
ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA TULUCESTI                                           

CONSILIUL  LOCAL  

 

                                            HOTARAREA  Nr. 43 

                                                 din 30.06.2014 

 

 privind : asigurarea finanţării lucrărilor neeligibile şi a lucrărilor de extindere la 

obiectivul de investiţie “Reabilitare, Modernizare, Dotare şi Extindere a aşezământului 

cultural din satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”, care se va realiza în cadrul 

Programului prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea 

lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic 

urban 

 

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

Proiect de hotarare inregistrat la nr. 4804/11.06.2014 

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

data de 30.06.2014 conform dispoziţiei de convocare nr. 290/20.06.2014; 

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

4805/11.06.2014; 

  Având in vedere raportul de specialitate prezentat de Compartimentul de resort 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului ,inregistrat la nr. 4807/11.06.2014; 

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

Tuluceşti,jud. Galati înregistrată sub nr. 6175/30.06.2014; 

Având în vedere prevederile pct. 5.5 ale Ghidului operaţional pentru realizarea 

obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor 

culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de 

sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum 

şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a 

aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban, aprobat prin 

Ordinul comun al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 1152/11.03.2011 

şi Ministerului Culturii şi Patrimoniului nr. 2207/29.03.2011 

 Având în vedere prevederile din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

      Având in vedere  prevederile art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a din Legea nr. 

215/2001, privind  administratia  publica locala, republicată, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

      In baza prevederilor art. 45  alin.  (1) şi art. 115 al. 1 lit. b din Legea  nr. 215/2001 

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

 

HOTARASTE  : 

 

Art.1. Se aprobă asigurarea finanţării lucrărilor neeligibile şi a lucrărilor de 

extindere la obiectivul de investiţie “Reabilitare, Modernizare, Dotare şi Extindere a 

aşezământului cultural din satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”, care se va 



realiza în cadrul Programului prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea 

şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul 

rural şi mic urban, cu următoarele sume: 81,729 mii lei inclusiv TVA şi C+M – 70,873 

mii lei inclusiv TVA. 

Art.2. Finanţarea lucrărilor neeligibile şi a lucrărilor de extindere prevăzute la art. 

1 se va realiza din bugetul local al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi prin rectificări 

ulterioare; 

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  hotarari se insarcineaza  

Primarul comunei  comunei  Tulucesti , judetul Galati prin grija compartimentului 

financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

         Art.4.  (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 

           Mocanu Victor                 Secretar 

                           Sandu  Dan                                
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