
  ROMÂNIA 

         JUDEŢUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

           TULUCEŞTI 

    

HOTĂRÂRE Nr.  81 

din  02.11.2011  

 

 

privind: stabilirea programului de utilizare a bazei sportive multifuncţionale, tip 2 

din sat Şiviţa şi a unei taxe speciale de utilizare a acestei baze. 

 

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

 Nr. de înregistrare –  8269 

 Data depunerii proiectului de hotărâre : 02.11.2011  

 

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

extraordinară în data de 02.11.2011 conform dispoziţiei de convocare nr. 545/31.10.2011 

 Având in vedere Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Tuluceşti 

şi înregistrată sub nr. 8270/02.11.2011 

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

aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 8272/02.11.2011  

 Având in vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru agricultură, activităţi 

economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism înregistrată sub nr. 

8273/02.11.2011; 

 Având în vedere Autorizaţia de Construire nr. 51/2504 din  30.04.2010; 

 Având în vedere prevederile art. 282 al. 1, 2 si 3 din Legea nr. 571/2003, privind 

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Regulamentului privind stabilirea condiţiilor şi 

sectoarelor de activitate în care se pot institui taxe speciale adoptat prin Hotărârea 

Consiliului Local Tuluceşti nr. 8 din 28.02.2005; 

 Având în vedere prevederile art. 36 al. 4 lit. ,, c ,, din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În baza prevederilor art. 45 al. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

HOTARĂŞTE 

 

 

Art. 1 Se aprobă incepând cu data de 15.11.2011 o taxă specială în valoare de 50 

lei/h pentru utilizarea  bazei sportive multifuncţionale, tip 2 din sat Şiviţa;  

Art. 2 Se stabileşte programul de utilizare de către persoanele fizice a acestei baze 

după cum urmează: 

LUNI – VINERI: 18,00 – 06,00 



SÂMBĂTA – DUMINICĂ: 13,00 – 06,00 

Art.3 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei 

Tuluceşti, judeţul Galati . 

 Art. 4 Secretarul comunei va comunica şi transmite prevederile prezentei hotărâri 

factorilor şi instituţiilor interesate, precum şi domnului Prefect în vederea efectuării 

controlului de legalitate. 

  

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   Contrasemnează  

            Barbu Valentina                 Secretar 

              Sandu Dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

România 

Judeţul Galaţi 

Comuna Tuluceşti 

Primar 

Compartiment financiar contabil 

Nr. 8272/02.11.2011 

 

 

Raport de specialitate 
 

Privind: stabilirea programului de utilizare a bazei sportive multifuncţionale, tip 2 

din sat Şiviţa şi a unei taxe speciale de utilizare a acestei baze. 

 

Având în vedere prevederile art. 282 al. 1,2,3 din Legea nr. 571/2003, privind 

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează : 

(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice 

şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după 

caz, pot adopta taxe speciale. 

    (2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale. 

    (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care 

beneficiază de serviciile oferite de instituţia/serviciul public de interes local, potrivit 

regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt 

obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de 

serviciu. 

 Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează că : 

    (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor 

fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, după caz, aprobă taxe speciale. 

    (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se 

utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor 

publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi 

funcţionare a acestor servicii. 

    (3) Prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor stabili domeniile de 

activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi 

funcţionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective. 

    (4) Hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor 

speciale de la persoanele fizice şi juridice plătitoare, vor fi afişate la sediul acestora şi 

publicate pe pagina de internet sau în presă. 

    (5) Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 

zile de la afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, autoritatea 

deliberativă care a adoptat hotărârea se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor 

primite. 



    (6) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care se 

folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. 

    (7) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-

un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au 

fost înfiinţate, iar contul de execuţie al acestora se aprobă de autorităţile deliberative. 

 Având în vedere prevederile Regulamentului propriu privind stabilirea condiţiilor 

şi sectoarelor de activitate în care se pot institui taxe speciale adoptat prin Hotărârea 

Consiliului Local Tuluceşti nr. 8 din 28.02.2005. 

Această taxă specială se instituie pentru utilizarea bazei sportive multifuncţionale, 

tip 2 din sat Şiviţa 
 

        Rferent 

               Casu Virginica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      România 

   Judeţul Galaţi 

Comuna Tuluceşti 

        Primar 

Nr. 8270/02.11.2011 

 

Expunere de motive 
 

 

Privind: stabilirea programului de utilizare a bazei sportive multifuncţionale, tip 2 

din sat Şiviţa şi a unei taxe speciale de utilizare a acestei baze. 

 

 

 

Având în vedere Autorizaţia de Construire nr. 51/2504 din  30.04.2010; 

 Având în vedere prevederile art. 282 al. 1, 2 si 3 din Legea nr. 571/2003, privind 

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Regulamentului privind stabilirea condiţiilor şi 

sectoarelor de activitate în care se pot institui taxe speciale adoptat prin Hotărârea 

Consiliului Local Tuluceşti nr. 8 din 28.02.2005; 

 Având în vedere că prevederile legale în materia finanţelor ne permit adoptarea de 

taxe speciale, vă propun spre adoptare proiectul de hotărâre privind taxa specială mai sus 

menţionată. 

 

 

 

 

       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 :   stabilirea programului de utilizare a bazei 

sportive multifuncţionale, tip 2 din sat Şiviţa şi a unei taxe speciale de utilizare a acestei 

baze. 

 

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 : stabilirea programului 

de utilizare a bazei sportive multifuncţionale, tip 2 din sat Şiviţa şi a unei taxe speciale de 

utilizare a acestei baze, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind stabilirea programului de utilizare a bazei sportive 

multifuncţionale, tip 2 din sat Şiviţa şi a unei taxe speciale de utilizare a acestei baze. 

- 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 :   stabilirea programului de utilizare a bazei 

sportive multifuncţionale, tip 2 din sat Şiviţa şi a unei taxe speciale de utilizare a acestei 

baze. 

 

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 : stabilirea programului 

de utilizare a bazei sportive multifuncţionale, tip 2 din sat Şiviţa şi a unei taxe speciale de 

utilizare a acestei baze, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind stabilirea programului de utilizare a bazei sportive 

multifuncţionale, tip 2 din sat Şiviţa şi a unei taxe speciale de utilizare a acestei baze. 

- 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 :   stabilirea programului de utilizare a bazei 

sportive multifuncţionale, tip 2 din sat Şiviţa şi a unei taxe speciale de utilizare a acestei 

baze. 

 

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 : stabilirea programului 

de utilizare a bazei sportive multifuncţionale, tip 2 din sat Şiviţa şi a unei taxe speciale de 

utilizare a acestei baze, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind stabilirea programului de utilizare a bazei sportive 

multifuncţionale, tip 2 din sat Şiviţa şi a unei taxe speciale de utilizare a acestei baze. 

- 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 

 

 

 


