
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

COMUNA TULUCEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 18 

Din 27.02.2014 

 

 

Privind: modificarea si completarea HCL nr.  83/26.11.2009 privind înfiinţarea Serviciului Public de 

Alimentare cu Apă al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, sub autoritatea Consiliului Local al comunei 

Tuluceşti din judeţul Galaţi si reorganizarea Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare al 

comunei Tulucesti din judeţul Galati sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tulucesti din judeţul 

Galati 

 

Iniţiator : Bratu Petrică 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 2526/26.02.2014 

 

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

27.02.2014 conform dispoziţiei de convocare nr. 163/08.02.2014; 

 Având in vedere Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Tuluceşti şi înregistrată 

sub nr. 2527/26.02.2014; 

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

specialitate al primarului înregistrat sub nr. 2530/26.02.2014; 

Având in vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Tuluceşti 

înregistrat sub nr. 2562/27.02.2014; 

Având în vedere prevederile prevederile art. 1 alin.(4), litera “h”, ale art. 3 ali. 1 si alin. 4 lit. a,  

si art. 8 alin. (1), alin. (2)  si alin. 3 lit d) art. 24, alin. (1) li. a) , art.25, alin(1),     alin. (2), si alin  (3),   

şi ale art. 28 alin (1), alin. (2) lit. b), alin. (5) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de 

utilitati publice, republicată; 

Având în vedere prevederile art. 8, art. 10 art. 12 alin. (1), lit. e), art. 17 şi art. 18 alin. (1) lit a) 

si alin. 2 si art. 19,  din Legea serviciului de alimentare cu apă nr. 241/2006 republicată; 

În baza prevederilor art. 36, alin  (2), lit.d), alin.(3), lit.b) şi al. 6 lit. a pct. 14 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art. 45 al. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Tuluceşti nr.  

83/26.11.2009 privind înfiinţarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă al comunei Tuluceşti, 

judeţul Galaţi, în sensul reorganizării “Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare”, în 

structura aparatului de specialitate al primarului comunei Tulucesti, judeţul Galati. 

Art.2 Compartimentul este de interes local şi funcţionează fără personalitate juridică, în 

structura aparatului de specialitate al primarului comunei Tulucesti judeţul Galati, având ca obiect de 

activitate realizarea serviciului de alimentare cu apă si canalizare în comuna Tulucesti, activitate care 

se desfăşoară în gestiune directă. 

Art. 3 Compartimentul de alimentare cu apă şi canalizare va avea următoarele posturi: 

 Maistru I – 1 post; 

 Muncitor I – 4 posturi; 



 Muncitor II – 3 posturi; 

 Muncitor III – 1 post; 

 Muncitor VI  - 2 posturi; 

Art. 4 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ”Compartimentului de 

Alimentare cu Apa si Canalizare”  al comunei Tulucesti, judeţul Galati , conform anexei nr. 1 la 

prezenta hotărâre; 

Art. 5  (1) Se aprobă darea în administrare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare şi a 

infrastructurii tehnico-edilitare aferente către ”Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare” 

din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Tulucesti, judeţul Galati. 

    (2) Compartimentul de alimentare cu apă şi canalizare îşi va desfăşura activitatea sub 

conducerea domnului viceprimar al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

       (3) Predarea-preluarea bunurilor se va face pe bază de protocol şi inventar de către o comisie 

constituită de fiecare parte.  

        (4) Activităţile specifice Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare care se dau în 

administrarea compartimentului astfel organizat sunt: 

 captarea şi tratarea apei brute; 

 transportul apei potabile; 

 înmagazinarea apei; 

 distribuţia apei potabile; 

 furnizarea apei potabile; 

 colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori; 

 epurarea apelor uzate; 

 evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor provenite din staţiile de tratare a apei brut; 

 evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul comunei Tulucesti. 

Art.6 ”Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare” are obligaţia să asigure prestarea 

activităţilor menţionate la art. 5, alin. (4), pentru toţi utilizatorii (populaţie, operatori economici şi 

instituţii publice) de pe teritoriul comunei Tulucesti, în condiţii de calitate şi respectarea indicatorilor 

de performanţă stabiliţi prin regulamentul serviciului. 

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la prestarea Compartimentului de Alimentare 

cu Apa si Canalizare, inclusiv pentru administrarea activităţilor specifice serviciului sunt cele prevăzute 

în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare 

al comunei Tulucesti, judeţul Galati. 

Art.8 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire prin grija primarului comunei 

Tuluceşti, judeţul Galaţi; 

Art.9 Secretarul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

tuturor părţilor interesate. 

 

Preşedinte şedinţă,                Contrasemnează, 

                Bernea Ion                            Secretar comună 

              Sandu Dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROMANIA  

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

 PRIMAR 

NR. 2527/26.02.2014 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  
 

modificarea si completarea HCL nr.  83/26.11.2009 privind înfiinţarea Serviciului Public de 

Alimentare cu Apă al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, sub autoritatea Consiliului Local al comunei 

Tuluceşti din judeţul Galaţi si reorganizarea Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare al 

comunei Tulucesti din judeţul Galati sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tulucesti din judeţul 

Galati 

 

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

analiză proiectul de hotărâre mai sus menţionat. 

După cum ştiţi, prin Hotărârii Consiliului Local Tuluceşti nr. 14/31.05.2005 a luat fiinţă 

Serviciul de Alimentare cu Apă al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi. Serviciul de Apă al comunei 

Tuluceşti a funcţionat în baza Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice; Acest 

act normativ a fost modificat prin OUG nr. 13/2008. În consecinţă, Hotărârea Consiliului Local 

Tuluceşti nr. 14/31.05.2005 a trebuit modificată şi completată, ceea ce s-a făcut prin H.C.L nr. 

83/26.11.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Tuluceşti nr. 

14/31.05.2005 privind înfiinţarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă al comunei Tuluceşti, 

judeţul Galaţi;  

Având în vedere că prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 

2007-2013, prioritatea 2 – Mediu şi pregătirea pentru Situaţii de Urgenţă, măsura 2.2 – managementul 

resurselor de apă şi al deşeurilor  s-a desfăşurat proiectul transfrontalier intitulat “Dezvoltarea 

sistemului de management al apei in comuna Tulucesti, judetul Galati si in comuna Sireti, raionul 

Straseni”, am ajuns în situaţia în care v-a trebui să completăm serviciul de alimentare cu apă oferit către 

populaţia comunei Tuluceşti şi cu serviciul de canalizare, ceea ce face obiectul actualului proiect de 

hotărâre şi anume modificarea si completarea HCL nr.  83/26.11.2009 privind înfiinţarea Serviciului 

Public de Alimentare cu Apă al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, sub autoritatea Consiliului Local al 

comunei Tuluceşti din judeţul Galaţi si reorganizarea Compartimentului de Alimentare cu Apa si 

Canalizare al comunei Tulucesti din judeţul Galati sub autoritatea Consiliului Local al comunei 

Tulucesti din judeţul Galati 

 

 

 

PRIMAR, 
Bratu Petrică 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

   PRIMAR   

COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL 

Nr. 2530/26.02.2014 

 

 RAPORT DE SPECIALITATE 

 
modificarea si completarea HCL nr.  83/26.11.2009 privind înfiinţarea Serviciului Public de 

Alimentare cu Apă al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, sub autoritatea Consiliului Local al comunei 

Tuluceşti din judeţul Galaţi si reorganizarea Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare al 

comunei Tulucesti din judeţul Galati sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tulucesti din judeţul 

Galati 

  
Proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.  83/26.11.2009 privind 

înfiinţarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, sub 

autoritatea Consiliului Local al comunei Tuluceşti din judeţul Galaţi si reorganizarea Compartimentului 

de Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Tulucesti din judeţul Galati sub autoritatea Consiliului 

Local al comunei Tulucesti din judeţul Galati, este legal şi temeinic. 

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 14 din 31.05.2005 privind aprobarea înfiinţării 

Serviciului de Alimentare cu Apă al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi. Ce a fost modificată şi 

completată prin HCL nr.  83/26.11.2009 privind înfiinţarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă al 

comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi; 

Având în vedere prevederile prevederile art. 1 alin.(4), litera “h”, ale art. 3 ali. 1 si alin. 4 lit. a) 

si art. 8 alin. (1), alin. (2)  si alin. 3 lit d) art. 24, alin. (1) li. a) , art.25, alin(1),     alin. (2), si alin  (3),   

şi ale art. 28 alin (1), alin. (2) lit. b), alin. (5) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de 

utilitati publice, republicată, care stipulează printre altele “Serviciile de utilităţi publice fac parte din 

sfera serviciilor publice de interes general şi au următoarele particularităţi: sunt înfiinţate, organizate şi 

coordonate de autorităţile administraţiei publice locale”, “Serviciile de utilităţi publice sunt în 

responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, mandatate prin hotărâri ale 

autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se 

înfiinţează, se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor 

adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de 

urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale 

acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.”, “Serviciile de utilităţi publice sunt 

furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiţi potrivit art. 2 

lit. g), respectiv lit. h). Operatorii pot avea următorul statut: compartimente funcţionale fără 

personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al 

consiliilor judeţene”,” Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile 

legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi 

publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea 

bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale aferente sistemelor de 

utilităţi publice. 

     Autorităţile administraţiei publice locale au competenţe partajate cu autorităţile administraţiei 

publice centrale şi cu autorităţile de reglementare competente în ceea ce priveşte reglementarea, 

monitorizarea şi controlul serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile 

administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu: alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor 



de utilităţi publice şi darea în administrare sau, după caz, concesionarea sistemelor de utilităţi publice 

destinate furnizării/prestării acestora”, “Sistemele de utilităţi publice utilizate pentru 

furnizarea/prestarea serviciilor pot fi: date în administrare şi exploatare operatorilor, în baza hotărârii 

de dare în administrare - în cazul gestiunii directe”; 

Având în vedere prevederile art. 8, art. 10 art. 12 alin. (1), lit. e), art. 17 şi art. 18 alin. (1) lit a) 

si alin. 2 si art. 19,  din Legea serviciului de alimentare cu apă nr. 241/2006 republicată, care stipulează 

printr altele “Serviciul furnizat/prestat prin sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să 

îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanţă prevăzuţi în regulamentul serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare. Indicatorii de performanţă ai serviciului furnizat/prestat 

utilizatorilor se stabilesc pe baza unui studiu de specialitate întocmit de autorităţile administraţiei 

publice locale sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 

serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în funcţie de necesităţile utilizatorilor, de starea tehnică 

a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare şi de eficienţa acestora, cu respectarea indicatorilor 

de performanţă minimali prevăzuţi în regulamentul-cadru, respectiv în caietul de sarcini-cadru al 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu 

obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, studiul de specialitate se elaborează 

în cadrul acestora, se avizează de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre 

şi se aprobă de adunările generale. Propunerile de indicatori de performanţă ai serviciului de alimentare 

cu apă şi de canalizare furnizat/prestat utilizatorilor, rezultate din studiul de specialitate efectuat în 

acest scop, vor fi supuse dezbaterii publice înaintea aprobării lor de către autorităţile administraţiei 

publice locale”, “Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţă 

exclusivă, ce poate fi exercitată şi prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect 

de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile Legii nr. 51/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale 

asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce priveşte: 

    a) aprobarea strategiilor locale de înfiinţare, organizare, gestiune şi funcţionare a serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare; 

    b) aprobarea programelor de investiţii privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea 

infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului; 

    c) aprobarea regulamentelor şi a caietelor de sarcini ale serviciului; 

    d) adoptarea modalităţii de gestiune şi aprobarea documentaţiilor de organizare şi derulare a 

procedurilor de delegare a gestiunii; 

    e) aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului. 

    Unităţile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele în vederea înfiinţării, organizării, finanţării, 

monitorizării şi gestionării în interes comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi pentru 

înfiinţarea, modernizarea, dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, 

în condiţiile stabilite prin Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare” 

Având în vedere prevederile art. 36 al. 3 lit. b şi al. 6 lit. a pct. 14 Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede printre 

atribuţiile unui consiliu local şi pe aceea că  “aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, 

înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi 

serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de 

interes local”, precum şi înfiinţarea serviciilor de salubrizare, alimentare cu apă etc. 

În conformitate cu 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 modificarea si completarea HCL nr.  54/23.09.2010 privind infiintarea 

şi organizarea funcţionării serviciului public de salubrizare al comunei Tuluceşti din judeţul Galaţi sub 

autoritatea Consiliului Local al comunei Tuluceşti din judeţul Galaţi si reorganizarea Compartimentului 

de Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Tulucesti din judeţul Galati sub autoritatea Consiliului 

Local al comunei Tulucesti din judeţul Galati 

 

 

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 : modificarea si completarea HCL nr.  

54/23.09.2010 privind infiintarea şi organizarea funcţionării serviciului public de salubrizare al 

comunei Tuluceşti din judeţul Galaţi sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tuluceşti din judeţul 

Galaţi si reorganizarea Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Tulucesti din 

judeţul Galati sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tulucesti din judeţul Galati, corespunde din 

punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.  54/23.09.2010 privind 

infiintarea şi organizarea funcţionării serviciului public de salubrizare al comunei Tuluceşti din judeţul 

Galaţi sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tuluceşti din judeţul Galaţi si reorganizarea 

Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Tulucesti din judeţul Galati sub 

autoritatea Consiliului Local al comunei Tulucesti din judeţul Galati 

- 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 

 

 

 

 

 

 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 modificarea si completarea HCL nr.  54/23.09.2010 privind infiintarea 

şi organizarea funcţionării serviciului public de salubrizare al comunei Tuluceşti din judeţul Galaţi sub 

autoritatea Consiliului Local al comunei Tuluceşti din judeţul Galaţi si reorganizarea Compartimentului 

de Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Tulucesti din judeţul Galati sub autoritatea Consiliului 

Local al comunei Tulucesti din judeţul Galati 

 

 

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 : modificarea si completarea HCL nr.  

54/23.09.2010 privind infiintarea şi organizarea funcţionării serviciului public de salubrizare al 

comunei Tuluceşti din judeţul Galaţi sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tuluceşti din judeţul 

Galaţi si reorganizarea Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Tulucesti din 

judeţul Galati sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tulucesti din judeţul Galati, corespunde din 

punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.  54/23.09.2010 privind 

infiintarea şi organizarea funcţionării serviciului public de salubrizare al comunei Tuluceşti din judeţul 

Galaţi sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tuluceşti din judeţul Galaţi si reorganizarea 

Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Tulucesti din judeţul Galati sub 

autoritatea Consiliului Local al comunei Tulucesti din judeţul Galati 

- 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 

 

 

 

 

 

 

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 modificarea si completarea HCL nr.  54/23.09.2010 privind infiintarea 

şi organizarea funcţionării serviciului public de salubrizare al comunei Tuluceşti din judeţul Galaţi sub 

autoritatea Consiliului Local al comunei Tuluceşti din judeţul Galaţi si reorganizarea Compartimentului 

de Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Tulucesti din judeţul Galati sub autoritatea Consiliului 

Local al comunei Tulucesti din judeţul Galati 

 

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 : modificarea si completarea HCL nr.  

54/23.09.2010 privind infiintarea şi organizarea funcţionării serviciului public de salubrizare al 

comunei Tuluceşti din judeţul Galaţi sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tuluceşti din judeţul 

Galaţi si reorganizarea Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Tulucesti din 

judeţul Galati sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tulucesti din judeţul Galati, corespunde din 

punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.  54/23.09.2010 privind 

infiintarea şi organizarea funcţionării serviciului public de salubrizare al comunei Tuluceşti din judeţul 

Galaţi sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tuluceşti din judeţul Galaţi si reorganizarea 

Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Tulucesti din judeţul Galati sub 

autoritatea Consiliului Local al comunei Tulucesti din judeţul Galati 

- 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 

 

 

 

 


