
ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA TULUCESTI                                           

CONSILIUL  LOCAL  

 

 

                                            HOTARAREA  Nr.  26   

                                                 din :  29.03.2012   

 

 privind :  acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru racordarea la reţeaua electrică de 

distribuţie a locului de consum „HALA DE PRODUCŢIE” din sat Tuluceşti, comuna 

Tuluceşti, judeţul Galaţi; 

 

Initiator : Bratu Petrică , Primarul comunei Tulucesti , judetul Galati; 

Proiect de hotarare inregistrat la nr.  2041/20.02.2012     

     

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

extraordinară în data de 29.03.2012 conform dispoziţiei de convocare nr. 39/08.03.2012    

Având in vedere expunerea de motive  la proiectul de hotarare prezentată de 

iniţiator, inregistrata la nr. 2042/20.02.2012    

 Având in vedere raportul de specialitate prezentat de Compartimentul de resort 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la nr.  2149/24.02.2012   

 Având in vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local 

Tuluceşti, jud. Galati înregistrată sub nr. 2839/29.03.2012 

 Având in vedere cererea nr. 282/17.02.2012 a S.C. BUTAN GRUP S.R.L. 

Având în vedere prevederile Ordinului Prefectului nr. 1227/31.10.2011; 

Având în vedere avizul tehnic de racordare nr.30501111602/06.02.2012 emis de 

către S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD SDEE GALAŢI

 Având în vedere prevederile art. 2 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia; 

      Avand in vedere  prevederile art. 36 al. 2 lit. b, al. 4 lit. e, al. 6 lit. a pct. 11, 13 din 

Legea nr. 215/2001, privind  administraţia  publica locală, republicată, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

      In baza prevederilor art. 45  alin.  (1)  din Legea  nr. 215/2001, privind 

administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările; 

 

 

HOTĂRĂŞTE  : 

 

Art.1. Se exprimă în mod favorabil acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru 

racordarea la reţeaua electrică de distribuţie a locului de consum „HALA DE 

PRODUCŢIE” din sat Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi, respectiv 

RACORDUL LEA 20KV PTA 20/0,4 S.C. BUTAN GRUP S.R.L constituit din 3 stâlpi 

de medie tensiune, conform planului de situaţie vizat şi anexat prezentei hotărâri; se 

instituie drepturile de superficie, uz şi servitute de trecere aeriană şi supraterană cu titlu 

gratuit pe toată durata de viaţă a liniei electrice aeriene „RACORD LEA 20KV PTA 



20/0,4 S.C. BUTAN GRUP S.R.L constituit din 3 stâlpi de medie tensiune” în favoarea 

S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD SDEE GALAŢI. 

Art.2 Realizarea reţelei de racordare de către S.C. FDEE ELECTRICA 

DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD SDEE GALAŢI pentru S.C. BUTAN GRUP S.R.L, 

se va face cu respectarea prevederilor legale;  

Art.3. Toate cheltuielile privind reabilitarea drumului de exploatare de interes 

public, şi a terenului afectat, exploatarea lor corectă şi reparaţia lor în caz de deteriorare, 

din culpa S.C. BUTAN GRUP S.R.L sau a colaboratorilor acesteia, cad în sarcina S.C. 

BUTAN GRUP S.R.L pe întrega perioadă de timp de utilizare a instalaţiei electrice. 

Art.4 Pentru orice distrugere a bunurilor vecine acestui drumuri de exploatare sau 

teren, cauzate de către S.C. BUTAN GRUP S.R.L sau colaboratorii acesteia, S.C. 

BUTAN GRUP S.R.L va acorda corectă despăgubire în conformitate cu prevederile legii 

nr. 13/2007 privind energia electrică şi a celorlate acte normative în vigoare. 

Art.5. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  hotarari se insarcineaza  

Primarul comunei  comunei  Tulucesti , judetul Galati . 

Art.6  (1) Prezenta  hotarare  se  comunică  Instituţiei Prefectului  judetului  

Galati  in  vederea  exercitarii  controlului  cu  privire  la  legalitate  si  se  aduce  la  

cunostinta  publica  prin  grija  secretarului  comunei. 

            (2) Aducerea  la  cunostinta  publică  se  face  prin  afisare  la  sediul  

Primariei  comunei  Tulucesti  
 

                                                                            

Preşedinte de şedinţă                         Contrasemneaza    

                          Pecingină Neculai                 SECRETAR, 

                                                                             Sandu Dan   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



România 

Judeţul Galaţi 

Comuna Tuluceşti 

Primar 

Compartiment proiecte 

Nr.   2149/24.02.2012   

 

 

Raport de specialitate 
 

Privind: acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru racordarea la reţeaua electrică de 

distribuţie a locului de consum „HALA DE PRODUCŢIE” din sat Tuluceşti, comuna 

Tuluceşti, judeţul Galaţi; 

 

 

Având in vedere cererea nr. 282/17.02.2012 a S.C. BUTAN GRUP S.R.L. 

Având în vedere prevederile Ordinului Prefectului nr. 1227/31.10.2011  care atestă 

faptul că terenul pe care se va situa această reţea electrică aparţine comunei Tuluceşti. 

Având în vedere avizul tehnic de racordare nr.30501111602/06.02.2012 emis de 

către S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD SDEE GALAŢI

 Având în vedere prevederile art. 2 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, care stipulează “Statul sau unităţile administrativ-

teritoriale exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public, în limitele şi în condiţiile legii”. 

 De asemenea, art. 36 al. 6 lit. a pct. 11, 13 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: 

    1. educaţia; 

    2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 

vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

    3. sănătatea; 

    4. cultura; 

    5. tineretul; 

    6. sportul; 

    7. ordinea publică; 

    8. situaţiile de urgenţă; 

    9. protecţia şi refacerea mediului; 

    10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de 

arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; 

    11. dezvoltarea urbană; 

    12. evidenţa persoanelor; 

    13. podurile şi drumurile publice; 

    14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, 

salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz; 



    15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor; 

    16. activităţile de administraţie social-comunitară; 

    17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii 

administrativ-teritoriale sau în administrarea sa; 

    18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza 

unităţii administrativ-teritoriale; 

    19. alte servicii publice stabilite prin lege; 

 

 

        Consilier 

          Munteanu Lăcrămioara 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      România 

   Judeţul Galaţi 

Comuna Tuluceşti 

        Primar 

Nr.   2042/20.02.2012    

 

 

Expunere de motive 
 

 

Privind: acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru racordarea la reţeaua electrică de 

distribuţie a locului de consum „HALA DE PRODUCŢIE” din sat Tuluceşti, comuna 

Tuluceşti, judeţul Galaţi; 

 

 

Având in vedere cererea nr. 282/17.02.2012 a S.C. BUTAN GRUP S.R.L. 

Având în vedere prevederile Ordinului Prefectului nr. 1227/31.10.2011  care atestă 

faptul că terenul pe care se va situa această reţea electrică aparţine comunei Tuluceşti. 

Având în vedere avizul tehnic de racordare nr.30501111602/06.02.2012 emis de 

către S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD SDEE GALAŢI

 Având în vedere prevederile art. 2 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, care stipulează “Statul sau unităţile administrativ-

teritoriale exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public, în limitele şi în condiţiile legii”. Asemenea prevederi se regăsesc şi în 

Legea Energiei nr. 13 din 2007. 

 O astfel de investiţie la nivelul comunei Tuluceşti poate însemna şi locuri de muncă 

pentru cetăţeni din comună, având în vedere că această reţea electrică va deservi o nouă hală 

de producţie ultramodernă a S.C. BUTAN GRUP S.R.L, unul din principalii contribuabili ai 

primăriei Tuluceşti. Asemenea prevederi se regăsesc şi în Legea Energiei nr. 13 din 2007. 

Astfel solicit consilierilor locali sprijinul Consiliului Local Tuluceşti pentru 

proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru racordarea la 

reţeaua electrică de distribuţie a locului de consum „HALA DE PRODUCŢIE” din sat 

Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi. 

        

Primar  

             Bratu Petrică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 :   acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru racordarea 

la reţeaua electrică de distribuţie a locului de consum „HALA DE PRODUCŢIE” din sat 

Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul 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 : acordul Consiliului 

Local Tuluceşti pentru racordarea la reţeaua electrică de distribuţie a locului de consum 

„HALA DE PRODUCŢIE” din sat Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi, 

corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre: acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru racordarea la 

reţeaua electrică de distribuţie a locului de consum „HALA DE PRODUCŢIE” din sat 

Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi; 

- expunere de motive 

- 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 :   acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru racordarea 

la reţeaua electrică de distribuţie a locului de consum „HALA DE PRODUCŢIE” din sat 

Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul 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 : acordul Consiliului 

Local Tuluceşti pentru racordarea la reţeaua electrică de distribuţie a locului de consum 

„HALA DE PRODUCŢIE” din sat Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi, 

corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre: acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru racordarea la 

reţeaua electrică de distribuţie a locului de consum „HALA DE PRODUCŢIE” din sat 

Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi; 

- expunere de motive 

- 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 :   acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru racordarea 

la reţeaua electrică de distribuţie a locului de consum „HALA DE PRODUCŢIE” din sat 

Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul 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 : acordul Consiliului 

Local Tuluceşti pentru racordarea la reţeaua electrică de distribuţie a locului de consum 

„HALA DE PRODUCŢIE” din sat Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi, 

corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre: acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru racordarea la 

reţeaua electrică de distribuţie a locului de consum „HALA DE PRODUCŢIE” din sat 

Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi; 

- expunere de motive 

- 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 


