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CONSILIUL  LOCAL  

 

 

 

                                            HOTARAREA  Nr.  37 

                                                 din : 27.06.2013  

 

 

 privind :  instrumentarea şi implementarea proiectului „Sărbătoarea la Brateş”, cu 

finanţare din Fondul European pentru Pescuit, în cadrul Programului Operaţional pentru 

Pescuit 2007-2013, Măsura 4 ”Îmbunătăţirea sistemului de valorificare a produselor 

pescăreşti locale”, submăsura 4.3 „Promovarea produselor şi serviciilor locale şi 

tradiţionale legate de pescuit şi acvacultură”; 

 

 

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

Proiect de hotarare inregistrat la nr. 4698/13.06.2013 

     

 

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

data de 27.06.2013 conform dispoziţiei de convocare nr. 166/13.06.2013; 

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

iniţiator, inregistrata la nr. 4699/13.06.2013 ; 

 Având in vedere raportul de specialitate prezentat de Compartimentul de resort 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la nr. 4721/17.06.2013 ; 

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

Tuluceşti, jud. Galati înregistrată sub nr. 4939/26.06.2013; 

 Având în vedere prevederile Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, 

Măsura 4 ”Îmbunătăţirea sistemului de valorificare a produselor pescăreşti locale”, 

submăsura 4.3 „Promovarea produselor şi serviciilor locale şi tradiţionale legate de 

pescuit şi acvacultură”; 

 Având în vedere prevederile OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor 

comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul 

european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor 

alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la 

Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului 

de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul 

pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului 

şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei 

fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european 

pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare 

de către fondurile de garantare 

 



 Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

      Avand in vedere  prevederile art. 36 al. 2 lit. b, al. 4 lit. a, d, e, al. 6 lit. a pct. 4, 11 

din Legea nr. 215/2001, privind  administraţia  publica locală, republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

      In baza prevederilor art. 45  alin.  (1)  şi al. 2 lit. d  din Legea  nr. 215/2001, 

privind administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările; 

 

HOTĂRĂŞTE  : 

 

Art. 1. Se aprobă instrumentarea şi implementarea proiectului „Sărbătoarea la 

Brateş”, cu finanţare din Fondul European pentru Pescuit, în cadrul Programului 

Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, Măsura 4 ”Îmbunătăţirea sistemului de 

valorificare a produselor pescăreşti locale”, submasura 4.3 „Promovarea produselor şi 

serviciilor locale şi tradiţionale legate de pescuit şi acvacultură”; 

Art. 2. Proiectul va fi finanţat prin Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Prut-

Dunăre Galaţi;  

Art. 3 Valoarea eligibilă a proiectului este de 336.800 lei cu TVA, şi se 

desfăşoară pe doi ani, 2014-2015; 

Art. 4 Consiliul Local al Comunei Tulucesti se obligă să prevadă in bugetul local 

sumele necesare în vederea implementării proiectului “Sărbătoarea la Brateş”, precum şi 

să suporte din bugetul local eventualele sume neeligibile necesare derulării proiectului; 

Art. 5. Primarul comunei Tuluceşti este împuternicit să stabilească termenii şi 

condiţiile colaborării cu Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Prut-Dunăre Galaţi;  

Art. 6 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  hotarari se însărcinează  

Primarul comunei Tulucesti , judetul Galati . 

          Art. 7  Prezenta  hotărăre  se  comunică  Instituţiei Prefectului  judetului  Galati  

in  vederea  exercitarii  controlului  cu  privire  la  legalitate  si  se  aduce  la  cunostintă  

publică  prin  grija  secretarului  comunei. 

              Aducerea  la  cunostinta  publică  se  face  prin  afisare  la  sediul  

Primariei  comunei  Tulucesti  
 

                                      

   

               Presedintele de sedinta                       Contrasemnează 

    Şoimu Gabriel Claudiu                             Secretar comuna Tuluceşti 

                           Sandu  Dan                                
 

 

 

 

 

 
 

 



România 

Judeţul Galaţi 

Comuna Tuluceşti 

Primar 

Compartiment proiecte 

Nr. 4721/17.06.2013  

 

 

Raport de specialitate 
 

Privind: instrumentarea şi implementarea proiectului „Sărbătoarea la Brateş”, cu finanţare 

din Fondul European pentru Pescuit, în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 

2007-2013, Măsura 4 ”Îmbunătăţirea sistemului de valorificare a produselor pescăreşti 

locale”, submăsura 4.3 „Promovarea produselor şi serviciilor locale şi tradiţionale legate 

de pescuit şi acvacultură”; 

 

 

 Având în vedere prevederile Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, 

Măsura 4 ”Îmbunătăţirea sistemului de valorificare a produselor pescăreşti locale”, 

submăsura 4.3 „Promovarea produselor şi serviciilor locale şi tradiţionale legate de 

pescuit şi acvacultură”; 

 Având în vedere prevederile OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor 

comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul 

european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor 

alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la 

Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului 

de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul 

pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului 

şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei 

fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european 

pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare 

de către fondurile de garantare 

 Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Este de competenţa Consiliului Local Tuluceşti să aprobe în şedinţa ordinară 

proiectul de hotărâre mai sus menţionat, conform prevederilor art. 36 al. 2 lit. b, al. 4 lit. 

a, d, e 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 dezvoltarea economico-

socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului”, “aprobă, la propunerea 

primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes 

local, în condiţiile legii”,  

 De asemenea, art. 36 al. 6 lit. a pct. 4, 11 din Legea nr. 215/2001, privind  

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

prevede că un Consiliu Local de comună „asigură, potrivit competenţelor sale şi în 



condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local 

privind: 

    1. educaţia; 

    2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 

vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

    3. sănătatea; 

    4. cultura; 

    5. tineretul; 

    6. sportul; 

    7. ordinea publică; 

    8. situaţiile de urgenţă; 

    9. protecţia şi refacerea mediului; 

    10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de 

arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; 

    11. dezvoltarea urbană; 

    12. evidenţa persoanelor; 

    13. podurile şi drumurile publice; 

    14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, 

salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz; 

    15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor; 

    16. activităţile de administraţie social-comunitară; 

    17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii 

administrativ-teritoriale sau în administrarea sa; 

    18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza 

unităţii administrativ-teritoriale; 

    19. alte servicii publice stabilite prin lege; 

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 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      România 

   Judeţul Galaţi 

Comuna Tuluceşti 

        Primar 

Nr. 4699/13.06.2013  

 

Expunere de motive 
 

Privind: instrumentarea şi implementarea proiectului „Sărbătoarea la Brateş”, cu finanţare 

din Fondul European pentru Pescuit, în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 

2007-2013, Măsura 4 ”Îmbunătăţirea sistemului de valorificare a produselor pescăreşti 

locale”, submăsura 4.3 „Promovarea produselor şi serviciilor locale şi tradiţionale legate 

de pescuit şi acvacultură”; 

 

 Având în vedere prevederile Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, 

Măsura 4 ”Îmbunătăţirea sistemului de valorificare a produselor pescăreşti locale”, 

submăsura 4.3 „Promovarea produselor şi serviciilor locale şi tradiţionale legate de 

pescuit şi acvacultură”; 

 Având în vedere prevederile OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor 

comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul 

european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor 

alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la 

Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului 

de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul 

pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului 

şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei 

fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european 

pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare 

de către fondurile de garantare 

 Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Accesarea acestor fonduri înseamnă o recunoastere a trecutului comunităţii locale, o 

cinstire a îndeletnicirii pescăreşti de care au dat şi dau dovadă oamenii din comuna Tuluceşti, 

preparatori desăvârşiţi a produselor din peşte. Înseamnă de asemenea conservarea mediului 

înconjurător şi transmiterea acestor indeletniciri către tinerii din comună. 

Intrucat Comuna  Tulucesti nu este una foarte bogata, care sa dispuna de fondurile 

necesare derularii unui proiect amplu, consideram oportuna accesarea fondurilor din 

Fondul European pentru Pescuit, în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-

2013, Măsura 4 ”Îmbunătăţirea sistemului de valorificare a produselor pescăreşti locale”, 

submăsura 4.3 „Promovarea produselor şi serviciilor locale şi tradiţionale legate de 

pescuit şi acvacultură”; 

 

       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.  4939/26.06.2013 

AVIZ 
 

La proiectul de hotărâre privind instrumentarea şi implementarea proiectului 

„Sărbătoarea la Brateş”, cu finanţare din Fondul European pentru Pescuit, în cadrul 

Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, Măsura 4 ”Îmbunătăţirea sistemului 

de valorificare a produselor pescăreşti locale”, submăsura 4.3 „Promovarea produselor şi 

serviciilor locale şi tradiţionale legate de pescuit şi acvacultură”; 

 

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 : instrumentarea şi 

implementarea proiectului „Sărbătoarea la Brateş”, cu finanţare din Fondul European 

pentru Pescuit, în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, Măsura 4 

”Îmbunătăţirea sistemului de valorificare a produselor pescăreşti locale”, submăsura 4.3 

„Promovarea produselor şi serviciilor locale şi tradiţionale legate de pescuit şi 

acvacultură”, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind instrumentarea şi implementarea proiectului 

„Sărbătoarea la Brateş”, cu finanţare din Fondul European pentru Pescuit, în cadrul 

Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, Măsura 4 ”Îmbunătăţirea sistemului 

de valorificare a produselor pescăreşti locale”, submăsura 4.3 „Promovarea produselor şi 

serviciilor locale şi tradiţionale legate de pescuit şi acvacultură”; 

- 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.  4939/26.06.2013 

AVIZ 
 

La proiectul de hotărâre privind instrumentarea şi implementarea proiectului 

„Sărbătoarea la Brateş”, cu finanţare din Fondul European pentru Pescuit, în cadrul 

Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, Măsura 4 ”Îmbunătăţirea sistemului 

de valorificare a produselor pescăreşti locale”, submăsura 4.3 „Promovarea produselor şi 

serviciilor locale şi tradiţionale legate de pescuit şi acvacultură”; 

 

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 : instrumentarea şi 

implementarea proiectului „Sărbătoarea la Brateş”, cu finanţare din Fondul European 

pentru Pescuit, în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, Măsura 4 

”Îmbunătăţirea sistemului de valorificare a produselor pescăreşti locale”, submăsura 4.3 

„Promovarea produselor şi serviciilor locale şi tradiţionale legate de pescuit şi 

acvacultură”, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind instrumentarea şi implementarea proiectului 

„Sărbătoarea la Brateş”, cu finanţare din Fondul European pentru Pescuit, în cadrul 

Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, Măsura 4 ”Îmbunătăţirea sistemului 

de valorificare a produselor pescăreşti locale”, submăsura 4.3 „Promovarea produselor şi 

serviciilor locale şi tradiţionale legate de pescuit şi acvacultură”; 

- 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.  4939/26.06.2013 

AVIZ 
 

La proiectul de hotărâre privind instrumentarea şi implementarea proiectului 

„Sărbătoarea la Brateş”, cu finanţare din Fondul European pentru Pescuit, în cadrul 

Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, Măsura 4 ”Îmbunătăţirea sistemului 

de valorificare a produselor pescăreşti locale”, submăsura 4.3 „Promovarea produselor şi 

serviciilor locale şi tradiţionale legate de pescuit şi acvacultură”; 

 

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 : instrumentarea şi 

implementarea proiectului „Sărbătoarea la Brateş”, cu finanţare din Fondul European 

pentru Pescuit, în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, Măsura 4 

”Îmbunătăţirea sistemului de valorificare a produselor pescăreşti locale”, submăsura 4.3 

„Promovarea produselor şi serviciilor locale şi tradiţionale legate de pescuit şi 

acvacultură”, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind instrumentarea şi implementarea proiectului 

„Sărbătoarea la Brateş”, cu finanţare din Fondul European pentru Pescuit, în cadrul 

Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, Măsura 4 ”Îmbunătăţirea sistemului 

de valorificare a produselor pescăreşti locale”, submăsura 4.3 „Promovarea produselor şi 

serviciilor locale şi tradiţionale legate de pescuit şi acvacultură”; 

- 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 



 

 

 


