ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
TULUCEŞTI
HOTĂRÂRE Nr. 67
din 30.09.2014
privind: aprobarea Statutului comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi;
iniţiator : Bratu Petrică, primar ala comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi
Nr. de înregistrare – 8203
Data depunerii proiectului de hotărâre : 24.09.2014
Consiliul Local al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 30.09.2014 conform dispoziţiei de convocare nr. 420/22.09.2014;
Având in vedere Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Tuluceşti
şi înregistrată sub nr. 8204/24.09.2014;
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 8240/24.09.2014
Având in vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism înregistrat sub nr.
8371/29.09.2014;
Avand in vedere prevederile din Ordonanţa Guvernului României nr. 53/2002
privind statutul - cadru al unităţii administrativ-teritoriale, aprobata prin Legea
nr.96/2003;
Având în vedere prevederile legii nr. 350/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera “a” coroborat cu alin. (3) litera
“a” din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. - Se aprobă statutul comunei Tuluceşti, judetul Galati, conform anexei nr.
1, care face parte integrantă, din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Galaţi şi tuturor
persoanelor interesate, răspunderea în acest sens revenind secretarului comunei Suhurlui,
judeţul Galaţi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Popa Costică

Contrasemnează
Secretar Sandu Dan

Anexa nr. 1 la HCL nr. 67/30.09.2014
STATUTUL
comunei Tuluceşti, judeţul Galati
Art.1.- În conformitate cu prevederile din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, a O.G. nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativteritoriale şi Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
Consiliul Local al Comunei Tuluceşti, judeţul Galati aprobă prezentul statut.
Art.2.- Comuna Tuluceşti este unitate administrativ - teritorială de bază, care
cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiţii. Comuna este
alcătuită dintr-un trei sate componente: Tuluceşti, Şiviţa şi Tătarca.
Orice modificare a limitei administrativ-teritoriale se poate efectua numai în
temeiul legii.
Satul de reşedinţă este Tuluceşti în care îşi au sediul autorităţile administraţiei
publice locale şi sunt grupate celelalte autorităţi şi instituţii publice reprezentative pentru
comună.
Art.3. - Autorităţile administraţiei publice locale işi exercită atribuţiile în
limitele teritoriale ale comunei, asupra întregii colectivităţi, indiferent de apartenenţa
politică, etnică religiosă.
Art.4. - Autorităţile administraţiei publice locale, respectiv : CONSILIUL
LOCAL – ca autoritate adminisgtrativă deliberativă şi PRIMARUL – ca autoritate
administrativă executivă prin care se realizează autonomia locală în comună, activitatea
desfăşurându-se în sediul propriu aflat în sat Tuluceşti, strada Primăriei nr. 12;
Art.5. - Primarul, viceprimarul şi secretarul comunei, împreună cu aparatul
propriu de specialitate al primarului, constituie o structură funcţională cu activitate
permanentă, denumită primărie.
Primarul, viceprimarul şi secretarul comunei în îndeplinirea atribuţiilor lor
prevăzute de Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, conduc compartimentele
funcţionale din cadrul aparatului de specialitate, precum şi serviciile publice locale şi
reprezintă comuna în calitatea sa de persoană juridică. Primarul exercită funcţia de
ordonator principal de credite.
Art.6.-Autoritatea publică locală este obligată să asigure transparenţa
decizională în cadrul acesteia, în raporturile stabilite între ea cu cetăţenii şi asociaţiile
legal constituite ale acestora, în acest scop este necesar :
a) să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de
cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative ;
b) să stimuleze participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor
administrative şi în procesul de elaborare a hotărârilor şi dispoziţiilor ;
c) să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice
locale.
În acest sens principiile care stau la bază sunt la următoarele :
a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de
interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale,
precum şi asupra proiectelor de hotărâri şi dispoziţii cu caracter general ;

b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa
autorităţii publice, în procesul de elaborare a proiectelor de hotărâri şi dispoziţii, cu
caracter general;
c) participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în
procesul de elaborare a proiectelor de hotărâri şi dispoziţii cu caracter general, cu
respectarea următoarelor reguli :
- şedinţele consiliului local sunt publice, în condiţiile legii ;
- dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice ;
- minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în
condiţiile legii.
Art.7.-În sensul prezentului statut actul normativ este actul emis sau adoptat de
autoritatea publică locală, cu aplicabilitate generală.
Art.8.- (1)În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative
autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia să publice un anunţ referitor la
această acţiune, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului.
Autoritatea administraţiei publice locale va transmite proiectele de acte normative
persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la
cunoştinţă publicului, în condiţiile alin.(1), cu cel puţin 30 zile înainte de supunerea spre
analiză, avizare şi adoptare de către autoritatea publică locală. Anunţul va cuprinde şi o
notă de fundamentare, o expunere de motive, după caz, un referat de aprobare privind
necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului
respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite
în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul actului
normativ.
(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanţă
asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor
asociaţii legal constituite, pe domenii de activitate, în termenul prevăzut la alin.(2).
(4) La publicarea anunţului autoritatea administraţiei publice va stabili o
perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu
privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
(5) Conducătorul autorităţii publice va desemna o persoană din cadrul
instituţiei, responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească propunerile,
sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.
(6) Proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi avizare autorităţii
publice locale numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate
potrivit alin.(4).
(7) Autoritatea publică locală este obligată să decidă organizarea unor întâlniri
în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris
de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.
(8) În cazul în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se
desfăşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie
organizate. Autoritatea publică în cauză trebuie să analizeze toate recomandările
referitoare la proiectul de act normativ în discuţie.
(9) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale
excepţionale, impune adoptarea unor soluţii imediate, în scopul evitării unor grave

atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în
procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.
Art.9.- Din punct de vedere geografic, comuna Tuluceşti este situată în partea
de sud-est a judeţului Galati la o distanţă de 14 Km de municipiul-reşedinţă de judeţ
Galaţi, prin comună trece drumul naţional 26.
Comuna este delimitată în partea de nord de comuna Frumuşiţa, la vest
comuna Vânători, Smârdan, Scânteieşti, la est râul Prut, municipiul Galaţi, în partea de
sud este învecinat cu comuna Vânători.
Art.10.- Suprafaţa administrativă a comunei este de 7223,82 ha.
Art.11.- După ultimul recensământ populaţia stabilă a comunei este de 7316
locuitori.
Art.12.- Pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea următoarele unităţi de
învăţământ, cultură, sănătate, economice şi de servicii :
a) Unităţi de învăţământ:
- Şcoala Gimnaziala nr. 1 Tuluceşti compusă din grădiniţa Tuluceşti,
grădiniţa Tătarca, grădiniţa Şiviţa, şcoala gimnazială Tuluceşti, şcoala
gimnazială Şiviţa;
b) Unităţi de cultură:
- Biblioteca comunală Tuluceşti;
- Căminul cultural Tuluceşti;
- Căminul cultural Şiviţa;
- Muzeul satului”
c) Unităţi de cult:
- 4 biserici
d) Unităţi pentru ocrotirea sănătăţii:
- trei cabinete individuale de medicina de familie
- un cabinet stomatologic
- trei farmacii umane care funcţionează în cladiri proprietate privata.
- un cabinet veterinar şi o farmacie veterinară
e) Unităţi de deservire a populaţiei:
- agenţie poştală
- agenţie CEC BANK
- unităţi private de producţie
- unităţi private de alimentaţie publică şi alte servicii
Art.13.- Căile de comunicaţii existente pe teritoriul comunei Tuluceşti se
compun din : drumuri naţionale DN 26 şi DN 24D, linie cale ferată Galaţi-Bârlad,
drumuri comunale, drumuri locale/satesti.
Art.14.- Activităţile economice specifice comunei sunt agricultura, cu ponderea
cea mai mare, urmate de comerţ şi prestări servicii, producţie ş.a.
Art.15.- Serviciul public al comunei se organizează de către consiliul local, în
principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor locale, cu respectarea
prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de care dispune. Consiliul local
aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare a serviciilor publice, stabileşte
competenţele, atribuţiile şi salarizarea personalului, în condiţiile prevăzute de lege şi
regulamente. Personalul din serviciul public local au statut de contractuali.

Art.16.- Rangul satului Tuluceşti, judeţul Galati, sat reşedinţă de comună este
rangul IV în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului naţional. Rangul satelor Şivişa şi Tătarca este rangul V
conform aceluiaşi act normativ.
Trecerea localităţilor de la un rang la altul se face prin lege,la propunerea
consiliului local, cu consultarea populaţiei prin referendum şi a instituţiilor implicate.
Art.17.-Persoanele fizice, române sau străine cu merite deosebite pe plan
politic, economic, social şi cultural, precum şi altor persoane importante pe plan local, li
se atribuie titlul de „Cetăţean de onoare”.
Criteriile pe baza cărora se poate acorda titlul de „Cetăţean de onoare” sunt :
- reprezentarea demnă a intereselor generale ale colectivităţii în organele
centrale şi locale ale puterii şi contribuţii deosebite la dezvoltarea unor obiective în
interesul localităţii ;
- înfiinţarea unor agenţi economici sau contribuţii personale deosebite la
dezvoltarea celor existenţi, cu urmări favorabile în valorificarea potenţialului economic şi
a forţei de muncă din comună ;
- înfiinţarea unor obiective de interes naţional sau contribuţii personale
deosebite pentru dotarea şi modernizarea celor existente ;
- crearea de lucrări deosebite pe linie de cultură sau artă românească şi
universală, contribuţii deosebite la dotarea şi dezvoltarea instituţiilor culturale existente
în localitate ;
Drepturile de care se bucură persoanele care primesc titlul de „Cetăţean de
onoare „ :
- înscrierea în cartea de onoare a Consiliului Local Suhurlui şi acordarea
diplomei şi plachetei „Cetăţean de onoare”.
Retragerea titlului de „Cetăţean de onoare” se face pentru faptele care aduc
atingere demnităţii şi prestigiului colectivităţii, intereselor economice şi sociale sau
culturale ale localităţii.
Acordarea şi retragerea titlului se face prin hotărârea consiliului local la
propunerea primarului.
Art.18.- Cetăţenii comunei Tuluceşti, judeţul Galati au dreptul de a participa
prin modalităţile prevăzute de lege la viaţa politică, economică , socială şi cultural –
sportivă din comună.
Art.19.-Cetăţenii comunei sunt consultaţi, prin referendum, cu privire la
problemele de interes deosebit, potrivit legii.
Consultarea cetăţenilor se poate face şi prin adunări populare.
Art.20.-Convocarea şi organizarea adunărilor populare se face de către primar
la iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.
Convocare se face prin aducerea la cunoştinţă publică a scopului adunării, a
datei şi locului unde urmează să se ţină adunarea.
Art.21.- Adunarea populară este valabil constituită în prezenţa majorităţii
reprezentanţilor familiilor şi adoptă „propuneri” cu jumătate plus unu din numărul celor
prezenţi.
Propunerile se consemnează într-un proces-verbal care se înaintează primarului.
Art.22.- Primarul are obligaţia de a aviza propunerile şi a le înainta consiliului
la prima şedinţa pentru a hotărâri.

Soluţia adoptată de consiliu se aduce la cunoştinţă publică prin grija
secretarului..
Art.23.- Bunurile ce aparţin domeniului public sau privat de interes local pot fi
date, prin hotărârea consiliului local, în administrare instituţiilor publice din comună, să
fie concesionate ori să fie închiriate. De asemenea, consiliul local hotărăşte cu privire la
cumpărarea şi vânzarea bunurilor care fac parte din domeniul privat de interes local, în
condiţiile legii.
Vânzarea, concesionarea, închirierea şi locaţia de gestiune se face prin licitaţie
publică, organizată în condiţiile legii.
Înstrăinarea bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei se face pe bază
de expertiză însuşită de consiliul local.
Art.24.- În condiţiile legii, consiliul local, poate hotărî asocierea cu alte unităţi
ale administraţiei publice locale, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes
public, precum şi colaborarea cu agenţi economici din ţară sau străinătate în scopul
realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun.
Art.25.- Consiliul Local Tuluceşti hotărăşte înfrăţirea comunei cu unităţi
administrativ-teritoriale similare din alte ţări.
Art.26.- Consiliul Local Tuluceşti are iniţiativă în atribuirea şi schimbarea
denumirilor unor instituţii publice de interes local, a străzilor şi altor obiective locale, pe
care le înaintează organelor abilitate de lege pentru aprobare.
Art.27.- Însemnele specifice localităţii Tuluceşti şi utilizarea acestora, sunt cele
stabilite în condiţiile legii.
Art.28.- Adoptarea şi modificarea Statutului comunei Tuluceşti se face prin
hotărârea Consiliului Local Tuluceşti cu votul a două treimi din consilierii în funcţie.

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA TULUCESTI
PRIMAR
NR. 8204/24.09.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind: aprobarea Statutului comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi

Subsemnatul Bratu Petrică, primar al comunei Tuluceşti, supun Consiliului Local
Tuluceşti spre analiză proiectul de hotărâre mai sus menţionat.
Avand in vedere prevederile din Ordonanţa Guvernului României nr. 53/2002
privind statutul - cadru al unităţii administrativ-teritoriale, aprobata prin Legea
nr.96/2003, care stipulează că avem obligaţia de aproba statutul unităţii administrativteritoriale a comunei Tuluceşti;
Având în vedere prevederile legii nr. 350/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi
Solicit sprijinul dumneavoastră în aprobarea acestui proiect de hotărâre;

PRIMAR,
Bratu Petrică

ROMÂNIA
JUDETUL GALATI
COMUNA TULUCESTI
PRIMAR
COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL
Nr. 8240/24.09.2014

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind: aprobarea Statutului comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi
Avand in vedere prevederile din Ordonanţa Guvernului României nr. 53/2002
privind statutul - cadru al unităţii administrativ-teritoriale, aprobata prin Legea
nr.96/2003, care stipulează “ART. 1
(1) Prezenta ordonanţă are ca obiect stabilirea Statutului-cadru al unităţilor
administrativ-teritoriale din România.
(2) Unităţile administrativ-teritoriale din România cărora li se aplică prevederile
prezentului statut sunt comunele, oraşele, municipiile şi judeţele.
ART. 2
(1) Comuna este unitatea administrativ-teritorială de bază, care cuprinde populaţia
rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiţii. Comuna este alcătuită din unul sau
mai multe sate componente, în funcţie de condiţiile economice, social-culturale,
geografice şi demografice. Unul dintre satele componente este reşedinţă a comunei.
(2) În satul reşedinţă de comună îşi au sediul autorităţile administraţiei publice locale şi
sunt grupate, de regulă, celelalte autorităţi şi instituţii publice reprezentative pentru
comuna respectivă.
ART. 5
(1) Comunele, oraşele şi judeţele sunt persoane juridice de drept public. Ele au
patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină.
(2) Unităţile administrativ-teritoriale pot intra în raporturi juridice cu alte autorităţi sau
instituţii publice, cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora,
precum şi cu persoane fizice, în condiţiile legii.
ART. 6
Statutul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale cuprinde date şi elemente specifice,
care au rolul de a o individualiza în raport cu alte unităţi similare, privitoare la:
a) întinderea teritoriului administrativ, delimitarea teritorială a unităţii administrativteritoriale, satele componente, iar în cazul oraşelor, satele aparţinătoare şi localităţile
componente, amplasarea acestora, prezentată grafic şi descriptiv, distanţa dintre satele
componente, respectiv aparţinătoare, şi localităţile componente;
b) determinarea colectivităţii asupra căreia se exercită autoritatea consiliului local şi a
primarului; date privind înfiinţarea acesteia, prima atestare documentară, evoluţia
istorică;
c) populaţia unităţii administrativ-teritoriale, făcându-se menţiune cu privire la
componenţa etnică - în vederea aplicării dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor

aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică
locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 -, precum şi la
ocupaţie, defalcate pe sate componente, respectiv aparţinătoare, şi localităţi componente;
d) localitatea de reşedinţă;
e) autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora;
f) căile de comunicaţie existente şi categoria acestora;
g) date privitoare la principalele instituţii din domeniul educaţiei, culturii, sănătăţii,
asistenţei sociale, presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea;
h) principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul
secundar şi terţiar, precum şi din agricultură;
i) serviciile publice existente;
j) patrimoniul public şi privat, componenţa şi întinderea acestuia;
k) partide politice şi sindicate, care îşi desfăşoară activitatea în unitatea administrativteritorială.
ART. 7
În statut se precizează rangul unităţii administrativ-teritoriale, stabilit potrivit
prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi.
ART. 8
Statutul precizează autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora, numărul şi
structura politică a membrilor consiliului local, precum şi data constituirii acestuia.
ART. 9
Persoanele născute în comună primesc, la împlinirea vârstei de 18 ani, titlul şi
certificatul de fiu/fiică al/a comunei în cadrul unei festivităţi care se organizează de
primar.
ART. 10
Prin statut se stabilesc criteriile potrivit cărora se poate conferi persoanelor fizice
române sau străine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural, sau
altor persoane importante, reprezentative pentru comuna, oraşul sau judeţul respectiv,
titlul de cetăţean de onoare, drepturile de care se bucură aceste persoane, precum şi
condiţiile de pierdere sau de retragere a acestui titlu.
ART. 11
În statut se precizează că locuitorii comunei sau oraşului sunt consultaţi, în condiţiile
legii, prin referendum, asupra problemelor de interes deosebit din unitatea administrativteritorială şi se enumeră problemele specifice apreciate ca fiind de interes deosebit,
precum şi faptul că referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile
componente ale comunei sau oraşului ori numai în unele dintre acestea.
ART. 12
(1) Cetăţenii comunei sau oraşului pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti
organizate pe sate, în mediul rural, şi pe cartiere sau străzi, în mediul urban.
(2) Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la iniţiativa
acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.
(3) Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţă publică a
scopului, datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta.
(4) Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii
reprezentanţilor familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi.

(5) Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează primarului, care
le va supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în vederea stabilirii
modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, dacă este cazul.
(6) Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunoştinţă publică prin grija
secretarului.
ART. 13
În afara referendumului local sau a adunărilor cetăţeneşti, în statut se pot prevedea şi
alte forme de consultare directă a cetăţenilor, potrivit unor eventuale tradiţii locale, şi se
va descrie modul de organizare şi desfăşurare a acestora.
ART. 14
(1) Potrivit legii, patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale este alcătuit din bunurile
mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată ale acesteia,
precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.
(2) Bunurile care aparţin unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii
anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale.
(3) Inventarul bunurilor unităţilor administrativ-teritoriale se constituie într-o anexă la
statut, care se actualizează anual.
(4) Creşterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz,
în note explicative anexate la inventar.
ART. 15
(1) Prin statut se stabilesc criteriile pe baza cărora bunurile aflate în proprietatea
publică a unităţii administrativ-teritoriale şi cele din proprietatea privată a acesteia pot fi
date în administrare regiilor autonome şi instituţiilor publice, pot fi concesionate ori
închiriate în condiţiile legii sau pot fi atribuite în folosinţă gratuită pe termen limitat
persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activitate de binefacere sau de
utilitate publică ori serviciilor publice.
(2) Prin statut se stabilesc criteriile pe baza cărora consiliile locale şi consiliile judeţene
hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor aflate în
proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii.
(3) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, potrivit
prevederilor legale.
ART. 16
Statutul stabileşte condiţiile de realizare a cooperării sau asocierii cu persoane juridice
române ori străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes
public local, precum şi de stabilire a unor relaţii de parteneriat cu unităţi administrativteritoriale similare din alte ţări.
ART. 17
Statutul cuprinde menţiuni privind cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale
administraţiei publice locale 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. 18
Statutul cuprinde, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, modalitatea de atribuire şi
schimbare a denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de interes public local.
ART. 19

Prin statut se stabilesc, în condiţiile legii, însemnele specifice ale localităţii şi
modalităţile de utilizare a acestora.
Având în vedere prevederile legii nr. 350/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (3) litera “a” din Legea nr. 215 / 2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
care menţionează printre atribuţiile consiliului local şi pe aceea de a aproba statutul
comunei;
Consider că proiectul de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Tuluceşti,
judeţul Galaţi, se încadrează în normele legale şi este temeinic

Consilier
Postolache Rădiţa

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 aprobarea Statutului comunei Tuluceşti, judeţul
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 : aprobarea Statutului
comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, corespunde din punct de vedere legal existând:
- proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Tuluceşti, judeţul
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 aprobarea Statutului comunei Tuluceşti, judeţul
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 : aprobarea Statutului
comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, corespunde din punct de vedere legal existând:
- proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Tuluceşti, judeţul
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, 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

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 aprobarea Statutului comunei Tuluceşti, judeţul
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 : aprobarea Statutului
comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, corespunde din punct de vedere legal existând:
- proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Tuluceşti, judeţul
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

