
  ROMÂNIA 

         JUDEŢUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

           TULUCEŞTI 

    

 

HOTĂRÂRE Nr. 52   

din  21.07.2011  

 

  

privind: preluarea în domeniul public al comunei Tuluceşti a terenului în suprafaţă de 

45649 mp situat în extravilanul satului Tuluceşti, comuna Tuluceşti, Tarlaua 84, Parcela 

969, 970, 971, 973, 975, judeţul Galaţi 

 

iniţiator : Bratu Petrică, primar ala comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

   

 

 Nr. de înregistrare –   5568 

 Data depunerii proiectului de hotărâre :  18.07.2011 

 

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

data de  21.07.2011 conform dispoziţiei de convocare nr.  357/14.07.2011; 

 Având in vedere Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Tuluceşti 

şi înregistrată sub nr.  5569/18.07.2011;  

 Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr.  5627/19.07.2011 

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi înregistrat sub nr. 5666/20.07.2011  

 Având în vedere Ordinul Instituţiei Prefectului nr. 245/23.04.2010 privind 

atribuirea în proprietatea publică a comunei Tuluceşti a suprafeţei de 45649 mp teren 

situat în Tarlaua 84, Parcela 969, 970, 971, 973, 975; 

 Având în vedere prevederile art. 3 al. 4 şi art. 7 al. lit. f din Legea 213/1998 

privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 36 al. 2 lit c din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În baza prevederilor art. 45 al. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1 Se introduce în domeniul public al comunei Tuluceşti terenul în suprafaţă 

în suprafaţă de 45649 mp situat în extravilanul satului Tuluceşti, comuna Tuluceşti, 

Tarlaua 84, Parcela 969, 970, 971, 973, 975, judeţul Galaţi 



 Art. 2 Primarul comunei va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretarul 

comunei va comunica şi transmite prevederile prezentei hotărâri factorilor şi instituţiilor 

interesate, precum şi Instituţiei Prefectului în vederea efectuării controlului de legalitate. 

  

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   Contrasemnează 

         Răuţă Viorica           Secretar 

                                                                                                    Sandu Dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA  

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

 PRIMAR 

NR.  

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  
 

Privind preluarea în domeniul public al comunei Tuluceşti a terenului în suprafaţă de 

45649 mp situat în extravilanul satului Tuluceşti, comuna Tuluceşti, Tarlaua 84, Parcela 

969, 970, 971, 973, 975, judeţul Galaţi 

. 

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

Tuluceşti spre analiză proiectul de hotărâre mai sus menţionat. 

Având în vedere Ordinul Instituţiei Prefectului nr. 245/23.04.2010 privind 

atribuirea în proprietatea publică a comunei Tuluceşti a suprafeţei de 45649 mp teren 

situat în Tarlaua 84, Parcela 969, 970, 971, 973, 975; 

Având în vedere prevederile art. 3 al. 4 şi art. 7 al. lit. f din Legea 213/1998 

privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/23.04.2001  a administraţiei publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare este  de competenţa consiliului local de a 

aproba proiectul de hotărâre privind preluarea în domeniul public al comunei Tuluceşti a 

terenului în suprafaţă de 45649 mp situat în extravilanul satului Tuluceşti, comuna 

Tuluceşti, Tarlaua 84, Parcela 969, 970, 971, 973, 975, judeţul Galaţi 

 

 

PRIMAR, 
Bratu Petrică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

PRIMAR 

COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL 

Nr.   

 

 

 RAPORT DE SPECIALITATE 

 
Privind preluarea în domeniul public al comunei Tuluceşti a terenului în suprafaţă de 

45649 mp situat în extravilanul satului Tuluceşti, comuna Tuluceşti, Tarlaua 84, Parcela 

969, 970, 971, 973, 975, judeţul Galaţi 

  
Proiectul de hotărâre privind preluarea în domeniul public al comunei Tuluceşti a 

terenului în suprafaţă de 45649 mp situat în extravilanul satului Tuluceşti, comuna 

Tuluceşti, Tarlaua 84, Parcela 969, 970, 971, 973, 975, judeţul Galaţi, se încadrează legal, 

este temeinic  şi este de strictă necesitate în contextul actual. 

Având în vedere Ordinul Instituţiei Prefectului nr. 245/23.04.2010 privind 

atribuirea în proprietatea publică a comunei Tuluceşti a suprafeţei de 45649 mp teren 

situat în Tarlaua 84, Parcela 969, 970, 971, 973, 975; 

 Având în vedere prevederile art. 3 al. 4 şi art. 7 al. lit. e şi f din Legea 213/1998 

privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare, care stipulează “Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor 

este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. III din anexă şi din alte bunuri de uz sau de 

interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt 

declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean”, iar anexa 

enumeră care sunt bunurile care fac parte din domeniul public al unei commune după 

cum urmează “III. Domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor este 

alcătuit din următoarele bunuri: 

    1. drumurile comunale, vicinale şi străzile; 

    2. pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele 

de agrement; 

    3. lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean; 

    4. reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, staţiile de tratare şi epurare a 

apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente; 

    5. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, 

precum şi instituţiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, 

spitalele, policlinicile şi altele asemenea; 

    6. locuinţele sociale; 

    7. statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional; 

    8. bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost 

declarate de interes public naţional; 

    9. terenurile cu destinaţie forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi 

dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat; 

    10. cimitirele orăşeneşti şi comunale.” 



  Atribuţia de a stabili şi admnistra domeniul public al unei comune este a 

Consiliului Local conform art. 36 al. 2 lit c 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. 

 

 
CONSILIER, 

POSTOLACHE RĂDIŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 :   preluarea în domeniul public al comunei Tuluceşti a 

terenului în suprafaţă de 45649 mp situat în extravilanul satului Tuluceşti, comuna 

Tuluceşti, Tarlaua 84, Parcela 969, 970, 971, 973, 975, 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 : preluarea în domeniul 

public al comunei Tuluceşti a terenului în suprafaţă de 45649 mp situat în extravilanul 

satului Tuluceşti, comuna Tuluceşti, Tarlaua 84, Parcela 969, 970, 971, 973, 975, judeţul 

Galaţi, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre preluarea în domeniul public al comunei Tuluceşti a terenului 

în suprafaţă de 45649 mp situat în extravilanul satului Tuluceşti, comuna Tuluceşti, 

Tarlaua 84, Parcela 969, 970, 971, 973, 975, 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 

 

 



 

 

 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 :   preluarea în domeniul public al comunei Tuluceşti a 

terenului în suprafaţă de 45649 mp situat în extravilanul satului Tuluceşti, comuna 

Tuluceşti, Tarlaua 84, Parcela 969, 970, 971, 973, 975, 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 : preluarea în domeniul 

public al comunei Tuluceşti a terenului în suprafaţă de 45649 mp situat în extravilanul 

satului Tuluceşti, comuna Tuluceşti, Tarlaua 84, Parcela 969, 970, 971, 973, 975, judeţul 

Galaţi, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre preluarea în domeniul public al comunei Tuluceşti a terenului 

în suprafaţă de 45649 mp situat în extravilanul satului Tuluceşti, comuna Tuluceşti, 

Tarlaua 84, Parcela 969, 970, 971, 973, 975, 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 

 



 

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 :   preluarea în domeniul public al comunei Tuluceşti a 

terenului în suprafaţă de 45649 mp situat în extravilanul satului Tuluceşti, comuna 

Tuluceşti, Tarlaua 84, Parcela 969, 970, 971, 973, 975, 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 : preluarea în domeniul 

public al comunei Tuluceşti a terenului în suprafaţă de 45649 mp situat în extravilanul 

satului Tuluceşti, comuna Tuluceşti, Tarlaua 84, Parcela 969, 970, 971, 973, 975, judeţul 

Galaţi, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre preluarea în domeniul public al comunei Tuluceşti a terenului 

în suprafaţă de 45649 mp situat în extravilanul satului Tuluceşti, comuna Tuluceşti, 

Tarlaua 84, Parcela 969, 970, 971, 973, 975, 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, 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 

 

 


