
          

 

 

 

           ROMANIA 

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

   CONSILIUL LOCAL   

 

H O T A R A R E A   Nr. 17 

din   28.02.2011 

   

privind : stabilirea datelor şi locurilor de organizare a “Sărbătorii satului Tuluceşti” şi a „Sărbătorii 

satului Şiviţa” 

  

Initiator : Bratu Petrică – primar 

                 Nr. si data depunerii  proiectului de hotarare :  1566/24.02.2011 

 

 

   Consiliul local al comunei Tulucesti, judetul Galati, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

28.02.2011 convocată prin dispoziţia nr. 67/15.02.2011; 

   Avand in vedere Expunerea de motive prezentata de initiator inregistrata la 

nr.1567/24.02.2011;   

   Avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului inregistrat la nr.  1610/28.02.2011 ; 

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

economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism înregistrată sub nr.  1611/28.02.2011 ; 

 Avand in vedere prevederile art. 36 al. 1, al. 6 lit. a, pct. 4, 5 şi al. 9 din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Conform art. 45 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. – Se stabileşte ca “Sărbătoarea satului Tuluceşti” să fie organizată în fiecare an la 

căminul cultural din satul Tuluceşti, în ziua în care se sărbătoreşte, conform calendarului ortodox, 

“Pogărârea Sfântului Duh - Rusaliile”.  

 Art. 2. - Se stabileşte ca “Sărbătoarea satului Şiviţa” să fie organizată în fiecare an la 

căminul cultural din satul Şiviţa, în data de 15 august, în ziua în care se sărbătoreşte, conform 

calendarului ortodox, “Adormirea Maicii Domnului” 

 Art. 3. –  Domnul primar, Bratu Petrică,  va duce la indeplinire prezenta hotarare; 

 Art. 4. – Domnul secretar, Sandu Dan,  va aduce la cunostinta publica prezenta hotarare, va 

comunica şi transmite prevederile prezentei hotărâri factorilor şi instituţiilor interesate, precum şi 

domnului Prefect în vederea efectuării controlului de legalitate 

 

 

                                 PRESEDINTE DE  SEDINTA,                      Contrasemneaza    

                                        Frosă Maricel    SECRETAR, 

                                                                             Sandu Dan   

 



 

 

 

 

 

 

ROMANIA  

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

 PRIMAR 

NR. 1567/24.02.2011 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

stabilirea datelor şi locurilor de organizare a “Sărbătorii satului Tuluceşti” şi a „Sărbătorii satului 

Şiviţa” 

 

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

spre analiză proiectul de hotărâre mai sus menţionat. 

Organizarea celor două festivităţi “Sărbătorea satului Tuluceşti” şi a „Sărbătorea satului 

Şiviţa” are ca scop principal perpetuarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale, implicarea tineretului din 

comuna Tuluceşti în aceste tradiţii şi obiceiuri. Suntem o comună cu o istorie veche cu multe 

obiceiuri, tradiţii, şi ar fi păcat ca acestea să se piardă. În acest sens vom colabora şi cu Asociaţia 

„Toamna la Brateş” ce are ca scop exact acest lucru. Cheltuielile ce vor apărea în organizarea 

acestor festivităţi vor fi compuse în primul rând din donaţii, sponsorizări şi într-o mică măsură de 

la bugetul comunei Tuluceşti. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare este  de competenţa consiliului local de a aproba stabilirea 

datelor şi locurilor de organizare a “Sărbătorii satului Tuluceşti” şi a „Sărbătorii satului Şiviţa” 

 

 

 

PRIMAR 
                   Bratu Petrică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

   PRIMAR 

COMPARTIMENT PROIECTE  

Nr.  1610/28.02.2011  

 

 

 

 RAPORT DE SPECIALITATE 

 
Privind : stabilirea datelor şi locurilor de organizare a “Sărbătorii satului Tuluceşti” şi a „Sărbătorii 

satului Şiviţa” 

  
Proiectul de hotărâre privind stabilirea datelor şi locurilor de organizare a “Sărbătorii 

satului Tuluceşti” şi a „Sărbătorii satului Şiviţa”, se încadrează legal, este temeinic  şi de strictă 

necesitate în contextul actual. 

Organizarea celor două festivităţi “Sărbătorea satului Tuluceşti” şi a „Sărbătorea satului 

Şiviţa” are ca scop principal perpetuarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale, implicarea tineretului din 

comuna Tuluceşti în aceste tradiţii şi obiceiuri. Suntem o comună cu o istorie veche cu multe 

obiceiuri, tradiţii, şi ar fi păcat ca acestea să se piardă. În acest sens vom colabora şi cu Asociaţia 

„Toamna la Brateş” ce are ca scop exact acest lucru. Cheltuielile ce vor apărea în organizarea 

acestor festivităţi vor fi compuse în primul rând din donaţii, sponsorizări şi într-o mică măsură de 

la bugetul comunei Tuluceşti. 

De asemenea, art. 36 al. 6 lit. a pct. 4, 5 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: 

    4. cultura; 

    5. tineretul; 

 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 

  Munteanu Lăcrămioara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 datelor şi locurilor de organizare a “Sărbătorii satului 

Tuluceşti” şi a „Sărbătorii satului Şiviţa” 

 

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 datelor şi locurilor de 

organizare a “Sărbătorii satului Tuluceşti” şi a „Sărbătorii satului Şiviţa”, corespunde din punct de 

vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre stabilirea datelor şi locurilor de organizare a “Sărbătorii satului 

Tuluceşti” şi a „Sărbătorii satului Şiviţa” 

- 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 datelor şi locurilor de organizare a “Sărbătorii satului 

Tuluceşti” şi a „Sărbătorii satului Şiviţa” 

 

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 datelor şi locurilor de 

organizare a “Sărbătorii satului Tuluceşti” şi a „Sărbătorii satului Şiviţa”, corespunde din punct de 

vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre stabilirea datelor şi locurilor de organizare a “Sărbătorii satului 

Tuluceşti” şi a „Sărbătorii satului Şiviţa” 

- 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 datelor şi locurilor de organizare a “Sărbătorii satului 

Tuluceşti” şi a „Sărbătorii satului Şiviţa” 

 

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 datelor şi locurilor de 

organizare a “Sărbătorii satului Tuluceşti” şi a „Sărbătorii satului Şiviţa”, corespunde din punct de 

vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre stabilirea datelor şi locurilor de organizare a “Sărbătorii satului 

Tuluceşti” şi a „Sărbătorii satului Şiviţa” 

- 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 
 
 

 


