
R O M A N I A 

JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

H O T A R A R E A  NR.  34  

din  27.06.2013 

 

 

 

privind : atribuirea de denumiri la străzi în satele Tuluceşti, Tătarca şi Şiviţa, sate componente 

ale comunei Tuluceşti, jud. Galaţi; 

 

INITIATOR : Bratu Petrică – primarul comunei Tuluceşti, judeţul Galati . 

Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului :  4864/20.06.2013 

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

de   30.06.2013 convocată prin dispoziţia nr.  166/13.06.2013; 

 Având in vedere Expunerea de motive, inregistrata sub nr.  4865/20.06.2013 prezentată 

de iniţiator; 

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

aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 4871/20.06.2013  

 Având in vedere Avizul comisiei de specialitate nr. 4994/27.06.2013;  

 Având în vedere adresa nr. 3525/11.06.2013 a Instituţiei Prefectului Galaţi de avizare 

favorabilă a propunerilor de denumiri de străzi din comuna Tuluceşti; 

 Având in vedere prevederile art. 2 lit. d din O.G nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având in vedere prevederile art. 36 al. 5 lit. d din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 In baza art. 45 al. 1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H  O  T  A  R  A  S  T  E  : 

 

 

 Art.1. – Se atribuie denumiri la străzi în satele Tuluceşti, Tătarca şi Şiviţa, sate 

componente ale comunei Tuluceşti, jud. Galaţi, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la prezenta 

hotărâre; 

 Art.2 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei 

Tuluceşti, judeţul Galati . 

 Art.3 – Prezenta hotarare va fi comunicata prefectului si celor interesati si va fi facuta 

publica prin grija secretarului comunei Tuluceşti . 

 

 

 

 PRESEDINTE  DE  SEDINTA , 

  Şoimu Gabriel Claudiu 

        CONTRASEMNAT SECRETAR, 

                 Sandu Dan 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

R O M A N I A 

JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCEŞTI 

Compartiment Registrul Agricol 

Nr. 4871/20.06.2013    . 

 

 

 

 

 

RAPORT   DE   SPECIALITATE 
 

 

 

 

La proiectul de hotărâre privind : atribuirea de denumiri la străzi în satele Tuluceşti, 

Tătarca şi Şiviţa, sate componente ale comunei Tuluceşti, jud. Galaţi; 

 

 

 Consider necesară atribuirea de denumiri la străzi având în vedere multiplele solicitări 

înaintate de Oficiul Registrului Comerţului Galaţi prin care ne solicita adrese de sediu social 

pentru înfiinţarea agenţilor economici, persoanelor fizice autorizate şi asociaţiilor familiale; 

 Având în vedere că este nevoie de o îmbunătăţire a activităţii de corespondenţă poştală a 

Primăriei şi a cetăţenilor comunei Tuluceşti, 

 Având în vedere că este nevoie de o mai bună coordonare a activităţilor de înfrumuseţare 

şi igienizare a comunei prin atribuirea acestor denumiri de străzi. 

 Având în vedere că art. 2 lit. d din O.G nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri prevede că  denumirile la străzi este o competenţă a Consiliului Local 

 Este de competenţa Consiliului Local Tuluceşti să adopte această hotărâre conform art. 

36 al. 5 lit. d din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Prezentul raport s-a întocmit conform art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice. 

 

 

Consilier 

Postolache Rădiţa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

R O M A N I A 

JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCEŞTI 

P R I M A R         

Nr. 4865/20.06.2013 

 

 

EXPUNERE    DE    MOTIVE 
 

 

 

 

la proiectul de hotărâre: atribuirea de denumiri la străzi în satele Tuluceşti, Tătarca şi 

Şiviţa, sate componente ale comunei Tuluceşti, jud. Galaţi; 

 

 

 Proiectul de hotarare a fost initiat conform cu prevederile din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Atribuirea de denumiri la străzi ar însemna pentru Consiliul Local Tuluceşti următoarele: 

- O identificare corectă a agenţilor economici având în vedere că numărul acestora 

sporeşte 

- O mai bună colaborare cu Oficiul Registrului Comerţului Galaţi şi instanţele 

judecătoreşti; 

- intervenţia promptă în cazul unor dezastre a Comitetului Local pentru Situaţii de 

Urgenţă Tuluceşti; 

- fluidizarea activităţii de corespondenţă a primăriei Tuluceşti şi a Poştei Tuluceşti 

- o intrare în normalitate; 

- controlul privind circulaţia în zonă etc. 

Posibilitatea legală de atribuire de denumiri la străzile din comuna Tuluceşti este 

prevăzută de art. 2 lit. d din O.G nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu 

modificările şi completările ulterioare 

Astfel, vă solicit sprijinul în vederea iniţierii procedurii de atribuire de denumiri la străzi 

în satele Tuluceşti, Tătarca şi Şiviţa, sate componente ale comunei Tuluceşti, jud. Galaţi; 

 

 

 

 

P R I M A R , 

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 atribuirea de denumiri la străzi în satele Tuluceşti, Tătarca şi 

Şiviţa, sate componente ale comunei Tuluceşti, jud. 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 : atribuirea de denumiri la 

străzi în satele Tuluceşti, Tătarca şi Şiviţa, sate componente ale comunei Tuluceşti, jud. Galaţi, 

corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri la străzi în satele Tuluceşti, Tătarca şi 

Şiviţa, sate componente ale comunei Tuluceşti, jud. Galaţi; 

- 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 atribuirea de denumiri la străzi în satele Tuluceşti, Tătarca şi 

Şiviţa, sate componente ale comunei Tuluceşti, jud. 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 : atribuirea de denumiri la 

străzi în satele Tuluceşti, Tătarca şi Şiviţa, sate componente ale comunei Tuluceşti, jud. Galaţi, 

corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri la străzi în satele Tuluceşti, Tătarca şi 

Şiviţa, sate componente ale comunei Tuluceşti, jud. Galaţi; 

- 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 atribuirea de denumiri la străzi în satele Tuluceşti, Tătarca şi 

Şiviţa, sate componente ale comunei Tuluceşti, jud. 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 : atribuirea de denumiri la 

străzi în satele Tuluceşti, Tătarca şi Şiviţa, sate componente ale comunei Tuluceşti, jud. Galaţi, 

corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri la străzi în satele Tuluceşti, Tătarca şi 

Şiviţa, sate componente ale comunei Tuluceşti, jud. Galaţi; 

- 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 

 

 


