
ROMÂNIA 

         JUDEŢUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

           TULUCEŞTI 

    

HOTĂRÂRE Nr. 21 

din 31.03.2014  

  

privind: aprobarea bugetului, aprobarea contractului de consultanta, aprobarea atribuirii 

suprafetei de teren pentru proiectul „Muzeul satului Tulucesti” prin Programul 

“Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si national” Granturi SEE  
 

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

   

 Nr. de înregistrare – 3263 

 Data depunerii proiectului de hotărâre : 31.03.2014 

 

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

data de 31.03.2014 conform dispoziţiei de convocare nr. 201/25.03.2014; 

 Având in vedere Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Tuluceşti 

şi înregistrată sub nr. 3264/31.03.2014 

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

aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 3265/31.03.2014; 

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

comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi înregistrat sub nr. 3266/31.03.2014; 

Avand in vedere existenta liniilor de finantare Granturi SEE: Programul 

“Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si national” , cu alocare de resurse 

din Norvegia, Islanda, Liechtenstein; 

 Avand in vedere prevederile art. 36 alin.2 lit.(c), alin. 5 lit. (a), al. 6 lit. a pct. 4, 5 

si art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administrarea publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTARĂŞTE 

 

 Art. 1 Se aproba bugetul în valoare de 1271163,07, inclusiv TVA, pentru 

proiectul „Muzeul satului Tulucesti” prin Programul “Conservarea si revitalizarea 

patrimoniului cultural si national” Granturi SEE. 

Art.2 Se aproba Contractul de prestari servicii de consultanta in valoare de 30.000 

euro plus TVA; 

Art. 3 Se aproba atribuirea suprafetei de 600mp teren pentru proiectul „Muzeul 

satului Tulucesti” prin Programul “Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si 

national” Granturi SEE; 

Art. 3 Terenul  situat in tarlaua 85, parcela 1005/1/1, carte funciara 106234 si 

numar cadastral 106234, se afla in intravilanul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi; 



Art. 4 Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de primarul 

comunei Tuluceşti, iar comunicarea catre Prefectul Judetului Galaţi pentru controlul 

legalitati va fi asigurata de secretarul comunei. 

  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   Contrasemnează secretar, 

   Bernea Ion                                      Sandu Dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA  

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

 PRIMAR 

NR. 3264/31.03.2014 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  
 

privind: aprobarea bugetului, aprobarea contractului de consultanta, aprobarea atribuirii 

suprafetei de teren pentru proiectul „Muzeul satului Tulucesti” prin Programul 

“Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si national” Granturi SEE 

 

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

Tuluceşti spre analiză proiectul de hotărâre mai sus menţionat. 

 Avand in vedere faptul ca din anul 2007 tara noastra face parte din Uniunea 

Europeana trebiue ca in toate domeniile sa se faca reforme. In privinta protejării 

identităţii culturale a comunităţilor locale unele state europene ajută statul român cu 

fonduri pentru realizarea de acţiuni sau obiective penntru îndeplinirea acestui scop. 

Avand in vedere existenta liniilor de finantare Granturi SEE: Programul 

“Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si national” , cu alocare de resurse 

din Norvegia, Islanda, Liechtenstein, propun Consiliului Local Tuluceşti aprobarea 

bugetului, aprobarea contractului de consultanta, aprobarea atribuirii suprafetei de teren 

pentru proiectul „Muzeul satului Tulucesti” prin Programul “Conservarea si revitalizarea 

patrimoniului cultural si national” Granturi SEE. 

 

PRIMAR 
             Bratu Petrică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

   PRIMAR 

COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL   

Nr. 3265/31.03.2014 

 

 RAPORT DE SPECIALITATE 

 
privind: aprobarea bugetului, aprobarea contractului de consultanta, aprobarea atribuirii 

suprafetei de teren pentru proiectul „Muzeul satului Tulucesti” prin Programul 

“Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si national” Granturi SEE 

  
Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului, aprobarea contractului de 

consultanta, aprobarea atribuirii suprafetei de teren pentru proiectul „Muzeul satului 

Tulucesti” prin Programul “Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si 

national” Granturi SEE, se încadrează legal, este temeinic  şi este de strictă necesitate în 

contextul actual. 

 Avand in vedere existenta liniilor de finantare Granturi SEE: Programul 

“Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si national” , cu alocare de resurse 

din Norvegia, Islanda, Liechtenstein;  

Posibilitatea legală de aprobare a acestui proiect de hotărâre  este reglementată de 

prevederile 36 alin.2 lit.(c), alin. 5 lit. (a), al. 6 lit. a pct. 4, 5 si art. 124 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, care stipulează printre atribuţiile Consiliului Local pe aceea de a asigura cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura şi 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, 

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 :   aprobarea bugetului, aprobarea contractului de 

consultanta, aprobarea atribuirii suprafetei de teren pentru proiectul „Muzeul satului 

Tulucesti” prin Programul “Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si 

national” Granturi SEE 

 

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 : aprobarea bugetului, 

aprobarea contractului de consultanta, aprobarea atribuirii suprafetei de teren pentru 

proiectul „Muzeul satului Tulucesti” prin Programul “Conservarea si revitalizarea 



patrimoniului cultural si national” Granturi SEE, corespunde din punct de vedere legal 

existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului, aprobarea contractului de 

consultanta, aprobarea atribuirii suprafetei de teren pentru proiectul „Muzeul satului 

Tulucesti” prin Programul “Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si 

national” Granturi SEE 

- 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, Peiu Lică, Marin Neculai şi 

Mitrofan Nicolae Marius, 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 :   aprobarea bugetului, aprobarea contractului de 

consultanta, aprobarea atribuirii suprafetei de teren pentru proiectul „Muzeul satului 

Tulucesti” prin Programul “Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si 

national” Granturi SEE 

 

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 : aprobarea bugetului, 

aprobarea contractului de consultanta, aprobarea atribuirii suprafetei de teren pentru 



proiectul „Muzeul satului Tulucesti” prin Programul “Conservarea si revitalizarea 

patrimoniului cultural si national” Granturi SEE, corespunde din punct de vedere legal 

existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului, aprobarea contractului de 

consultanta, aprobarea atribuirii suprafetei de teren pentru proiectul „Muzeul satului 

Tulucesti” prin Programul “Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si 

national” Granturi SEE 

- 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 :   aprobarea bugetului, aprobarea contractului de 

consultanta, aprobarea atribuirii suprafetei de teren pentru proiectul „Muzeul satului 

Tulucesti” prin Programul “Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si 

national” Granturi SEE 

 

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 : aprobarea bugetului, 

aprobarea contractului de consultanta, aprobarea atribuirii suprafetei de teren pentru 



proiectul „Muzeul satului Tulucesti” prin Programul “Conservarea si revitalizarea 

patrimoniului cultural si national” Granturi SEE, corespunde din punct de vedere legal 

existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului, aprobarea contractului de 

consultanta, aprobarea atribuirii suprafetei de teren pentru proiectul „Muzeul satului 

Tulucesti” prin Programul “Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si 

national” Granturi SEE 

- 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, Enache Daniel, Mîrza Marius, Popa 

Costică, Mocanu Victor, 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 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL..... 

COMUNA........ 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARAREA nr. 

din..... 

Privind: aprobarea bugetului, aprobarea contractului de consultanta, 

aprobarea atribuirii suprafetei de teren pentru proiectul „Muzeul satului 

Tulucesti” prin Programul “Conservarea si revitalizarea patrimoniului 

cultural si national” Granturi SEE  

 

 

 

 



Initiator: 

 
 

Consiliul local al comunei........, judetul....., intrunire in sedinta ordinara din 

data de.....; 

Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului nr. .. din data de......; 

Avand in vedere raportul de specialitate al compartinentului management 

proiecte din aparatul de specialitate al primarului comunei...., nr. .. din data 

de..; 

Avand in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. ... privind 

activitatea economico-financiara, activitati social culturale, culte, juridica si 

de disciplina; 

Avand in vedere existenta liniilor de finantare Granturi SEE: Programul 

“Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si national” , cu alocare 

de resurse din Norvegia, Islanda, Liechtenstein; 

Avand in vedere prevederile art. 36 alin.2 lit.(c), alin. 5 lit. (a) si art. 124 din 

Legea nr.215/2001 privind administrarea publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

In baza art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrarea publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTARASTE 

Art. 1 Se aproba bugetul pentru proiectul „Muzeul satului Tulucesti” prin 

Programul “Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si national” 

Granturi SEE. 

Art.2 Se aproba Contractul de prestari servicii de consultanta in valoare de 

30.000 euro plus TVA; 

Art. 3 se aproba atribuirea suprafetei de...mp teren pentru proiectul „Muzeul 

satului Tulucesti” prin Programul “Conservarea si revitalizarea 

patrimoniului cultural si national” Granturi SEE; 

Art. 3 Terenul  situat in tarlaua..., parcela.., carte funciara... si numar 

cadastral ..., se afla in intravilanul comunei....., jud....; 

Art. 4 Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de primarul 

comunei, ..........., iar comunicarea catre Prefectul Judetului...... pentru 

controlul lehalitati va fi asigurata de secretar... 

 

Presedinte sedinta, 

............................ 

Contrasemneaza 

Secretar, 

.............. 

 

 



 


