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                                            HOTARAREA  Nr.  31 

                                                 din : 29.03.2011   

 

 privind : însuşirea proiectului intitulat „Construcţii de trotuare, podeţe, şi şanţuri dalate 

comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi” - actualizat 

 

 

 

Initiator : Bratu Petrică , Primarul comunei Tulucesti , judetul Galati; 

Proiect de hotarare inregistrat la nr.  2176/21.03.2011   

     

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

data de  29.03.2011 conform dispoziţiei de convocare nr.  195/21.03.2011 

      Având in vedere expunerea de motive  la proiectul de hotarare, inregistrata la nr. 

2177/21.03.2011  

 Având in vedere raportul de specialitate prezentat de Compartimentul de resort 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului ,inregistrat la nr.  2384/29.04.2011   

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

Tuluceşti,jud. Galati înregistrată sub nr.  2386/29.03.2011   

 Având în vedere proiectul tehnic întocmit de S.C. CONSPORIECT S.A Galaţi.  

      Avand in vedere  prevederile art. 36 alin. 9   din Legea nr. 215/2001, privind  

administratia  publica locala, 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; 

 

 

 

HOTARASTE  : 

 

Art.1. Se însuşeşte proiectul intitulat „Construcţii de trotuare, podeţe, şi şanţuri 

dalate comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi” – actualizat; 

Art. 2 Se aprobă ca organizarea licitaţiei pentru efectuarea lucrărilor privind acest 

obiectiv să aibă o desfăşurare a lucrărilor de 2 ani în funcţie de prevederile bugetare 

privind acest obiectiv; 

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  hotarari se insarcineaza  

Primarul comunei  comunei  Tulucesti , judetul Galati . 



          Art.4.  (1) Prezenta  hotarare  se  comunica  Prefectului  judetului  Galati  in  

vederea  exercitarii  controlului  cu  privire  la  legalitate  si  se  aduce  la  cunostinta  

publica  prin  grija  secretarului  comunei. 

            (2) Aducerea  la  cunostinta  publica  se  face  prin  afisare  la  sediul  

Primariei  comunei  Tulucesti  

                        

   

               Presedintele de sedinta                       Contrasemnează 

    Frosă Maricel               Secretar 

                           Sandu  Dan                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMANIA  

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

 PRIMAR 

NR.    2177/21.03.2011 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

însuşirea proiectului intitulat „Construcţii de trotuare, podeţe, şi şanţuri dalate comuna 

Tuluceşti, judeţul Galaţi” - actualizat 

 
Subsemnatul Bratu Petrică, primar al comunei Tuluceşti, supun Consiliului Local 

Tuluceşti spre analiză proiectul de hotărâre mai sus menţionat. 

Una din problemele pe care le ridică cetăţenii comunei Tuluceşti este situaţia 

trotuarelor şi sanţurilor din comună care trebuie neapărat rezolvată. Această rezolvare 

constă în realizarea de trotuare şi şanţuri dalate. În acest moment, prin forţe proprii vom 

încerca să rezolvăm măcar o parte din această problemă. 

. În acest sens a fost întocmit proiectul tehnic de către S.C. CONSPORIECT S.A 

Galati; Acest proiect vi-l prezent spre însuşire acum. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare este  de competenţa consiliului local de a aproba 

proiectul de hotărâre privind însuşirea proiectului intitulat „Construcţii de trotuare, 

podeţe, şi şanţuri dalate comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi” - actualizat 

 

 

PRIMAR 
                    Bratu Petrică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

   PRIMAR 

COMPARTIMENT PROIECTE   

Nr.  2384/29.04.2011    

 

 

 RAPORT DE SPECIALITATE 

 
însuşirea proiectului intitulat „Construcţii de trotuare, podeţe, şi şanţuri dalate comuna 

Tuluceşti, judeţul Galaţi” - actualizat 

  
Proiectul de hotărâre privind însuşirea proiectului intitulat „Construcţii de 

trotuare, podeţe, şi şanţuri dalate comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi” - actualizat, este legal 

şi temeinic; 
Una din problemele pe care le ridică cetăţenii comunei Tuluceşti este situaţia 

trotuarelor şi sanţurilor din comună care trebuie neapărat rezolvată. Această rezolvare 

constă în realizarea de trotuare şi şanţuri dalate. În acest sens a fost întocmit proiectul 

tehnic de către S.C. CONSPORIECT S.A Galati; 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 însuşirea proiectului intitulat „Construcţii de trotuare, 

podeţe, şi şanţuri dalate comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi” - actualizat 

 

 

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 : însuşirea proiectului 

intitulat „Construcţii de trotuare, podeţe, şi şanţuri dalate comuna Tuluceşti, judeţul 

Galaţi” - actualizat, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind însuşirea proiectului intitulat „Construcţii de trotuare, 

podeţe, şi şanţuri dalate comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi” - actualizat  

- 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.   
 
 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre privind însuşirea proiectului intitulat „Construcţii de trotuare, 

podeţe, şi şanţuri dalate comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi” - actualizat 

 

 

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 : însuşirea proiectului 

intitulat „Construcţii de trotuare, podeţe, şi şanţuri dalate comuna Tuluceşti, judeţul 

Galaţi” - actualizat, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind însuşirea proiectului intitulat „Construcţii de trotuare, 

podeţe, şi şanţuri dalate comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi” - actualizat  

- 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.   
 
 

AVIZ 
 

La proiectul de hotărâre privind însuşirea proiectului intitulat „Construcţii de trotuare, 

podeţe, şi şanţuri dalate comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi” - actualizat 

 

 

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 : însuşirea proiectului 

intitulat „Construcţii de trotuare, podeţe, şi şanţuri dalate comuna Tuluceşti, judeţul 

Galaţi” - actualizat, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind însuşirea proiectului intitulat „Construcţii de trotuare, 

podeţe, şi şanţuri dalate comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi” - actualizat  

- 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 
 

 


