ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA TULUCESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 40
din : 27.04.2011
privind : instrumentarea şi implementarea proiectului „Modernizare drumuri de
exploatare agricolă comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”, cu finanţare FEADR, măsura 125
„Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii
şi silviculturii”, submăsura 125a2 „Infrastructură agricolă de acces”
Initiator : Bratu Petrică , Primarul comunei Tulucesti , judetul Galati;
Proiect de hotarare inregistrat la nr. 3047/26.04.2011

Consiliul Local al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 27.04.2011 conform dispoziţiei de convocare nr. 229/19.04.2011;
Având in vedere expunerea de motive la proiectul de hotarare prezentată de
iniţiator, inregistrata la nr. 3048/26.04.2011;
Având in vedere raportul de specialitate prezentat de Compartimentul de resort
din cadrul aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la nr. 3049/26.04.2011;
Având in vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local
Tuluceşti, jud. Galati înregistrată sub nr. 3060/26.04.2011;
Având în vedere prevederile H.C.L nr. 29/20.12.2005 privind aprobarea Planului
Urbanistic General Actualizat al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi;
Având în vedere prevederile H.C.L nr. 20/13.07.2001 privind însuşirea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tuluceşti, publicat în
anexa nr. 55 din Monitorul Oficial nr. 605 bis/2002;
Având in vedere prevederile Programului FEADR, măsura 125 „Îmbunătăţirea şi
dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”,
submăsura 125a „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrstructurii legate de dezvoltarea şi
adaptarea agriculturii”
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 36 al. 2 lit. b, al. 4 lit. a, d, 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) şi al. 2 lit. d şi e din Legea nr. 215/2001,
privind administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările;
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Necesitatea si oportunitatea investitiei;
Investitia in drumurile de exploatatie agricola este necesara pentru deservirea
tuturor agentilor economici si exploatatilor agricole situate in zona drumurilor propuse a
fi modernizate si pentru separarea traficului cu utilaje agricole pe o portiune din drumul
national DN 26 si DN 24D.,de traficul auto neagricol . Drumul situat in extravilanul
satului Sivita, in lungime de 2780 m, separa traficul cu utilaje agricole pe o portiune de
7,763 km din DN 26 cuprinsa intre km 12+100 si 19+863 si pe o portiune de 8,071 km
din DN 24 D, cuprinsa intre km 76+629 si km 84+700. Drumul situat in extravilanul
satului Tulucesti, in lungime de 2322 m, separa traficul cu utilaje agricole pe o portiune
de 3,300 km din DN 26 cuprinsa intre km 12+100 si 15+400 si pe o portiune de 5,010 km
din DN 24 D, cuprinsa intre km 79+690 si km 84+700.
Oportunitatea investitiei s-a ivit odata cu posibilitatea accesarii de fonduri U.E. in
cadrul Masurii 125,submasura 125a2 "Infrastructură agricolă de acces".
Proiectul se incadreaza in prioritatile propuse prin Planul de Urbanism General al
comunei Tulucesti .
Drumurile sau terenurile agricole pe care se vor amplasa noile investitii sunt
incluse in domeniul public al UAT Tulucesti si sunt clasificate in conformitate cu
legislatia nationala in vigoare si nu fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate sau
ale unor litigii .
Art. 2. Lucrarile sunt prevazute in bugetul local pentru perioada de realizare a
investitiei;
Odata cu finantarea investitiei prin Masura 125, Consiliul Local al Comunei
Tulucesti se obliga sa prevada in bugetul local sumele necesare realizarii investitiei, pe
toata durata realizarii lucrarilor de investitii
Art. 3. Angajamentul de a suporta cheltuielile de intretinere si/sau reparare a
investitiei si,dupa caz cofinantarea investitiei;
Consiliul Local al Comunei Tulucesti se obliga sa suporte din fonduri proprii
lucrarile de intretinere sau reparare a investitiei si sa cofinanteze valoarea neeligibila
rezultata din proiectul depus pe Masura 125,submasura 125a2 "Infrastructură agricolă de
acces".
Art. 4. Suprafetele/Obiectivele deservite/Protejate de investitie;
Drumurile care fac obiectul investitiei reprezinta cai de acces ce deservesc o
suprafata de 648,409 ha de teren arabil, si deasemenea asigura accesul pentru urmatorii
agenti economici care au ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole :
Denumirea
- S.C. PRESTATORUL S.R.L.
- S.C. AGROBRATU S.R.L
- SOCIETATEA AGRICOLA „AGROIND”
- S.C. EUROFERMA S.R.L.
- S.C. AGROVITAL S.R.L.
- SOCIETATEA AGRICOLA „LUCEAFARUL”

Suprafata
108,62 ha
57,87 ha
275,24 ha
3,40 ha

Tip de activitate
Cod CAEN
0111
0111
0111
0111
0111
0111

- SOCIETATEA AGRICOLA „AGROTAR”
- SOCIETATEA AGRICOLA ”VOINTA”
- SOCIETATEA AGRICOLA „SPERANTA”
- S.C. AGRISERV S.R.L.

17,26 ha
74,03 ha

0111
0111
0111
0111

- S.C. AVICOLA BUZAU S.A.
avicultura
TOTAL
536,42 ha
De asemeni , drumurile propuse a fi modernizate prin asfaltare deservesc un
numar de 497 persoane fizice proprietari de terenuri agricole care exploateaza individual
terenurile, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare
Suprafata Agricola afectata de investitia pe Masura125 este de 5,1644 Ha , pentru
8,172 Km.
Art. 5. Cele trei drumuri de exploatatie agricola ce urmeaza a fi asfaltate
deservesc un numar 11 exploatatii agricole (ferme ), un numar de 26 agenti economici ce
desfasoara in zona activitati economice nonagricole si un numar de 505 ferme de
subzistenta formate din persoane fizice proprietari de terenuri agricole care exploateaza
individual terenurile.
Agentii economici deserviti de cele trei drumuri care desfasoara activitati
nonagricole sunt:
DENUMIRE AGENT ECONOMIC

PROFIL ACTIVITATE

1. SC Rosena SRL Galati
fabricatie vin
2. SC Negro SRL Galati
fabrica mobila
3. SC White Briliant SRL Galati
reconditionat cazi baie
4. SC White Briliant Group SRL Galati
comert bunuri larg consum
5. SC Austed Com SRL Galati
comert en gros ingras.chimice
6. SC Prestatorul SRL Tulucesti
transport rutier de marfuri
7. SC Agriserv SRL Tulucesti
transport rutier de marfuri
8. SC Agroind SRL Tulucesti
bobinat electromotoare
9. SC Bershtain Company SRL
panificatie
10.SC Bershtain Nano Werk SRL
unitate producere implanturi stomatologice
11.SC Alwind Electric SRL
parc eolian
12.SC Ammonit Energy SRL
parc eolian
13.SC Bixenta-Impex SRL
parc eolian
14.SC Gamisa Energy SRL
parc eolian
15.SC Money Invest SRL
parc eolian
16.SC Odis SRL
parc eolian
17.SC Palace Construct SRL
parc eolian
18.SC Orange Romania SA
telefonie mobila
19.SC Casping SRL
transport marfuri-persoane
20.SC Dobtrans SRL
transport marfuri-persoane
21.SC Euroter Distribution SRL
transport marfuri-persoane
22.SC Excelent Trans SRL
transport marfuri-persoane
23.SC Marcasit SRL
transport marfuri-persoane
24.SC Prostar Construct SRL
transport marfuri-persoane
25.SC Vaedyd SRL
transport marfuri-persoane
26.SC Baghera Trans SRL
transport marfuri-persoane

Art. 6. Doua dintre cele trei drumuri de exploatatie agricola care fac legatura intre
DN 26 si DN 24D constituie o ruta alternativa pentru utilajele agricole din cele trei sate
componente ale comunei Tulucesti decongestionand traficul fie pe DN 26 ,fie pe DN
24D.
Astfel drumul situat in extravilanul satului Sivita, in lungime de 2780 m, separa
traficul cu utilaje agricole pe o portiune de 7,763 km din DN 26 cuprinsa intre km
12+100 si 19+863 si pe o portiune de 8,071 km din DN 24 D, cuprinsa intre km 76+629
si km 84+700 prin aceasta ruta alternativa distanta totala pe care se decongestioneaza
circulatia pe cele doua drumuri nationale
fiind de 15,834 Km. Drumul situat in
extravilanul satului Tulucesti, in lungime de 2322 m, separa traficul cu utilaje agricole pe
o portiune de 3,300 km din DN 26 cuprinsa intre km 12+100 si 15+400 si pe o portiune
de 5,010 km din DN 24 D, cuprinsa intre km 79+690 si km 84+700 distanta totala pe
care se decongestioneaza circulatia, in acest caz , pe cele doua drumuri nationale este de
8,310 Km.
Aceste drumuri de exploatatie agricola constituie cai de acces la alte cai de
comunicatie: Drumuri Nationale (DN26; DN24D), Comunale(DC32; DC33).
Art. 7. Specificatie privind accesul public la investitia realizata prin proiect fara
taxe.
Consiliul Local al Comunei Tulucesti se obliga sa permita accesul tuturor
agentilor economici si a tuturor persoanelor fizice si juridice care folosesc exploatatiile
agricole precum si a tertelor persoane care tranziteaza zona .
Art. 8 Se abrogă începând cu data prezentei H.C.L nr. 13/31.03.2011 privind
instrumentarea proiectului Modernizare drumuri de exploatare comuna Tuluceşti, judeţul
Galaţi, cu finanţare FEADR, măsura 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii
legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, submăsura 125a
„Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrstructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii”
Art. 9 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Primarul comunei comunei Tulucesti , judetul Galati .
Art. 10 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.
Aducerea la cunostinta publică se face prin afisare la sediul
Primariei comunei Tulucesti

Presedintele de sedinta
Oprea Sandu Sorin

Contrasemnează
Secretar comuna Tuluceşti
Sandu Dan

România
Judeţul Galaţi
Comuna Tuluceşti
Primar
Compartiment proiecte
Nr. 3049/26.04.2011

Raport de specialitate
Privind: instrumentarea şi implementarea proiectului „Modernizare drumuri de exploatare
agricolă comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”, cu finanţare FEADR, măsura 125
„Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii
şi silviculturii”, submăsura 125a2 „Infrastructură agricolă de acces”

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 29/20.12.2005 privind aprobarea Planului
Urbanistic General Actualizat al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi;
Având în vedere prevederile H.C.L nr. 20/13.07.2001 privind însuşirea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tuluceşti, publicat în
anexa nr. 55 din Monitorul Oficial nr. 605 bis/2002;
Având in vedere prevederile Programului FEADR, măsura 125 „Îmbunătăţirea şi
dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”,
submăsura 125a „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrstructurii legate de dezvoltarea şi
adaptarea agriculturii”
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Este de competenţa Consiliului Local Tuluceşti să aprobe în şedinţa ordinară
proiectul de hotărâre mai sus menţionat, conform prevederilor art. 36 al. 2 lit. b, al. 4 lit. a
d, e, şi art. 126 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locală, republicată,
cu modificarile si completarile ulterioare, care stipulează „Consiliul local exercită
următoarele categorii de atribuţii, şi anume atribuţii privind dezvoltarea economicosocială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului”, “aprobă, la propunerea
primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes
local, în condiţiile legii”, “Lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate
din bugetele comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor, se execută numai pe baza
unor documentaţii tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local
ori de consiliul judeţean şi numai pe baza unei licitaţii publice, în limitele şi în condiţiile
prevăzute de lege.”
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;
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
Munteanu Lăcrămioara

România
Judeţul Galaţi
Comuna Tuluceşti
Primar
Nr. 3048/26.04.2011

Expunere de motive

Privind: instrumentarea şi implementarea proiectului „Modernizare drumuri de exploatare
agricolă comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”, cu finanţare FEADR, măsura 125
„Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii
şi silviculturii”, submăsura 125a2 „Infrastructură agricolă de acces”

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 29/20.12.2005 privind aprobarea Planului
Urbanistic General Actualizat al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi;
Având în vedere prevederile H.C.L nr. 20/13.07.2001 privind însuşirea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tuluceşti, publicat în
anexa nr. 55 din Monitorul Oficial nr. 605 bis/2002;
Având in vedere prevederile Programului FEADR, măsura 125 „Îmbunătăţirea şi
dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”,
submăsura 125a „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrstructurii legate de dezvoltarea şi
adaptarea agriculturii”
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Investitia in drumurile de exploatatie agricola este necesara pentru deservirea
tuturor agentilor economici si exploatatilor agricole situate in zona drumurilor propuse a
fi modernizate si pentru separarea traficului cu utilaje agricole pe o portiune din drumul
national DN 26 si DN 24D.,de traficul auto neagricol . Drumul situat in extravilanul
satului Sivita, in lungime de 2780 m, separa traficul cu utilaje agricole pe o portiune de
7,763 km din DN 26 cuprinsa intre km 12+100 si 19+863 si pe o portiune de 8,071 km
din DN 24 D, cuprinsa intre km 76+629 si km 84+700. Drumul situat in extravilanul
satului Tulucesti, in lungime de 2322 m, separa traficul cu utilaje agricole pe o portiune
de 3,300 km din DN 26 cuprinsa intre km 12+100 si 15+400 si pe o portiune de 5,010 km
din DN 24 D, cuprinsa intre km 79+690 si km 84+700.
Oportunitatea investitiei s-a ivit odata cu posibilitatea accesarii de fonduri U.E. in
cadrul Masurii 125,submasura 125a2 "Infrastructură agricolă de acces".
Proiectul se incadreaza in prioritatile propuse prin Planul de Urbanism General al
comunei Tulucesti .
Drumurile sau terenurile agricole pe care se vor amplasa noile investitii sunt
incluse in domeniul public al UAT Tulucesti si sunt clasificate in conformitate cu
legislatia nationala in vigoare si nu fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate sau
ale unor litigii .

Investitia avuta in vedere vizeaza ridicarea calitatii vietii celor 7582 de locuitori
ai comunei, in primul rand prin imbunatatirea infrastructurii stradale existente, si le vor
asigura acestora conditii de viata confortabile si civilizate si vor contribui in mod
nemijlocit inclusiv la cresterea gradului de sanatate.
Drumurile care fac obiectul investitiei reprezinta cai de acces ce deservesc o
suprafata de 648,409 ha de teren arabil, si deasemenea asigura accesul pentru urmatorii
agenti economici care au ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole :
Denumirea

Suprafata

- S.C. PRESTATORUL S.R.L.
- S.C. AGROBRATU S.R.L
- SOCIETATEA AGRICOLA „AGROIND”
- S.C. EUROFERMA S.R.L.
- S.C. AGROVITAL S.R.L.
- SOCIETATEA AGRICOLA „LUCEAFARUL”
- SOCIETATEA AGRICOLA „AGROTAR”
- SOCIETATEA AGRICOLA ”VOINTA”
- SOCIETATEA AGRICOLA „SPERANTA”
- S.C. AGRISERV S.R.L.

108,62 ha
57,87 ha
275,24 ha
3,40 ha
17,26 ha
74,03 ha

Tip de activitate
Cod CAEN
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111

- S.C. AVICOLA BUZAU S.A.
avicultura
TOTAL
536,42 ha
De asemeni , drumurile propuse a fi modernizate prin asfaltare deservesc un
numar de 497 persoane fizice proprietari de terenuri agricole care exploateaza individual
terenurile.
Suprafata Agricola afectata de investitia pe Masura125 este de 5,1644 Ha , pentru
8,172 Km.
Intrucat Comuna Tulucesti nu este una foarte bogata, care sa dispuna de fondurile
necesare derularii unui proiect amplu, consideram oportuna accesarea fondurilor FEADR,
măsura 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi
adaptarea agriculturii şi silviculturii”, submăsura 125a „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea
infrstructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii”

Primar
Bratu Petrică

ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI
Comisia nr. 1 pentru agricultură
activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi
urbanism
Nr. 3060/26.04.2011
AVIZ
La proiectul de hotărâre : privind instrumentarea şi implementarea proiectului
„Modernizare drumuri de exploatare agricolă comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”, cu
finanţare FEADR, măsura 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, submăsura 125a2 „Infrastructură
agricolă de acces”
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 : instrumentarea şi
implementarea proiectului „Modernizare drumuri de exploatare agricolă comuna
Tuluceşti, judeţul Galaţi”, cu finanţare FEADR, măsura 125 „Îmbunătăţirea şi
dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”,
submăsura 125a2 „Infrastructură agricolă de acces”, corespunde din punct de vedere legal
existând:
- proiect de hotărâre privind instrumentarea şi implementarea proiectului
„Modernizare drumuri de exploatare agricolă comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”, cu
finanţare FEADR, măsura 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, submăsura 125a2 „Infrastructură
agricolă de acces”
- 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

ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI
Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,
culte, învăţământ, sănătate şi familie,
protecţie copii, tineret şi sport
Nr. 3060/26.04.2011
AVIZ
La proiectul de hotărâre : privind instrumentarea şi implementarea proiectului
„Modernizare drumuri de exploatare agricolă comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”, cu
finanţare FEADR, măsura 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, submăsura 125a2 „Infrastructură
agricolă de acces”
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 : instrumentarea şi
implementarea proiectului „Modernizare drumuri de exploatare agricolă comuna
Tuluceşti, judeţul Galaţi”, cu finanţare FEADR, măsura 125 „Îmbunătăţirea şi
dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”,
submăsura 125a2 „Infrastructură agricolă de acces”, corespunde din punct de vedere legal
existând:
- proiect de hotărâre privind instrumentarea şi implementarea proiectului
„Modernizare drumuri de exploatare agricolă comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”, cu
finanţare FEADR, măsura 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, submăsura 125a2 „Infrastructură
agricolă de acces”
- 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
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AVIZ
La proiectul de hotărâre : privind instrumentarea şi implementarea proiectului
„Modernizare drumuri de exploatare agricolă comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”, cu
finanţare FEADR, măsura 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, submăsura 125a2 „Infrastructură
agricolă de acces”
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 : instrumentarea şi
implementarea proiectului „Modernizare drumuri de exploatare agricolă comuna
Tuluceşti, judeţul Galaţi”, cu finanţare FEADR, măsura 125 „Îmbunătăţirea şi
dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”,
submăsura 125a2 „Infrastructură agricolă de acces”, corespunde din punct de vedere legal
existând:
- proiect de hotărâre privind instrumentarea şi implementarea proiectului
„Modernizare drumuri de exploatare agricolă comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”, cu
finanţare FEADR, măsura 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, submăsura 125a2 „Infrastructură
agricolă de acces”
- 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

