
ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA TULUCESTI                                           

CONSILIUL  LOCAL  

 

                                            HOTARAREA  Nr. 47 

                                                 din :  30.06.2014 

 

 privind : aprobarea participării comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, la Programul Naţional 

de Dezvoltare Locală, Subprogramul – Infrastructura în spaţiul rural – Satul românesc – 

comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi 

 

 

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

Proiect de hotarare inregistrat la nr. 6138/27.06.2014  

     

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

data de 30.06.2014 conform dispoziţiei de convocare nr. 299/20.06.2014; 

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

iniţiator, inregistrata la nr. 6141/27.06.2014;  

 Având in vedere raportul de specialitate prezentat de Compartimentul de resort 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la nr. 6142/27.06.2014; 

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

Tuluceşti, jud. Galati înregistrată sub nr. 6180/30.06.2014; 

 Având în vedere Ghidul PNDL – Programul Naţional de Dezvoltare Locală; 

 Având in vedere prevederile OUG nr. 28/2013 privind aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare locală 

 Având în vedere prevederile art. 44 al. 1, art. 46 al. 2 lit. c din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

    Având in vedere  prevederile art. 36 al. 2 lit. b, al. 4 lit. d, art. 6 lit. a pct. 13 şi art. 

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

modificarile si completarile ulterioare ; 

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

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

 

HOTĂRĂŞTE  : 

 

Art.1 Se aprobă participarea comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi la Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului de investiţii „Modernizare drumuri locale în 

comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi, Modernizarea satului românesc – e) 

reabilitarea/modernizarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv 

drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interioarul localităţilor” 

Art.2 Se aprobă necesitatea, oportunitatea şi cofinanţarea de la bugetul local cu 

suma de 433.084 lei aferentă investiţiei „Modernizare drumuri locale în comuna 

Tuluceşti, judeţul Galaţi; 



Art. 3 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferent obiectivului de investiţii şi 

întocmire DALI pentru care se solicită finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Locală, în valoare totală de 10.065.768 lei; 

Art.4 Se abrogă H.C.L nr. 20/27.02.2014 privind : aprobarea documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 

“Modernizare drumuri locale în comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi – Etapa 1”; 

Art.5 Se abrogă H.C.L nr. 29/31.03.2014 privind : completarea H.C.L nr. 

20/27.02.2014 pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Modernizare drumuri locale în comuna 

Tuluceşti, judeţul Galaţi – Etapa 1”  

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

Primarul comunei  comunei  Tulucesti , judetul Galati . 

          Art. 7 (1) Prezenta  hotarare  se  comunică  Instituţiei 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  publică  se  face  prin  afisare  la  sediul  

Primariei  comunei  Tulucesti ; 

 
 

 

 

                                                                             

               Presedintele de sedinta                            Contrasemnează 

         Mocanu Victor               Secretar comuna Tuluceşti 

                           Sandu  Dan                                
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



România 

Judeţul Galaţi 

Comuna Tuluceşti 

Primar 

Compartiment financiar-contabil 

Nr. 6142/27.06.2014 

 

Raport de specialitate 
 

privind aprobarea participării comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, la Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală, Subprogramul – Infrastructura în spaţiul rural – Satul românesc – 

comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi 

 

Având in vedere prevederile OUG nr. 28/2013 privind aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare locală care stipulează că dezvoltarea durabilă a spaţiului rural şi 

urban este indispensabil legată de îmbunătăţirea condiţiilor existente şi a serviciilor de 

bază, prin dezvoltarea infrastructurii, precum şi faptul că actualul cadru legislativ nu 

asigură suficiente mijloace de intervenţie la nivelul autorităţilor centrale şi locale care să 

sprijine îmbunătăţirea infrastructurii, amânarea adoptării unor măsuri imediate ar avea 

consecinţe negative în sensul perpetuării lipsei de resurse la dispoziţia autorităţilor 

publice şi accentuării efectelor negative pe care criza internaţională actuală o are asupra 

domeniilor de activitate economică din România. 

 Având în vedere prevederile art. 44 al. 1, art. 46 al. 2 lit. c din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează 

„Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se 

asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din 

împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile 

administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”. 

 Având în vedere Ghidul PNDL – Programul Naţional de Dezvoltare Locală; 

 Este de competenţa Consiliului Local Tuluceşti să aprobe în şedinţa ordinară din 

luna iunie proiectul de hotărâre mai sus menţionat, conform prevederile 36 al. 2 lit. b, al. 

4 lit. d, art. 6 lit. a pct. 13 şi art. 126 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”, “Lucrările de construcţii şi reparaţii de 

interes public, finanţate din bugetele comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor, se 

execută numai pe baza unor documentaţii tehnico-economice avizate sau aprobate, după 

caz, de consiliul local ori de consiliul judeţean şi numai pe baza unei licitaţii publice, în 

limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.” 

 

        Consilier 

             Caşu Virginica 

 

 



      România 

   Judeţul Galaţi 

Comuna Tuluceşti 

        Primar 

Nr. 6141/27.06.2014 

 

 

Expunere de motive 
 

 

privind: aprobarea participării comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, la Programul Naţional 

de Dezvoltare Locală, Subprogramul – Infrastructura în spaţiul rural – Satul românesc – 

comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi 

 

Având in vedere prevederile OUG nr. 28/2013 privind aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare locală care stipulează că dezvoltarea durabilă a spaţiului rural şi 

urban este indispensabil legată de îmbunătăţirea condiţiilor existente şi a serviciilor de 

bază, prin dezvoltarea infrastructurii, precum şi faptul că actualul cadru legislativ nu 

asigură suficiente mijloace de intervenţie la nivelul autorităţilor centrale şi locale care să 

sprijine îmbunătăţirea infrastructurii, amânarea adoptării unor măsuri imediate ar avea 

consecinţe negative în sensul perpetuării lipsei de resurse la dispoziţia autorităţilor 

publice şi accentuării efectelor negative pe care criza internaţională actuală o are asupra 

domeniilor de activitate economică din România. 

La nivelul comunei Tuluceşti este nevoie de îmbunătăţirea reţelelor de drumuri 

locale, iar acest proiect este făcut pentru asfaltarea unui număr de 6,4 km pe parcursul 

mai multor ani. 

De asemenea, propun abrogarea H.C.L nr. 20/27.02.2014 privind : aprobarea 

documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru investiţia “Modernizare drumuri locale în comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi – 

Etapa 1”, respectiv H.C.L nr. 29/31.03.2014 privind : completarea H.C.L nr. 

20/27.02.2014 pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Modernizare drumuri locale în comuna 

Tuluceşti, judeţul Galaţi – Etapa 1” care nu reflectă realitatea momentului. 

 Este de competenţa Consiliului Local Tuluceşti să adopte o asfel de hotărâre. 

 

 

 

       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.   

 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea participării comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, 

la Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul – Infrastructura în spaţiul 

rural – Satul românesc – comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi 

 

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 participării 

comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, la Programul Naţional de Dezvoltare Locală, 

Subprogramul – Infrastructura în spaţiul rural – Satul românesc – comuna Tuluceşti, 

judeţul Galaţi, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Tuluceşti, judeţul 

Galaţi, la Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul – Infrastructura în 

spaţiul rural – Satul românesc – comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi 

- 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 participării comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, 

la Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul – Infrastructura în spaţiul 

rural – Satul românesc – comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi 

 

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 participării 

comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, la Programul Naţional de Dezvoltare Locală, 

Subprogramul – Infrastructura în spaţiul rural – Satul românesc – comuna Tuluceşti, 

judeţul Galaţi, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Tuluceşti, judeţul 

Galaţi, la Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul – Infrastructura în 

spaţiul rural – Satul românesc – comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi 

- 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 participării comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, 

la Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul – Infrastructura în spaţiul 

rural – Satul românesc – comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi 

 

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 participării 

comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, la Programul Naţional de Dezvoltare Locală, 

Subprogramul – Infrastructura în spaţiul rural – Satul românesc – comuna Tuluceşti, 

judeţul Galaţi, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Tuluceşti, judeţul 

Galaţi, la Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul – Infrastructura în 

spaţiul rural – Satul românesc – comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi 

- 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 


