
  ROMÂNIA 

         JUDEŢUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

           TULUCEŞTI 

    

 

 

HOTĂRÂRE Nr. 83 

din 02.11.2011 

 

privind: trecerea din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale Tuluceşti 

în domeniul public al acesteia a unui teren; 

 

iniţiator : Bratu Petrică, primar ala comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi   

 Nr. de înregistrare – 7957 

 Data depunerii proiectului de hotărâre :  24.10.2011 

  

 

          Consiliul Local al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă 

extraordinară în data de 02.11.2011 conform dispoziţiei de convocare nr. 545/31.10.2011 

Având in vedere expunerea de motive  la proiectul de hotarare prezentată de 

iniţiator, inregistrata la nr. 7958/24.10.2011 ; 

 Având in vedere raportul de specialitate prezentat de Compartimentul de resort 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la nr. 7968/25.10.2011 ; 

 Având in vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local 

Tuluceşti, jud. Galati înregistrată sub nr. 8282/02.11.2011; 

 Având în vedere Titlul de proprietate nr, 17482-81/15.12.2000 ; 

 Având în vedere prevederile art. 7 lit. e şi art. 8 al. 1 din Legea nr. 213/1998 

privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

      Avand in vedere  prevederile art. 36 al. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001, privind  

administraţia  publica locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

      In baza prevederilor art. 45  alin.  (1)  din Legea  nr. 215/2001, privind 

administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările; 

 

HOTARĂŞTE 

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale 

Tuluceşti în domeniul public al acesteia a terenului în suprafaţă de 500mp, situat în 

intravilanul satului Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi, Tarlaua 29, Parcela 653, 

regim curţi construcţii; 

Art. 2 Trecerea în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale Tuluceşti a 

terenului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre se face pentru cauză de utilitate publică, 

pe acest teren urmând a fi construit un centru local de informare turistică; 

 Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul 

comunei Tuluceşti, judeţul Galati . 



 Art. 4 Secretarul comunei va comunica şi transmite prevederile prezentei hotărâri 

factorilor şi instituţiilor interesate, precum şi domnului Prefect în vederea efectuării 

controlului de legalitate. 

  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   Contrasemnează  

     Barbu Valentina                             Secretar 

                Sandu Dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



România 

Judeţul Galaţi 

Comuna Tuluceşti 

Primar 

Compartiment registrul agricol 

Nr. 7968/25.10.2011 ; 

 

 

Raport de specialitate 
 

Privind: trecerea din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale Tuluceşti în 

domeniul public al acesteia a unui teren 

 

 

 Având în vedere Titlul de proprietate nr, 17482-81/15.12.2000 ; 

 Având în vedere prevederile art. 7 lit. e şi art. 8 al. 1 din Legea nr. 213/1998 

privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, care stipulează “Dreptul de 

proprietate publică se dobândeşte prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului 

sau al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, pentru cauză de 

utilitate publică”, respectiv “Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al 

unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se 

face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local” 

 Este de competenţa Consiliului Local Tuluceşti să aprobe în şedinţa extraordinară 

proiectul de hotărâre mai sus menţionat, conform prevederilor art. 36 al. 2 lit. c din Legea 

nr. 215/2001, privind  administraţia  publica locală, republicată, cu modificarile si 

completarile ulterioare, care stipulează „Consiliul local exercită următoarele categorii de 

atribuţii, şi anume atribuţii privind admnistrarea domeniului public şi privat al comunei” ,  

 

 

  

 

        Consilier  

                  Postolache Rădiţa 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     România 

   Judeţul Galaţi 

Comuna Tuluceşti 

        Primar 

Nr. 7958/24.10.2011  

 

Expunere de motive 
 

 

Privind: trecerea din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale Tuluceşti în 

domeniul public al acesteia a unui teren 

 

 

 Având în vedere Titlul de proprietate nr, 17482-81/15.12.2000 ;   

Situatia economica si sociala din comuna noastra s-a schimbat in mod 

fundamental dupa ce Romania a devenit membra cu drepturi depline in Uniunea 

Europeana, în sensul că putem accesa fonduri europene pentru diferite investiţii.  

 Pe terenul în suprafaţă de 500mp, situat în intravilanul satului Tuluceşti, comuna 

Tuluceşti, judeţul Galaţi, Tarlaua 29, Parcela 653, regim curţi construcţii, intenţionăm să 

construim un centru de informare turistică prin accesarea de fonduri europene. Pentru a 

putea accesa aceste fonduri, una din cerinţe este aceea ca terenul pe care se va construi să 

fie din domeniul public, ori în acest caz acesta este în acest moment în domeniul privat al 

comunei Tuluceşti. 

Având în vedere aceastea, trebuie să considerăm terenul în suprafaţă de 500mp, 

situat în intravilanul satului Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi, Tarlaua 29, 

Parcela 653, regim curţi construcţii, teren de utilitate publică. În consecinţă vă solicit 

sprijinul pentru a trece acest teren din domeniul privat al comunei în cel public. Pe acest 

teren urmează a fi construit un centru de informare turistică. 

 

 

       Primar  

             Bratu Petrică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 1 pentru agricultură 

activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi  

urbanism 

Nr.  8282/02.11.2011 

 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre privind :   trecerea din domeniul privat al unităţii 

administrativ-teritoriale Tuluceşti în domeniul public al acesteia a unui teren; 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : trecerea din domeniul 

privat al unităţii administrativ-teritoriale Tuluceşti în domeniul public al acesteia a unui 

teren, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al unităţii administrativ-

teritoriale Tuluceşti în domeniul public al acesteia a unui teren; 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca 

membri pe domnii consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Munteanu Alexandrina, 

Răuţă Viorica şi Pecingină Neculai, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma 

prezentată cu            voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

NOUR GHEORGHE 

 

BRATU VASILE 

 

MUNTEANU ALEXANDRINA 

 

RĂUŢĂ VIORICA 

 

PECINGINĂ NECULAI 

 

 

 

 

 



 R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,  

culte, învăţământ, sănătate şi familie,  

protecţie copii, tineret şi sport 

Nr.  8282/02.11.2011 

 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre privind :   trecerea din domeniul privat al unităţii 

administrativ-teritoriale Tuluceşti în domeniul public al acesteia a unui teren; 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : trecerea din domeniul 

privat al unităţii administrativ-teritoriale Tuluceşti în domeniul public al acesteia a unui 

teren, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al unităţii administrativ-

teritoriale Tuluceşti în domeniul public al acesteia a unui teren; 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca 

membri pe domnii consilieri : Barbu Valentina, Grecu Dragomir, Soimu Gabriel Claudiu, 

Oprea Sandu-Sorin, Chisacov Marin, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma 

prezentată cu             voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

BARBU VALENTINA 

 

GRECU DRAGOMIR 

 

SOIMU GABRIEL CLAUDIU 

 

OPREA SANDU SORIN 

 

CHISACOV MARIN 

 

 

 

 

 

 

 



R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,  

protecţia mediului şi turism,  

juridică şi de disciplină,  

apărarea ordinii şi liniştii publice  

Nr.  8282/02.11.2011 

 

AVIZ 

 

 

La proiectul de hotărâre privind :   trecerea din domeniul privat al unităţii 

administrativ-teritoriale Tuluceşti în domeniul public al acesteia a unui teren; 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : trecerea din domeniul 

privat al unităţii administrativ-teritoriale Tuluceşti în domeniul public al acesteia a unui 

teren, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al unităţii administrativ-

teritoriale Tuluceşti în domeniul public al acesteia a unui teren; 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca 

membri pe domnii consilieri : Bogatu Florică, Frosă Maricel, Mîrza Marius, Moisă Jan, 

Şoimu Andrei, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu     voturi 

pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

MOISĂ JAN 

 

BOGATU FLORICĂ 

 

FROSĂ MARICEL 

 

ŞOIMU ANDREI 

 

MÎRZA MARIUS 

 

 


