cheltuielile necesare derularii proiectului angajate de Solicitant dar care nu fac parte din 
cheltuielile declarate eligibile in cadrul acestui apel, vor fi suportate de catre acesta, din bugetul 
local." 

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

Sef Birou Fonduri Europene -SSM : 	 intocmit : 

Constantin Rodica 	 Craciun Marius 


