
           ROMANIA 

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

   CONSILIUL LOCAL   

 

H O T A R A R E A   Nr.   22  

din  29.03.2011  

   

privind : rectificarea bugetului local al comunei Tuluceşti pe  anul  2011 

  

Initiator : Bratu Petrică – primar 

                 Nr. si data depunerii  proiectului de hotarare : 2190/23.03.2011    

 

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

de 29.03.2011 convocată prin dispoziţia nr. 195/21.03.2011    

   Avand in vedere Expunerea de motive prezentata de initiator inregistrata la nr.  

2191/23.03.2011    

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

aparatului de specialitate al primarului inregistrat la nr. 2192/23.03.2011       

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

economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism înregistrată sub nr.  2306/28.03.2011        

 Având în vedere referatul compartimentului financiar-contabil nr. 1135/10.03.2011 ;     

 Având în vedere prevederile H.G. nr. 192/2011 privind repartizarea pe proiecte a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a 

infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural; 

 Având în vedere decizia APIA nr. 2274013/03.02.2011 de acordare a plăţilor în cadrul 

schemelor de sprijin de suprafaţă; 

 Având în vedere adresa compartimentului de asistenţă socială prin care solicită 

suplimentarea creditelor bugetare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, 

cărbuni etc. Familiilor, altele decât beneficiarele legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

Avand  in vedere prevederile 19 al.2 şi art. 20 al. 1 lit. c din Legea nr. 273 din 2006 privind 

finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Avand in vedere prevederile art. 36,  alin. (4), litera a  din Legea administratiei publice 

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

  Conform art. 45 alin. 1 şi alin. (2), litera a 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 aproba rectificarea bugetului local al comunei Tulucesti pe anul 2010, 

care va cuprinde: 

  - Venituri totale                                            -  7.217.000    lei  

                                din care: 

                                     - venituri proprii                               -   2.250.000    lei 

                                     - sume defalcate din TVA                 -    4.781.000   lei 

    - subventii                                          -    186.000   lei 

                        - Cheltuieli totale                                         -   7.647.000   lei 

                                 din care:     

                                     - cheltuieli curente                         -   4.704.000     lei 



                                     - cheltuieli de capital                      -   2.943.000    lei 

    - fond rulment          - 430.000    lei 

  Art.  2. –  Domnul primar, Bratu Petrică,  va duce la indeplinire prezenta hotarare; 

  Art. 3. – 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 

 

 

  Preşedinte şedinţă 

   Frosă Maricel             Contrasemneaza    

                                                  SECRETAR, 

                                                                             Sandu Dan   

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 :   rectificarea bugetului local al comunei Tuluceşti pe  

anul  2011 

 

 

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 : rectificarea bugetului local al 

comunei Tuluceşti pe  anul  2011, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre rectificarea bugetului local al comunei Tuluceşti pe  anul  2011. 

- 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 :   rectificarea bugetului local al comunei Tuluceşti pe  

anul  2011 

 

 

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 : rectificarea bugetului local al 

comunei Tuluceşti pe  anul  2011, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre rectificarea bugetului local al comunei Tuluceşti pe  anul  2011. 

- 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 :   rectificarea bugetului local al comunei Tuluceşti pe  

anul  2010 

 

 

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 : rectificarea bugetului local al 

comunei Tuluceşti pe  anul  2011, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre rectificarea bugetului local al comunei Tuluceşti pe  anul  2011. 

- 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 
 


