ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA TULUCESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr.
din :
privind : aprobarea necesităţii şi oportunităţii pentru reabilitarea, modernizarea şi
dotarea Căminului Cultural din satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi;
Initiator : Bratu Petrică , Primarul comunei Tulucesti , judetul Galati;
Proiect de hotarare inregistrat la nr. 3841/12.05.2011

Consiliul Local al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în
data de conform dispoziţiei de convocare nr.
Având in vedere expunerea de motive la proiectul de hotarare prezentată de
iniţiator, inregistrata la nr. 3842/12.05.2011 ;
Având in vedere raportul de specialitate prezentat de Compartimentul de resort
din cadrul aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la nr. 3843/12.05.2011 ;
Având in vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local
Tuluceşti, jud. Galati înregistrată sub nr. 3849/12.05.2011;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea
şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1152/2207/2011 privind aprobarea
Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea
infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural din cadrul
Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în
localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea,
modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de
drept public din mediul rural şi mic urban;
Având în vedere prevederile art. 45 al. 1 şi art. 46 al. 3 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.C.L nr. 26/2008 privind aprobarea strategiei locale
pentru dezvoltare durabilă;
Având în vedere prevederile H.C.L nr. 29/20.12.2005 privind aprobarea Planului
Urbanistic General Actualizat al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi;
Având în vedere prevederile H.C.L nr. 20/13.07.2001 privind însuşirea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tuluceşti, publicat în
anexa nr. 55 din Monitorul Oficial nr. 605 bis/2002;
Avand in vedere prevederile art. 36 al. 2 lit. d, al. 4 lit. d, e, al. 6 lit. a pct. 4, 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;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă necesitatea şi oportunitatea pentru reabilitarea, modernizarea şi
dotarea Căminului Cultural din satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi;
Art. 2 Se aprobă reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului Cultural din satul
Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi. Investiţia solicitată face parte din strategia de
dezvoltare locală aprobată prin H.C.L Tuluceşti nr. 26/2008 privind aprobarea strategiei
locale pentru dezvoltare durabilă;
Art. 3 Se aprobă planul de activitate pe următorii 3 de la darea în funcţiune după
reabilitare, modernizare şi dotare a Căminului Cultural Tuluceşti, conform anexei nr. 1 la
prezenta hotărâre;
Art. 4 Se aprobă cofinanţarea de către Consiliul Local Tuluceşti pentru investiţia
“Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din satul Tuluceşti, comuna
Tuluceşti, judeţul Galaţi” de 20% din valoarea totală a proiectului, în conformitate cu
prevederile Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea
infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural din cadrul
Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în
localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea,
modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de
drept public din mediul rural şi mic urban
Art. 5 Se aprobă păstrarea destinaţiei clădirii pe o perioadă de minim 15 ani de la
realizarea şi finalizarea investiţiei de reabilitare, modernizare şi dotare;
Art. 6 Se aprobă suportarea cheltuielilor de mentenanţă şi gestionare a investiţiei
pe o perioadă de 5 ani de la data la care investiţia va fi dată în exploatare;
Art. 7 Este desemnat reprezentant al Consiliului Local Tuluceşti în relaţia cu
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional, domnul primar, Bratu Petrică, domiciliat în sat Tuluceşti, comuna Tuluceşti,
judeţul Galaţi, legitimat cu C.I seria G.L nr. 435537 eliberat de a Pol. Galaţi la data de
27.01.2006, cod numeric personal 1670816170442;
Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Primarul comunei comunei Tulucesti , judetul Galati;
Art.9 (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
Secretar comuna Tuluceşti
Sandu Dan

România
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Compartiment proiecte
Nr. 3843/12.05.2011

Raport de specialitate
Privind: aprobarea necesităţii şi oportunităţii pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea
Căminului Cultural din satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi
Având în vedere prevederile O.U.G. nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea
şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1152/2207/2011 privind aprobarea
Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea
infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural din cadrul
Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în
localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea,
modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de
drept public din mediul rural şi mic urban, care stipulează că “Programul prioritar
naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu
există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi
finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul
rural şi mic urban, denumit în continuare Program, instituit prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu
modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 118/2006,
reprezintă o iniţiativă a Guvernului României, dedicată creşterii calităţii vieţii culturale în
mediul rural şi mic urban prin extinderea şi susţinerea infrastructurii culturale existente şi
prin diversificarea ofertei culturale.
Programul are ca principale obiective proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru
aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea
instituţii, reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor
culturale din mediul rural şi mic urban şi finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea
aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va implementa obiectivele Programului
prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea acestuia, în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei
Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea se va realiza din sume alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe
rambursabile şi nerambursabile şi din alte surse, în condiţiile legii, conform prevederilor
art. 21 alin. (1) din O.U.G. nr. 118/2006.
Pentru realizarea şi implementarea obiectivului reabilitarea, modernizarea
infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural, Ministerul
Culturii şi Patrimoniului Naţional împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului, în temeiul prevederilor art. 23 alin. (4) din O.U.G. nr. 118/2006, elaborează
prezentul ghid operaţional, aprobat prin ordin comun al ministrului culturii şi
patrimoniului naţional şi al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.
Prezentul ghid operaţional stabileşte reguli pentru elaborarea, depunerea, evaluarea,
selectarea şi implementarea proiectelor finanţate prin Programul prioritar naţional pentru
construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea
instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de
construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor
culturale din mediul rural.
Durata de implementare a Programului este până la data de 31 decembrie 2015”
Având în vedere prevederile art. 45 al. 1 şi art. 46 al. 3 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează: „Condiţii
pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului: (1) Obiectivele de investiţii şi
celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se cuprind în programele de investiţii anuale,
anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, respectiv
notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor
asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale.
ART. 46
Structura programelor de investiţii publice locale
(1) În programele de investiţii se nominalizează obiectivele de investiţii grupate pe:
investiţii în continuare, investiţii noi şi poziţia globală alte cheltuieli de investiţii, pe
categorii de investiţii.
(2) Poziţia globală alte cheltuieli de investiţii cuprinde următoarele categorii de
investiţii:
a) achiziţii de imobile;
b) dotări independente;
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a
proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii;
d) cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările şi intervenţiile
pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi
naturale - cutremure, inundaţii, alunecări, prăbuşiri şi tasări de teren, incendii, accidente
tehnice, precum şi cheltuielile legate de realizarea acestor investiţii;
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice,
consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii.
(3) Cheltuielile de investiţii prevăzute la alin. (2) se detaliază în anexă distinctă de
către ordonatorul principal de credite, pe bază de note de fundamentare, care vor cuprinde
elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea şi alţi indicatori caracteristici unor
asemenea investiţii, şi se aprobă de autorităţile deliberative odată cu bugetul local.”

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 26/2008 privind aprobarea strategiei locale
pentru dezvoltare durabilă;
Având în vedere prevederile H.C.L nr. 29/20.12.2005 privind aprobarea Planului
Urbanistic General Actualizat al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi;
Având în vedere prevederile H.C.L nr. 20/13.07.2001 privind însuşirea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tuluceşti, publicat în
anexa nr. 55 din Monitorul Oficial nr. 605 bis/2002;
Este de competenţa Consiliului Local Tuluceşti să aprobe în şedinţa extraordinară
proiectul de hotărâre mai sus menţionat, conform prevederilor art. 36 al. 2 lit. d, al. 4 lit.
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 gestionarea serviciilor
furnizate către cetăţeni”, “ d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnicoeconomice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii
administrativ-teritoriale;
De asemenea, art. 36 al. 6 lit. a pct. 4 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;

Este competenţa Consiliului Local Tuluceşti să aprobe proiectul de hotărâre
privind aprobarea necesităţii şi oportunităţii pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea
Căminului Cultural din satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi;

Consilier
Munteanu Lăcrămioara
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Nr. 3842/12.05.2011

Expunere de motive
Privind: aprobarea necesităţii şi oportunităţii pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea
Căminului Cultural din satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi
Având în vedere că în ultimii se înregistrează o continua degradare a mediului
cultural rural, mai ales pe fondul reducerii sprijinului financiar acordat domeniului atât
din partea bugetului public, cât şi din partea finanţatorilor privaţi, având în vedere că, in
cazul nostru, Căminul Cultural Tuluceşti se află fie în situaţia de a oferi cetăţenilor doar
servicii culturale minimale şi de cele mai multe ori de o calitate îndoielnică, prin faptul că
se înregistrează o degradare a spaţiului(spre exemplu lipsa unui WC corespunzător) şi o
lipsă totală de dotare, având în vedere că integrarea în Uniunea Europeană presupune şi
întărirea rolului aşezămintelor culturale şi transformarea acestora în centre comunitare de
acces la informaţie şi cultură şi de coeziune socială, diversificarea ofertei culturale,
creşterea gradului de acces şi de participare a populaţiei rurale la viaţa culturală, investitia
avuta in vedere vizeaza ridicarea calitatii vietii celor 7582 de locuitori ai comunei, in
primul rand prin imbunatatirea activităţii şi implicării în mod direct, a acestora în
activitatea culturală
Consider că este absolut necesară şi oportună reabilitarea, modernizarea şi dotarea
Căminului Cultural din satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi.
Conform cerinţelor ghidului de solicitare trebuie să aprobăm planul de activitate
pe următorii 3 de la darea în funcţiune după reabilitare, modernizare şi dotare a
Căminului Cultural Tuluceşti, trebuie să aprobăm cofinanţarea de către Consiliul Local
Tuluceşti pentru investiţia “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din
satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi” de 20% din valoarea totală a
proiectului, în conformitate cu prevederile Ghidului operaţional pentru realizarea
obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor
culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de
sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum
şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a
aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban, trebuie să păstram
destinaţia clădirii pe o perioadă de minim 15 ani de la realizarea şi finalizarea investiţiei
de reabilitare, modernizare şi dotare, trebuie să suportam cheltuielile de mentenanţă şi
gestionare a investiţiei pe o perioadă de 5 ani de la data la care investiţia va fi dată în
exploatare;
Primar
Bratu Petrică
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Comisia nr. 1 pentru agricultură
activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi
urbanism
Nr. 3849/12.05.2011

AVIZ
La proiectul de hotărâre privind :
aprobarea necesităţii şi oportunităţii pentru
reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din satul Tuluceşti, 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 necesităţii şi
oportunităţii pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din satul
Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi, corespunde din punct de vedere legal
existând:
- proiect de hotărâre: aprobarea necesităţii şi oportunităţii pentru reabilitarea,
modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din satul Tuluceşti, 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, 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
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Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,
culte, învăţământ, sănătate şi familie,
protecţie copii, tineret şi sport
Nr. 3849/12.05.2011

AVIZ
La proiectul de hotărâre privind :
aprobarea necesităţii şi oportunităţii pentru
reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din satul Tuluceşti, 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 necesităţii şi
oportunităţii pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din satul
Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi, corespunde din punct de vedere legal
existând:
- proiect de hotărâre: aprobarea necesităţii şi oportunităţii pentru reabilitarea,
modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din satul Tuluceşti, 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 : 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
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Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,
protecţia mediului şi turism,
juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii şi liniştii publice
Nr. 3849/12.05.2011

AVIZ
La proiectul de hotărâre privind :
aprobarea necesităţii şi oportunităţii pentru
reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din satul Tuluceşti, 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 necesităţii şi
oportunităţii pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din satul
Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi, corespunde din punct de vedere legal
existând:
- proiect de hotărâre: aprobarea necesităţii şi oportunităţii pentru reabilitarea,
modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din satul Tuluceşti, 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 : 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

