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JUDETUL GALATI  
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CONSILIUL  LOCAL  

 

 

 

 

 

                                            HOTARAREA  Nr. 33 

                                                 din 19.04.2011 

 

 privind : trecerea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a 

unor drumuri de interes local aparţinând comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi pe perioada 

realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a 

Infrastructurii; 

 

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

Proiect de hotarare inregistrat la nr. 2927/18.04.2011 

     

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

extraordinară în data de 19.04.2011 conform dispoziţiei de convocare nr. 228/15.04.2011; 

      Având in vedere expunerea de motive  la proiectul de hotarare, inregistrata la nr. 

2928/18.04.2011 

  Având in vedere raportul de specialitate prezentat de Compartimentul de resort 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului ,inregistrat la nr. 2929/18.04.2011 

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

Tuluceşti,jud. Galati înregistrată sub nr. 2938/18.04.2011; 

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 29 din 20.12.2005 privind 

aprobarea Planului Urbanistic General Actualizat al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi.  

Având în vedere prevederile art. 2 alin. 3, art. 4 alin. 6 şi 7, art. 5 alin. 1, 4 şi 5 din 

H.G nr. 251/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor 

prioritare din cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

Având în vedere prevederile O.U.G nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare a infrastructurii; 

Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia; 

Având în vedere prevederile art. 22 indice 1 al.1 indice 1 din Ordonanţa nr. 

43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

      Având in vedere  prevederile art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. c şi alin. 6 lit. a pct. 11 

şi 13, alin. 9 din Legea nr. 215/2001, privind  administratia  publica locala, republicată, 

cu modificarile si completarile ulterioare ; 



      In baza prevederilor art. 45  alin.  (1), alin. 2 lit. d şi e, alin. 3 din Legea  nr. 

215/2001 , privind administratia publica locala, republicată, cu modificările şi 

completările; 

 

HOTARASTE  : 

 

Art.1. Se aprobă trecerea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Turismului a unor drumuri de interes local aparţinând comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de 

Dezvoltare a Infrastructurii; 

Art.2 Datele de identificare a drumurilor de interes local ce aparţin comunei 

Tuluceşti, judeţul Galaţi sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.3 Se desemnează primarul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, domnul Bratu 

Petrică, să reprezinte Consiliul Local Tuluceşti în relaţia cu unitatea de Implementare a 

P.N.D.I; 

Art.4 Primarul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, domnul Bratu Petrică, va 

îndeplini atribuţiile ce îi revin conform art. art. 5 alin. 4 şi 5 din H.G nr. 251/2011 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul 

Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

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

Primarul comunei  comunei  Tulucesti , judetul Galati . 

          Art.6.  (1) Prezenta  hotarare  se  comunica  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  publica  se  face  prin  afisare  la  sediul  

Primariei  comunei  Tulucesti ; 

 
 

               Presedintele de sedinta                       Contrasemnează 

        Frosă Maricel                 Secretar 

                           Sandu  Dan                                

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA  

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

 PRIMAR 

NR. 2928/18.04.2011 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind : trecerea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a 

unor drumuri de interes local aparţinând comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi pe perioada 

realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a 

Infrastructurii; 

 

 

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

Tuluceşti spre analiză proiectul de hotărâre privind : trecerea în administrarea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a unor drumuri de interes local 

aparţinând comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi pe perioada realizării proiectelor prioritare 

din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii; 

Se ştie că pe Drumul Naţional 26 ce străbate comuna Tuluceşti se înregistrează 

anual un număr mare de accidente în care sunt implicate atelaje cu animale, mopede, 

biciclete. Acestea ar putea fi evitate dacă ar exista un drum comunal, modernizat, care ar 

face legătura între cele două sate componente, şi anume Şiviţa şi Tătarca, şi mai multe 

drumuri locale modernizate, asfaltate. 

Lungimea acestor drumuri, care dacă ar fi modernizate, asfaltate ar fluidiza 

circulaţia în comuna Tuluceşti este de 7350 m. 

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 

proiectul de hotărâre privind trecerea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale 

şi Turismului a unor drumuri de interes local aparţinând comunei Tuluceşti, judeţul 

Galaţi pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de 

Dezvoltare a Infrastructurii; 

 

PRIMAR 
             Bratu Petrică 

 

 

 

 

 

 



 

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

   PRIMAR 

COMPARTIMENT PROIECTE   

Nr. 2929/18.04.2011 

 

 RAPORT DE SPECIALITATE 

 
privind : trecerea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a 

unor drumuri de interes local aparţinând comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi pe perioada 

realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a 

Infrastructurii; 

 

 

  
Proiectul de hotărâre privind trecerea în administrarea Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului a unor drumuri de interes local aparţinând comunei Tuluceşti, 

judeţul Galaţi pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional 

de Dezvoltare a Infrastructurii, se încadrează legal, este temeinic  şi de strictă necesitate 

în contextul actual. 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. 3, art. 4 alin. 6 şi 7, art. 5 alin. 1, 4 şi 5 din 

H.G nr. 251/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor 

prioritare din cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului, care stipulează după cum urmează: “Drumurile judeţene şi de 

interes local aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-

teritoriale se preiau în administrare de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul P.N.D.I., prin protocol 

încheiat cu beneficiarii finali pe baza hotărârii consiliului judeţean sau, după caz, a 

hotărârii consiliului local, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, cu specificaţia 

expresă că terenurile sunt libere de orice sarcini şi că nu se află în litigiu”, 

“Documentaţiile tehnico-economice se actualizează prin grija beneficiarilor finali în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare şi se prezintă pentru avizare în Consiliul 

tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi, după caz, în 

Consiliul interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe. În 

cuprinsul documentaţiilor tehnico-economice actualizate se adaugă şi cheltuielile de 

finanţare-operare”, “Pentru obiectivele de investiţii aprobate la finanţare, Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului preia de la beneficiarii finali, pe durata de realizare a 

investiţiei, potrivit legii, terenurile aferente construcţiilor şi/sau sectoare de drum, după 

caz, în funcţie de tipul proiectului prioritar, conform protocoalelor prevăzute în anexa nr. 

1 sau, după caz, în anexa nr. 2, cu specificaţia expresă că sunt libere de sarcini, conform 

extraselor de carte funciară sau declaraţiei pe propria răspundere a 

primarului/preşedintelui consiliului judeţean, în situaţia în care terenurile nu sunt înscrise 

în cartea funciară; Beneficiarii finali ai obiectivelor de investiţii participă la urmărirea 



bunei realizări a lucrărilor, inclusiv pe faze de execuţie, primesc în custodie, pe măsura 

realizării acestora şi pe răspunderea executanţilor, până la data recepţiei prevăzute la art. 

3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, părţi funcţionale din 

proiect sau proiectul în întregul său şi asigură din bugetul lor folosinţa/operarea 

provizorie a bunului primit în custodie, în măsura în care acest lucru este posibil din 

punct de vedere tehnic, precum şi întreţinerea acestuia. 

Beneficiarii finali ai proiectelor prioritare din cadrul P.N.D.I. vor desemna un 

reprezentant care, pe durata contractului de lucrări încheiat de Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului cu executantul, va avea următoarele atribuţii: 

    a) să participe activ la predarea amplasamentului, prin convocarea deţinătorilor de 

utilităţi; 

    b) să sprijine Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului prin reînnoirea avizelor şi 

permiselor, precum şi prin prelungirea autorizaţiei de construire, dacă este cazul; 

    c) să asigure legătura dintre autorităţile locale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului pe parcursul execuţiei lucrărilor; 

    d) să participe la şedinţele de măsurători organizate de inspectorul de şantier în vederea 

verificării situaţiei de lucrări pregătite de executant; 

    e) să avizeze situaţiile de lucrări pregătite de executant şi verificate de inspectorul de 

şantier, în prealabil ca acestea să fie acceptate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului; 

    f) să formuleze punctele de vedere ale beneficiarului final în cazul în care intervin 

modificări de soluţii tehnice; 

    g) să participe ca membru în comisia de recepţie la terminarea lucrărilor organizată de 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului; 

    h) să semnaleze Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe parcursul 

perioadei de notificare a defecţiunilor, în termen de 5 zile de la apariţie, orice defecţiune; 

    i) să participe ca membru în comisia de recepţie finală organizată de Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului” 

Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, care stipulează “(1) Bunurile din domeniul public 

pot fi date, după caz, în administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale, a altor instituţii publice de interes naţional, 

judeţean sau local. 

    (2) Darea în administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau a 

consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a 

consiliului local. 

    (3) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească bunul şi să 

dispună de acesta, în condiţiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare. Dreptul 

de administrare va putea fi revocat numai dacă titularul său nu-şi exercită drepturile şi nu-

şi execută obligaţiile născute din actul de transmitere. 

    (4) În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţă titularul acestui drept va 

sta în nume propriu. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, 

titularul dreptului de administrare are obligaţia să arate instanţei cine este titularul 

dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă. Titularul 

dreptului de administrare răspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca 



urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligaţii 

poate atrage revocarea dreptului de administrare. 

    (5) În litigiile prevăzute la alin. (4), statul este reprezentat de Ministerul Finanţelor 

Publice, iar unităţile administrativ-teritoriale, de către consiliile judeţene, de Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti sau de consiliile locale, care dau mandat scris, în 

fiecare caz, preşedintelui consiliului judeţean sau primarului. Acesta poate desemna un 

alt funcţionar de stat sau un avocat care să-l reprezinte în faţa instanţei. 

    (6) Dispoziţiile alin. (4) şi (5) sunt aplicabile şi în litigiile privitoare la dreptul de 

concesiune, închiriere sau la dreptul de proprietate asupra bunurilor concesionate sau 

închiriate” 

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 29 din 20.12.2005 privind 

aprobarea Planului Urbanistic General Actualizat al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi.  

Având în vedere prevederile art. 22 indice 1 al.1 indice 1 din Ordonanţa nr. 43/1997, 

privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare care 

postulează că „(1) Pentru realizarea proiectelor prioritare de interes naţional şi european, 

cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, se preiau de către administratorul 

drumurilor naţionale sectoare de drum de interes naţional, judeţean sau local situate în 

intravilanul/extravilanul unor localităţi, în vederea realizării lucrărilor respective.  

    (1^1) Pentru îndeplinirea obiectivelor programelor naţionale de realizare a proiectelor 

prioritare de interes judeţean şi de interes local, cu acordul autorităţilor administraţiei 

publice locale, se preiau de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, după 

caz, sectoare de drum de interes judeţean sau local situate în intravilanul/extravilanul 

unor localităţi, în vederea realizării lucrărilor respective. 

    (2) După finalizarea lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit autorităţilor 

administraţiei publice locale de care au aparţinut.” 

 Având in vedere  prevederile art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. c şi alin. 6 lit. a pct. 11 

şi 13, alin. 9 din Legea nr. 215/2001, privind  administratia  publica locala, republicată, 

cu modificarile si completarile ulterioare, care ne arată ce atribuţii exercită Consiliul local 

şi anume: atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului 

sau municipiului; avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a 

teritoriului şi urbanism ale localităţilor; asigură, potrivit competenţelor sale şi în 

condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local 

privind: dezvoltarea urbană, podurile şi drumurile publice. 

 În conformitate prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-a întocmit prezentul raport 

de specialitate. 

 

 
Inspector 

Munteanu Lăcrămioara Daniela 

 

 

 

 

 

 



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.  2938/18.04.2011 

 

AVIZ 

 

La proiectul de hotărâre privind :   trecerea în administrarea Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului a unor drumuri de interes local aparţinând comunei Tuluceşti, 

judeţul Galaţi pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional 

de Dezvoltare a Infrastructurii; 

 

  

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 : trecerea în 

administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a unor drumuri de interes 

local aparţinând comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi pe perioada realizării proiectelor 

prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, corespunde din 

punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre: trecerea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale 

şi Turismului a unor drumuri de interes local aparţinând comunei Tuluceşti, judeţul 

Galaţi pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de 

Dezvoltare a Infrastructurii; 

- 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.  2938/18.04.2011 

 

 

AVIZ 

 

La proiectul de hotărâre privind :   trecerea în administrarea Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului a unor drumuri de interes local aparţinând comunei Tuluceşti, 

judeţul Galaţi pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional 

de Dezvoltare a Infrastructurii; 

 

  

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 : trecerea în 

administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a unor drumuri de interes 

local aparţinând comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi pe perioada realizării proiectelor 

prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, corespunde din 

punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre: trecerea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale 

şi Turismului a unor drumuri de interes local aparţinând comunei Tuluceşti, judeţul 

Galaţi pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de 

Dezvoltare a Infrastructurii; 

- 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.  2938/18.04.2011 

 

AVIZ 

 

La proiectul de hotărâre privind :   trecerea în administrarea Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului a unor drumuri de interes local aparţinând comunei Tuluceşti, 

judeţul Galaţi pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional 

de Dezvoltare a Infrastructurii; 

 

  

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 : trecerea în 

administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a unor drumuri de interes 

local aparţinând comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi pe perioada realizării proiectelor 

prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, corespunde din 

punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre: trecerea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale 

şi Turismului a unor drumuri de interes local aparţinând comunei Tuluceşti, judeţul 

Galaţi pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de 

Dezvoltare a Infrastructurii; 

- 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 

 


