
ROMÂNIA 

         JUDEŢUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

           TULUCEŞTI 

 

HOTĂRÂRE Nr.  30   

din 30.05.2013     

 

privind: aprobarea unor obligatii ce revin Consiliului Local al comunei Tuluceşti în 

vederea implementarii proiectului „e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni”; 

 

Iniţiator : Bratu Petrică – primar 

                 Nr. si data depunerii  proiectului de hotarare : 4326/29.05.2013       

 

   Consiliul local al comunei Tulucesti, judetul Galati, întrunit în şedinţă  ordinară 

în data de   30.05.2013 convocată prin dispoziţia nr.  142/14.05.2013; 

   Avand in vedere Expunerea de motive prezentata de initiator inregistrata la nr. 

4327/29.05.2013;   

   Avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului inregistrat la nr.  4328/29.05.2013 ;          

   Avand in vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru agricultură, activităţi 

economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism înregistrată sub nr. 

4360/30.05.2013 ; 

 Având în vedere necesitatea implementarii de solutii de e-guvernare în 

Bălăbăneşti, Bălăşeşti, Cavadineşti, Costache Negri, Cuza Vodă, Independenta, Fundeni, 

Jorăşti, Măstăcani, Nămoloasa, Piscu, Rădeşti, Tudor Vladimirescu, Tuluceşti şi Vârlezi 

din judetul Galaţi; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operational Sectorial 

„Cresterea Competitivitatii Economice” 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia Informatiei si 

Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniul Major de Interventie 2 

„Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, Operatiunea 1 

„Sustinerea impementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la 

broadband”; 

Avand  in vedere prevederile din Legea nr. 273 din 2006 privind finantele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2)  lit. b,  alin. (4) lit. a din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin (1) şi al. 2 lit. a, d, f din Legea nr. 215 / 2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. (1) Se aproba realizarea proiectului „e-Galaţi, servicii publice pentru 

cetăţeni”. 



          (2) Se aproba alocarea contributiei proprii pentru proiectul „e-Galaţi, 

servicii publice pentru cetăţeni”, în valoare de 5665,31 lei, din fondul de cofinantare al 

Consiliului Local al comunei Tuluceşti, judetul Galati, precum si a cheltuielilor 

neeligibile care pot surveni pe perioada de implementare a proiectului si vizeaza comuna 

Tuluceşti; 

(3) Aceste sume vor fi alocate în cazul în care proiectul „e-Galaţi, servicii publice 

pentru cetăţeni” va obtine finantarea externa nerambursabila prin Programul Operational 

Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia 

Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniul Major de 

Interventie 2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, 

Operatiunea 1 „Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea 

conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”. 

Art. 2. Prezenta hotarare devine caduca in cazul in care proiectul „e-Galati, 

servicii publice pentru cetateni” nu va obtine finantare externa nerambursabila. 

Art. 3 Primarul comunei va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretarul 

comunei va comunica şi transmite prevederile prezentei hotărâri Consiliului Judeţului 

Galaţi şi consiliilor locale ale comunelor Bălăbăneşti, Bălăşeşti, Cavadineşti, Costache 

Negri, Cuza Vodă, Independenţa, Fundeni, Jorăşti, Măstăcani, Nămoloasa, Piscu, 

Rădeşti, Tudor Vladimirescu, Vârlezi, precum şi Instituţiei Prefectului în vederea 

efectuării controlului de legalitate. 

  

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   Contrasemnează secretar, 

    Şoimu Gabriel Claudiu            Sandu Dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMANIA  

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

 PRIMAR 

NR.  4327/29.05.2013 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  
 

aprobarea unor obligatii ce revin Consiliului Local al comunei Tuluceşti în vederea 

implementarii proiectului „e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni”; 

 

 

În scopul promovării unor proiecte comune de dezvoltare integrată a zonei, în 

vederea creării la nivelul comunei Tuluceşti şi a celorlalte localităţi din proximitatea sa a 

unui instrument administrativ eficient, care să acţioneze ca un facilitator privind atragerea 

investiţiilor, să reprezinte o platformă de colaborare între unităţile administrativ-

teritoriale componente şi să constituie un nucleu de dezvoltare a serviciilor publice.  

Având în vedere necesitatea implementarii de solutii de e-guvernare în Bălăbăneşti, 

Bălăşeşti, Cavadineşti, Costache Negri, Cuza Vodă, Independenta, Fundeni, Jorăşti, 

Măstăcani, Nămoloasa, Piscu, Rădeşti, Tudor Vladimirescu, Tuluceşti şi Vârlezi din 

judetul Galaţi; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operational Sectorial 

„Cresterea Competitivitatii Economice” 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia Informatiei si 

Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniul Major de Interventie 2 

„Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, Operatiunea 1 

„Sustinerea impementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la 

broadband”; 

Avand  in vedere prevederile din Legea nr. 273 din 2006 privind finantele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

Iniţiez proiectul de hotărâre privind aprobarea unor obligatii ce revin Consiliului 

Local al comunei Tuluceşti în vederea implementarii proiectului „e-Galaţi, servicii 

publice pentru cetăţeni”; 

 

PRIMAR, 

Bratu Petrică 

 

 

 

 



 

 

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

   PRIMAR 

COMPARTIMENT MEDIU SI PROIECTE  

Nr. 4328/29.05.2013 

 

 RAPORT DE SPECIALITATE 

 
aprobarea unor obligatii ce revin Consiliului Local al comunei Tuluceşti în vederea 

implementarii proiectului „e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni”; 
 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor obligatii ce revin Consiliului Local al 

comunei Tuluceşti în vederea implementarii proiectului „e-Galaţi, servicii publice pentru 

cetăţeni”, se încadrează legal, este temeinic  şi este de strictă necesitate în contextul 

actual. 

Având în vedere necesitatea implementarii de solutii de e-guvernare în Bălăbăneşti, 

Bălăşeşti, Cavadineşti, Costache Negri, Cuza Vodă, Independenta, Fundeni, Jorăşti, 

Măstăcani, Nămoloasa, Piscu, Rădeşti, Tudor Vladimirescu, Tuluceşti şi Vârlezi din 

judetul Galaţi; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operational Sectorial 

„Cresterea Competitivitatii Economice” 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia Informatiei si 

Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniul Major de Interventie 2 

„Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, Operatiunea 1 

„Sustinerea impementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la 

broadband”; 

Avand  in vedere prevederile din Legea nr. 273 din 2006 privind finantele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2)  lit. b,  alin. (4) lit. a din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În conformitate prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-a întocmit prezentul raport 

de specialitate. 

 

 
Inspector 

Munteanu Lăcrămioara Daniela 

 

 

 

 



 

 

 

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.   

 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre privind :   aprobarea unor obligatii ce revin Consiliului 

Local al comunei Tuluceşti în vederea implementarii proiectului „e-Galaţi, servicii 

publice pentru cetăţeni” 

 

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 : aprobarea unor 

obligatii ce revin Consiliului Local al comunei Tuluceşti în vederea implementarii 

proiectului „e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni”, corespunde din punct de vedere 

legal existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea unor obligatii ce revin Consiliului Local al 

comunei Tuluceşti în vederea implementarii proiectului „e-Galaţi, servicii publice pentru 

cetăţeni” 

- 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, Mitrofan Nicolae Marius, 

Peiu Lică şi Marin Neculai, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată 

cu            voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

NOUR GHEORGHE 

 

BRATU VASILE 

 

PEIU  LICĂ 

 

MITROFAN NICOLAE MARIUS 

 

MARIN 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.   

 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre privind :   aprobarea unor obligatii ce revin Consiliului 

Local al comunei Tuluceşti în vederea implementarii proiectului „e-Galaţi, servicii 

publice pentru cetăţeni” 

 

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 : aprobarea unor 

obligatii ce revin Consiliului Local al comunei Tuluceşti în vederea implementarii 

proiectului „e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni”, corespunde din punct de vedere 

legal existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea unor obligatii ce revin Consiliului Local al 

comunei Tuluceşti în vederea implementarii proiectului „e-Galaţi, servicii publice pentru 

cetăţeni” 

- 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 : Răuţă Viorica, Roşu Bogdan Dragoş, Soimu Gabriel 

Claudiu, Neghină Constantin, Bernea Ion, avizează favorabil proiectul de hotărâre în 

forma prezentată cu             voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

RĂUŢĂ VIORICA 

 

ROŞU BOGDAN DRAGOŞ 

 

SOIMU GABRIEL CLAUDIU 

 

NEGHINĂ CONSTANIN 

 

BERNEA ION 

 



 

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.   

 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre privind :   aprobarea unor obligatii ce revin Consiliului 

Local al comunei Tuluceşti în vederea implementarii proiectului „e-Galaţi, servicii 

publice pentru cetăţeni” 

 

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 : aprobarea unor 

obligatii ce revin Consiliului Local al comunei Tuluceşti în vederea implementarii 

proiectului „e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni”, corespunde din punct de vedere 

legal existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea unor obligatii ce revin Consiliului Local al 

comunei Tuluceşti în vederea implementarii proiectului „e-Galaţi, servicii publice pentru 

cetăţeni” 

- 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, Popa Costică, Mîrza Marius, Mocanu 

Victor, Enache Daniel, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu     

voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

ENACHE DANIEL 

 

BOGATU FLORICĂ 

 

MOCANU VICTOR 

 

POPA COSTICĂ 

 

MÎRZA MARIUS 

 

 


