ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA TULUCEŞTI
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A NR. 17
din 27.02.2014
privind : însuşirea variantei finale a proiecului de stemă a comunei Tuluceşti, jud. Galaţi;
INITIATOR : Bratu Petrică – primarul comunei Tuluceşti, judeţul Galati .
Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului : 2400/20.02.2014
Consiliul local al comunei Tulucesti, judetul Galati, întrunit în şedinţă ordinară în data
de 27.02.2014 convocată prin dispoziţia nr. 163/08.02.2014;
Având in vedere Expunerea de motive, inregistrata sub nr. 2401/20.02.2014 prezentată
de iniţiator;
Avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 2404/20.02.2014;
Având in vedere Avizul comisiei de specialitate nr. 2561/27.02.2014;
Având în vedere preocesul verbal nr. 1027 din care rezultă că s-a îndeplinit procedura
dezbaterii şi consultării cetăţenilor privind afişarea proiectului de stemă la sediul Consiliului
Local Tuluceşti, afişare care a avut loc în ziua de 13.02.2014;
Având în vedere prevederile art. 10 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul
statului;
Având în vedere prevederile art. 1 al. 3,4,5 şi art. 2 din H.G nr. 25/2003 privind stabilirea
metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi
comunelor;
Având in vedere prevederile art. 36 al. 1 şi al. 9 din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In baza art. 45 al. 1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T A R A S T E :
Art.1. – Se însuşeşte varianta finală a proiectului de stemă a comunei Tuluceşti, judeţul
Galaţi, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;
Art.2 – Se aprobă descrierea şi semnificaţia elementelor însumate ale stemei, conform
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre;
Art.3 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei
Tuluceşti, judeţul Galati ;
Art.4 – Prezenta hotarare va fi comunicata prefectului si celor interesati si va fi facuta
publica prin grija secretarului comunei Tuluceşti .

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Bernea Ion
CONTRASEMNAT SECRETAR,
Sandu Dan

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA TULUCEŞTI
Compartiment Registrul Agricol
Nr. 2404/20.02.2014

.

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind : însuşirea variantei finale a proiecului de stemă a
comunei Tuluceşti, jud. Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 1 al. 3,4,5 şi art. 2 din H.G nr. 25/2003 privind stabilirea
metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi
comunelor, care stipulează „
(1) Stemele judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor,
denumite în continuare heraldică teritorială, simbolizează, într-o formă concentrată, tradiţiile
istorice, precum şi realităţile economice şi social-culturale locale, specifice fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale.
(2) Elaborarea proiectului stemei se face cu respectarea strictă a normelor ştiinţei şi artei
heraldice şi a tradiţiilor româneşti în domeniu, pe baza metodologiei stabilite de Comisia
Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, denumită în continuare
Comisia Naţională.
(3) Proiectul stemei poate fi realizat de autorităţile administraţiei publice locale prin mijloace
proprii sau de către graficieni heraldişti abilitaţi de Comisia Naţională. Macheta originală se
realizează manual, cu respectarea culorilor şi metalelor specifice heraldicii.
(4) Proiectul stemei se elaborează în cel mult trei variante, care se supun dezbaterii şi
consultării locuitorilor, în vederea stabilirii celei mai reprezentative variante.
(5) Stabilirea variantei finale se face de către consiliul judeţean sau consiliul local, care va
adopta în acest sens o hotărâre de însuşire.
După însuşire de către consiliul judeţean sau, după caz, consiliul local, proiectul stemei se
trimite unei comisii judeţene special constituite, în vederea analizării conţinutului acesteia.”
Având în vedere prevederile art. 10 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul
statului, care stipulează „ Autorităţile publice îşi pot elabora însemne heraldice şi sigilii proprii,
în condiţiile legii.
Stemele judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor se aprobă de Guvern, la propunerea
consiliilor judeţene sau, după caz, a consiliilor locale, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică
şi Genealogie.”
Este de competenţa Consiliului Local Tuluceşti să adopte această hotărâre conform art.
36 al. 1 şi al. 9 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

Consilier
Postolache Rădiţa
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Nr. 2401/20.02.2014

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre: însuşirea variantei finale a proiecului de stemă a comunei
Tuluceşti, jud. Galaţi;

Proiectul de hotarare a fost initiat conform cu prevederile din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere următoarele aspecte :
Istoricul localitatii
Istoricul localităţilor din arealul comunei Tuluceşti şi-ar avea începuturile în preistorie,
odată cu epoca neolitică, adică la nivelul anilor 7000-3000 î.Hr.,când potrivit cercetatorilor s-ar
fi materializat ,,Vechea Civilizatie Europeana”. Aceste aspecte au fost reliefate de amplele
campanii de cercetari arheologice intreprinse pe actualul teritoriu al judetului Galati, ce s-au
finalizat prin suficiente marturii documentar-stiintifice referitoare la descoperirea multor asezari
umane, stravechi si eneolitice.Astfel, din punct de vedere arheologic pe teritoriul comunei au fost
descoperite fragmente ceramice hallstattiene din prima faza, la Tatarca, in cimitirul actual al
satului se afla o asezare hallstattina timpurie apartinand culturii Babadag, iar in cimitirul Sivita,
precum si in gospodariile din apropiere se gaseste o asezare din perioada de inceput a
Hallstattului.
Primele atestari documentare ale satelor componente comunei Tulucesti sunt regasite prin
hrisoavele de secolul XVI, ale domnitorilor Musatini: Stefan al VI-lea (1551 – 1552), Alexandru
al IV-lea Lapusneanu (1552-1561 si 1564-1568) si Petru Schiopul. Astfel, satul Tulucesti este
atestat la 11 aprilie 1552 cand Giurgea Tulba ofera ca danie manastirii Tazlau a treia parte din
jumatatea de sat Tulucesti. Atestarea satului Tatarca are loc la 29 aprilie 1552, cand Stefanita
Voda daruieste manastirii Tazlau ,,Tatareni de la Brates”. Satul Sivita este atestat la 3 aprilie
1588 cand domnitorul Petru Schiopul il daruieste manastirii Galata. Aceasta atestare este intarita
la 13 aprilie 1588 intr-un document al lui Alexandru Lapusneanu.
Figura legendara legata de istoria medievala a Tulucestilor este cea a domnitorului Petru
Rares (1527-1538 si 1541-1546) care era proprietar al unei zone piscicole. Aceasta indeletnicire
se explica prin prisma originii mamei lui Petru Rares, Maria, o jupanita din neamul boierilor
Cernat, proprietari ai zonei lacului Brates.
Prezantare geografică
Comuna Tulucesti este situate in partea de sud-est a judetului Galati, la 12 Km de
municipiul Galati, 45˚35′ si 45˚45′ latitudine nordica si 27˚95′ si 28˚ longitudine estica. Limitele
comunei Tulucesti, in cea mai mare parte natural, se incadreaza in unitatile de relief apartinand
zonei terminale ale Podisului Covurlui (zona Milos), Malina, Tulucesti, Valea Prutului.
Solurile
Majoritatea tipurilor de sol au roca parentala loessul, mai putine fiind formate pe argile
sip e marne.La cele mai multe predomina textura nisipoasa si mai putin cea argiloasa. Tipurile de
sol intalnite in perimetrul agricol al comunei Tulucesti sunt formate din tipuri cernoziomice

zonale,castaniu si ciocolatiu in zona Milos-Malina, cerrnoziom levigat in zona Ghilanu-LozovaTarnasoaia, si frecvent cernoziomurile carbonatice degradate intalnite pe locurile unde eroziunea
nu a actionat prea mult.
Vegetatia
Apartine in cea mai mare parte pajistilor stepice cu graminee si diverse ierburi xerofile,
determinate de conditiile de clima precum si de substratul litologic, alcatuit din loess.
Predomina grupari de firuta cu bulbi, pelinita de stepa, pir gros, paius, pir crestat. Elemente
xerofiale patrund din stepele orientale euroasiatice cum sunt colilia, ruscuta si maturica. Mai
intalnim coada calului, ciulinii, ciubotica cucului, coada soricelului, urzica moarta, papadia,
macul de camp, mohorul si musetelul.
Vegetatia lemnoasa este de silvostepa, caracterizata prin prezenta salcamului, stejarului
brumariu, porumbarului, macesului, murului si paducelului. In zona Bratesului, a garlelor
Belciugul Mare, Belciugul Mic, Curcubata cresc stuful, papura, salcia, plopul, patlagina si
nufarul galben.
Fauna
Comuna Tulucesti face parte din zona de sud a Moldovei careia ii este specifica fauna de
stepa si silvostepa, dominanta fiind prezenta rozatoarelor, care isi fac adaposturi sa camari
subterane: popandaul, harciogul, orbetele, cartita sau catelul pamantului.
Dintre pasari cele mai frecvente sunt prepelita, potarnichea, ciocarlia, fazanul, cioara,
cotofana, pitigoiul, graurul, privighetoarea si cucul. Dintre reptile amintim soparla, sarpele de
apa si sarpele de casa, iar ca amfibieni regasim broasca raioasa comuna si broasca raioasa de
pamant.Pe terenurile inalte regasim caprioara, dihorul, vulpea si ariciul.Fauna piscicola este
caracterizata prin numeroase specii de pesti, cum ar fi somnul, crapul, tiparul, rosioara, platica,
carasul,salaul, ghibortul, obletul si stiuca.
Organizare spatiala
Teritoriul agricol al comunei Tulucesti se gaseste in proportie de 60% in Podisul
Covurluiului. Acesta, din punct de vedere structural, constituie o unitate de platform alcatuita din
pietrisuri si nisipuri cu intercalatii de argile pliocene.
Restul de 40% a teritoriului arabil al comunei se incadreaza in Campia Covurluiului (un
pinten interfluvial situate la sud de culmile deluroase ale Podisului Covurluiului) a carei terasa
superioara este dezvoltata la sud de linia comunelor Slobozia Conachi si Tulucesti si se intinde
pana in dreptul satelor Vames, Smardan, Vanatori si Valea Prutului ce se inscrie ca un culoar lat
de 10 km, dezvoltat in lungul raului pana in dreptul confluientei cu paraul Chineja. In zona
Tulucesti-Galati Lunca Prutului are o latime de 10-11 Km.
Structura populatiei
Conform recensamantului efectuat in 2011, populatia comunei Tulucesti se ridica la 7200
de locuitori, in scadere fata de recensamantul anterior din 2002, cand erau 7586 locuitori. Astfel,
dupa etnie sunt inregistrati romani (97,08 %), alta etnie (0,16%) si etnie necunoscuta (2,57%).
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (96,83%), in timp ce
pentru 2,76% ne este cunoscuta apartenenta confesionala, iar 0,4 % au alta religie.

DESCRIEREA STEMEI
Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Tulucesti se compune dintr-un scut triunghiular cu
marginile rotunjite, taiat de un brau undat de argint.
In partea superioara, in dreapta pe fundal rosu se afla un manunchi alcatuit din spice de grau,
floarea soarelui si porumb.
In partea superioara, in stanga pe fundal verde se afla un stejar.
In varful scutului, pe fundal albastru se afla bustul unui cal.
Scutul este timbrat de o coroana murala de argint cu un turn crenelat.

SEMNIFICATIA ELEMENTELOR INSUMATE
Manunchiul alcatuit din spicele de grau, floarea soarelui si porumb face referire la una dintre
principalele activaitati ale locuitorilor comunei si anume agricultura.
Stejarul simbolizeaza padurea Garboavele aflata in imediata vecinatate a localitatii.
Braul undat face referire la raul Chineja, pozitionat in partea de est a localitatii.
Pestele simbolizeaza fauna piscicola a localitatii.
Bustul calului face referire la existenta Hergheliei Tulucesti.
Coroana murala cu un turn crenelat semnifica faptul ca localitatea are rangul de comuna.
Posibilitatea legală de atribuire de denumiri la străzile din comuna Tuluceşti este
prevăzută de art. 2 lit. d din O.G nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu
modificările şi completările ulterioare
Astfel, vă solicit sprijinul în vederea iniţierii procedurii de însuşire a variantei finale a
proiecului de stemă a comunei Tuluceşti, jud. Galaţi;

PRIMAR,
Bratu Petrică

ROMANIA
JUDETUL GALATI
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Comisia nr. 1 pentru agricultură
activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi
urbanism
Nr.
AVIZ
La proiectul de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiecului de stemă a comunei
Tuluceşti, jud. 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 : însuşirea variantei finale a
proiecului de stemă a comunei Tuluceşti, jud. Galaţi, corespunde din punct de vedere legal
existând:
- proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiecului de stemă a comunei
Tuluceşti, jud. 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
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Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,
culte, învăţământ, sănătate şi familie,
protecţie copii, tineret şi sport
Nr.
AVIZ
La proiectul de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiecului de stemă a comunei
Tuluceşti, jud. 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 : însuşirea variantei finale a
proiecului de stemă a comunei Tuluceşti, jud. Galaţi, corespunde din punct de vedere legal
existând:
- proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiecului de stemă a comunei
Tuluceşti, jud. 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
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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 însuşirea variantei finale a proiecului de stemă a comunei
Tuluceşti, jud. 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 : însuşirea variantei finale a
proiecului de stemă a comunei Tuluceşti, jud. Galaţi, corespunde din punct de vedere legal
existând:
- proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiecului de stemă a comunei
Tuluceşti, jud. 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

