ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
TULUCEŞTI
HOTĂRÂREA Nr. 59
din 28.08.2014
privind : acceptul comunei Tulucesti ca unitatea administrativ-teritorială a comunei Barcea să devină
membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOSERV” Galaţi
iniţiator : Bratu Petrică, primar al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi
Nr. de înregistrare – 7413
Data depunerii proiectului de hotărâre : 22.08.2014
Consiliul Local al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de
28.08.2014 conform dispoziţiei de convocare nr. 390/12.08.2014;
Având in vedere Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Tuluceşti şi
înregistrată sub nr. 7414/22.08.2014
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 7504/27.08.2014;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei
Tuluceşti, judeţul Galaţi înregistrat sub nr. 7535/27.08.2014;
Având nr. 5865/29.07.2014 a comunei Barcea;
Având în vedere prevederile din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit.c, art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având prevederile art. 35 alin. (1), (3), (4) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului
constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de
activitate serviciile de utilităţi publice;
Având în vedere prevederile art. 11, alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. b, d şi e,
ali. (4) lit. f, ali. (6) lit. a pct. 9, 14 şi ali. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin (1) şi al. 2 lit. f din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă acceptul comunei Tulucesti ca unitatea administrativ-teritorială a
municipiului Tecuci să devină membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOSERV”
Galaţi;
Art.2. Se împuterniceşte domnul Bratu Petrică, Primarul comunei Tuluceşti, să semneze în
numele şi pe seama Consiliului Local Tuluceşti, toate documentele care decurg din procesul de

modificare şi completare a actelor constitutive ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOSERV” Galaţi, în conformitate cu prevederile legale.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţului Galaţi,
tuturor consiliilor locale din anexa 1, precum şi persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Popa Costică

Contrasemnează secretar,
Sandu Dan

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA TULUCESTI
PRIMAR
NR. 7414/22.08.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: acceptul comunei Tulucesti ca unitatea administrativ-teritorială a comunei Barcea să devină
membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOSERV” Galaţi

Subsemnatul Bratu Petrică, primar al comunei Tuluceşti, supun Consiliului Local Tuluceşti
spre analiză proiectul de hotărâre mai sus menţionat.
Aderarea, respectiv colaborarea cu Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Gestionarea Deşeurilor „ECOSERV” va avea ca obiectiv discutarea, respectiv găsirea de soluţii
guvernamentale sau nonguvernamentale cu privire la toate problemele de salubrizare şi gestionare a
deşeurilor.
Având nr. 5865/29.07.2014 a comunei Barcea;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
Consiliul Local Tuluceşti poate hotărâ cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativteritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale
autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 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
acceptul comunei Tulucesti ca unitatea administrativ-teritorială a comunei Barcea să devină membru
al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOSERV” Galaţi

PRIMAR
Bratu Petrică

JUDETUL GALATI
COMUNA TULUCESTI
PRIMAR
COMPARTIMENT PROIECTE
Nr. 7504/27.08.2014
RAPORT DE SPECIALITATE
acceptul comunei Tulucesti ca unitatea administrativ-teritorială a comunei Barcea să devină membru
al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOSERV” Galaţi
Proiectul de hotărâre privind acceptul comunei Tulucesti ca unitatea administrativ-teritorială
a comunei Barcea să devină membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOSERV”
Galaţi, se încadrează legal, este temeinic şi este de strictă necesitate în contextul actual.
Având nr. 5865/29.07.2014 a comunei Barcea;
Având în vedere prevederile din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului
constitutiv-cadru şi a statutului cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de
activitate serviciile de utiltăţi publice;
Posibilitatea legală privind aderarea comunei Tuluceşti la Asociaţia Comunelor din România
este reglementată de prevederile art. 36 al. 7 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează printre
atribuţiile Consiliului Local pe aceea de a hotărâ cooperarea sau asocierea cu alte unităţi
administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi
internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese
comune.
Art. 8 al. 2 lit. c din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare in exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera
serviciilor de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu:
asocierea intercomunitară în scopul înfiinţării, organizării, gestionării şi exploatării în interes comun
a unor servicii de utilităţi publice, inclusiv pentru finanţarea şi realizarea obiectivelor de investiţii
specifice sistemelor de utilităţi publice;
Art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare, stipulează, după cum urmează:
(1) Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, în limitele competenţelor autorităţilor lor
deliberative şi executive, pot să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, în scopul constituirii
unor asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca obiect furnizarea/prestarea în comun a
serviciilor comunitare de utilităţi publice şi înfiinţarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a
sistemelor de utilităţi publice aferente.
(2) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice
sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică de drept privat şi statut de utilitate publică
recunoscut prin efectul legii, destinate exercitării şi realizării în comun a competenţelor autorităţilor
administraţiei publice locale referitoare la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice,
stabilite în sarcina acestora potrivit dispoziţiilor prezentei legi, ale Legii nr. 215/2001, republicată, şi
ale Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006.
(3) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice
se constituie, funcţionează şi dobândesc personalitate juridică potrivit prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 246/2005. Prin derogare de la prevederile art. 13 din Legea nr. 215/2001, republicată,

organele asociaţiei sunt adunarea generală, consiliul director şi comisia de cenzori. Adunarea
generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociaţiei.
(4) Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata, în condiţiile legii, asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, prin hotărâri ale autorităţilor lor
deliberative, să exercite, pe seama şi în numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de
utilităţi publice transferate în responsabilitatea asociaţiilor, inclusiv dreptul de a concesiona bunurile
aparţinând domeniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale membre care
constituie infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor de utilităţi publice. În acest scop,
hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale privind mandatarea şi actele juridice de
constituire a asociaţilor trebuie să conţină prevederi detaliate şi complete privind condiţiile de
exercitare de către asociaţii a mandatului special încredinţat.
(5) Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul constitutiv şi statutul
asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art.
8 alin. (2), la art. 9 şi la art. 32, cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c), d) e), f) şi g), la
art. 9 alin. (1) lit. d), respectiv alin. (4) lit. d) şi la art. 32 alin. (4). Exercitarea atribuţiilor, drepturilor
şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a), h), i) şi j), la art. 9 alin. (1) lit. b), la art. 9 alin. (2)
lit. a), d) şi g), la art. 9 alin. (3) şi la art. 32 alin. (2) şi (3) este condiţionată de primirea în prealabil a
unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale
membre ale asociaţiei.
(6) Sistemele de utilităţi publice sau părţile componente ale acestora, realizate în comun prin
programe de investiţii noi realizate în cadrul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu obiect de
activitate serviciile de utilităţi publice, aparţin proprietăţii publice a unităţilor administrativteritoriale membre şi se înregistrează în patrimoniul acestora conform prevederilor Legii nr.
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare, pe baza următoarelor criterii:
a) bunurile situate pe raza unei singure unităţi administrativ-teritoriale, pe care o şi deservesc, vor
aparţine domeniului public al acesteia;
b) bunurile situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care deservesc mai
multe unităţi administrativ-teritoriale vor aparţine domeniului public al judeţului, dacă toate unităţile
administrativ-teritoriale implicate sunt situate în acelaşi judeţ şi judeţul este membru al asociaţiei;
c) bunurile situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care deservesc mai
multe unităţi administrativ-teritoriale vor aparţine domeniului public al unităţii administrativteritoriale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii, dacă aceste unităţi administrativ-teritoriale
sunt situate în judeţe diferite sau dacă judeţul nu este membru.
(7) Statutul şi actul constitutiv ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de
activitate serviciile de utilităţi publice se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale
unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se semnează, în numele şi pe seama acestora, de
primarii unităţilor administrativ-teritoriale asociate şi/sau, după caz, de preşedinţii consiliilor
judeţene.
(8) Modul de organizare şi de funcţionare a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de
activitate serviciile de utilităţi publice se stabileşte prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, pe baza
actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru. Monitorizarea, centralizarea şi evaluarea modului de
organizare şi funcţionare a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilităţi publice intră în responsabilitatea structurilor specializate din cadrul Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative.
Art. 35 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede că” (1) Autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau
asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se
realizează pe bază de contracte de asociere, în care se prevăd şi sursele de finanţare reprezentând
contribuţia fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale implicate. Contractele de asociere se
încheie de către ordonatorii principali de credite, în condiţiile mandatelor aprobate de fiecare
consiliu local implicat în colaborare sau asociere.

(2) Autorităţile deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în
interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăţi comerciale sau la
înfiinţarea unor servicii de interes public local ori judeţean, după caz, în condiţiile legii. Autorităţile
deliberative pot hotărî achiziţionarea, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le
reprezintă, de acţiuni la societăţile la a căror constituire au participat cu aport de capital sau în natură
şi pot majora sau diminua capitalul social al acestora, în condiţiile legii.
(3) Autorităţile deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în
interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la constituirea de asociaţii de dezvoltare
comunitară, în limitele şi în condiţiile legii, pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare
de interes zonal sau regional şi furnizarea în comun a unor servicii publice.
(4) Asociaţiile de dezvoltare comunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale
unităţilor administrativ-teritoriale membre, din alte surse atrase pe bază de proiecte, împrumuturi sau
parteneriate public-private, în condiţiile legii.
(5) Guvernul derulează programe naţionale de dezvoltare în vederea stimulării asocierii unităţilor
administrativ-teritoriale şi a creşterii capacităţii administrative a acestora, finanţate anual din bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(6) Obligaţiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrăţire sau de aderare a
unităţilor administrativ-teritoriale la asociaţii interne organizate la nivel naţional ori la organizaţii
internaţionale cu personalitate juridică, hotărâte de autorităţile deliberative, în condiţiile legii, se
suportă din bugetele locale ale acestora.
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

ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI
Comisia nr. 1 pentru agricultură
activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi
urbanism
Nr.
AVIZ
La proiectul de hotărâre privind :
acceptul comunei Tulucesti ca unitatea
administrativ-teritorială a comunei Barcea să devină membru al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara „ECOSERV” 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 : acceptul comunei Tulucesti ca
unitatea administrativ-teritorială a comunei Barcea să devină membru al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara „ECOSERV” Galaţi, corespunde din punct de vedere legal existând:
- proiect de hotărâre privind acceptul comunei Tulucesti ca unitatea administrativ-teritorială a
comunei Barcea să devină membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOSERV” 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

ROMANIA
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 :
acceptul comunei Tulucesti ca unitatea
administrativ-teritorială a comunei Barcea să devină membru al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara „ECOSERV” 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 : acceptul comunei Tulucesti ca
unitatea administrativ-teritorială a comunei Barcea să devină membru al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara „ECOSERV” Galaţi, corespunde din punct de vedere legal existând:
- proiect de hotărâre privind acceptul comunei Tulucesti ca unitatea administrativ-teritorială a
comunei Barcea să devină membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOSERV” 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, Soimu Gabriel Claudiu, Neghină Constantin, Bernea Ion, Guţu
Cezar avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu
voturi pentru aprobarea
acestui proiect de hotărâre.
RĂUŢĂ VIORICA
SOIMU GABRIEL CLAUDIU
NEGHINĂ CONSTANIN
BERNEA ION
GUŢU CEZAR

ROMANIA
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 :
acceptul comunei Tulucesti ca unitatea
administrativ-teritorială a comunei Barcea să devină membru al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara „ECOSERV” 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 : acceptul comunei Tulucesti ca
unitatea administrativ-teritorială a comunei Barcea să devină membru al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara „ECOSERV” Galaţi, corespunde din punct de vedere legal existând:
- proiect de hotărâre privind acceptul comunei Tulucesti ca unitatea administrativ-teritorială a
comunei Barcea să devină membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOSERV” 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

