
ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA TULUCESTI                                           

CONSILIUL  LOCAL  

 

                                            HOTARAREA  Nr.  9    

                                                 din :  26.01.2015    

 

 privind :  acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru extinderea reţelei de distribuţie a 

gazelor naturale din sat Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi; 

 

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

Proiect de hotarare inregistrat la nr.  706/19.01.2015     

     

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

data de 26.01.2015 conform dispoziţiei de convocare nr. 5/19.01.2015;    

Având in vedere expunerea de motive  la proiectul de hotarare prezentată de 

iniţiator, inregistrata la nr. 707/19.01.2015 ;    

 Având in vedere raportul de specialitate prezentat de Compartimentul de resort 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la nr.  708/19.01.2015 ; 

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

Tuluceşti, jud. Galati înregistrată sub nr. 891/23.01.2015; 

 Având în vedere solicitările numeroase a cetăţenilor din comuna Tuluceşti de 

branşare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, precum şi solicitările acestora de 

implicare financiară a Consiliului Local Tuluceşti pentru extinderea sistemului de 

distribuţie a gazelor naturale în comuna Tuluceşti; 

 Având in vedere propunerea comercială a S.C. DISTRIGAZ-SUD REŢELE 

S.R.L , cod contract 2001762674 ; 

 Având în vedere prevederile H.C.L nr. 29/20.12.2005 privind actualizarea 

Planului Urbanistic General Actualizat al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 2 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia; 

Având în vedere H.C.L nr. 34/27.06.2013 privind : atribuirea de denumiri la străzi 

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

      Avand in vedere  prevederile art. 36 al. 2 lit. b, al. 4 lit. e, al. 6 lit. a pct. 11, 14 din 

Legea nr. 215/2001, privind  administraţia  publica locală, republicată, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

      In baza prevederilor art. 45  alin.  (1)  din Legea  nr. 215/2001, privind 

administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările; 

 

HOTĂRĂŞTE  : 

 

Art.1. Se exprimă în mod favorabil acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru 

extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale din sat Tuluceşti, comuna Tuluceşti, 

judeţul Galaţi; 



Art. 2 Extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale se va efectua în satul 

Tuluceşti, str. Gării, comuna Tuluceşti; 

Art.3 Realizarea lucrării de extindere a reţelei de distribuţie a gazelor naturale din 

satul Tuluceşti, precum şi reabilitarea drumurilor se va efectua de către S.C. 

DISTRIGAZ-SUD REŢELE S.R.L prin colaboratorii săi, cu respectarea prevederilor 

legale;   

Art.4 Toate cheltuielile privind investiţia de extindere a reţelei de distribuţie a 

gazelor naturale din satul Tuluceşti se vor realiza  prin cofinanţare, după cum urmează: 

pentru str. Gării, valoarea totală a investiţiei este de 40.636,04 lei cu TVA, care este 

defalcată astfel: 

- investiţia suportată de finanţator este de 813,44 lei cu TVA 

- investiţia suportată de beneficiari este de 39.822,60 lei cu TVA  

 Art.5 Costul investiţiei suportată de Consiliul Local Tuluceşti pentru lucrare vor 

fi împărţite în cote părţi egale între Consiliul Local Tuluceşti şi cetăţenii beneficiari ai 

extinderii reţelei de distribuţie a gazelor naturale, care vor contribui în acest mod la 

realizarea lucrărilor; 

 Art.6 Investiţia realizată prin cofinanţare va fi cedată în patrimoniul S.C. GDF 

SUEZ ENERGY ROMNÂNIA S.A 

 Art.7 Este împuternicit să semneze în numele Consiliului Local Tuluceşti 

contractul de cofinanţare, domnul primar, Bratu Petrică, domiciliat în sat Tuluceşti, 

comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi, legitimat cu C.I. seria G.L nr. 435537, eliberată de 

Poliţia Galaţi la data de 27.01.2006, cod numeric personal 1670816170442; 

 Art.8 Se abrogă H.C.L nr. 88/30.12.2014 privind acordul Consiliului Local 

Tuluceşti pentru extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale din sat Tuluceşti, 

comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi; 

Art.9 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  hotarari se insarcineaza  

Primarul comunei  comunei  Tulucesti , judetul Galati . 

Art.10  (1) 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. 

            (2) Aducerea  la  cunostinta  publică  se  face  prin  afisare  la  sediul  

Primariei  comunei  Tulucesti  
 

                                                                            

Preşedinte de şedinţă                         Contrasemneaza    

                          Enache Daniel                 SECRETAR, 

                                                                             Sandu Dan   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



România 

Judeţul Galaţi 

Comuna Tuluceşti 

Primar 

Compartiment proiecte 

Nr.   708/19.01.2015  

 

 

Raport de specialitate 
 

Privind: acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru extinderea reţelei de distribuţie a 

gazelor naturale din sat Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi; 

 

 Având în vedere solicitările numeroase a cetăţenilor din comuna Tuluceşti de 

branşare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, precum şi solicitările acestora de 

implicare financiară a Consiliului Local Tuluceşti pentru extinderea sistemului de 

distribuţie a gazelor naturale în comuna Tuluceşti; 

 Având in vedere propunerea comercială a S.C. DISTRIGAZ-SUD REŢELE 

S.R.L , cod contract 2001762674 ; 

 Având în vedere prevederile H.C.L nr. 29/20.12.2005 privind actualizarea 

Planului Urbanistic General Actualizat al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 2 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, care stipulează “Statul sau unităţile administrativ-

teritoriale exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public, în limitele şi în condiţiile legii”. 

Având în vedere H.C.L nr. 34/27.06.2013 privind : atribuirea de denumiri la străzi 

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

 De asemenea, art. 36 al. 6 lit. a pct. 11, 14 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; 

 

 

        Inspector 

          Munteanu Lăcrămioara 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      România 

   Judeţul Galaţi 

Comuna Tuluceşti 

        Primar 

Nr.   707/19.01.2015  

 

 

Expunere de motive 
 

 

Privind: acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru extinderea reţelei de distribuţie a 

gazelor naturale din sat Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi; 

 

 Având în vedere solicitările numeroase a cetăţenilor din comuna Tuluceşti de 

branşare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, precum şi solicitările acestora de 

implicare financiară a Consiliului Local Tuluceşti pentru extinderea sistemului de 

distribuţie a gazelor naturale în comuna Tuluceşti; 

 Având in vedere propunerea comercială a S.C. DISTRIGAZ-SUD REŢELE 

S.R.L , cod contract 2001762674 ; 

 Având în vedere prevederile H.C.L nr. 29/20.12.2005 privind actualizarea 

Planului Urbanistic General Actualizat al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 2 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, care stipulează “Statul sau unităţile administrativ-

teritoriale exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public, în limitele şi în condiţiile legii”. 

Având în vedere H.C.L nr. 34/27.06.2013 privind : atribuirea de denumiri la străzi 

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

Vă mai aduc la cunoştinţă că în urma discuţiilor cu cetăţenii beneficiari ai 

extinderii reţelei de distribuţie a gazelor naturale ca urmare a costurilor destul de mari 

aferente lucrărilor propuse, s-a stabilit de comun acord ca aceştia să participe în cote părţi 

egale cu Consiliul Local Tuluceşti la costurile investiţiei. 

Astfel solicit consilierilor locali sprijinul Consiliului Local Tuluceşti pentru 

proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru extinderea reţelei 

de distribuţie a gazelor naturale din sat Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi; 

        

Primar  

             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 :   acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru extinderea 

reţelei de distribuţie a gazelor naturale din sat Tuluceşti, comuna 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 acordul Consiliului 

Local Tuluceşti pentru extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale din sat 

Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi, corespunde din punct de vedere legal 

existând: 

- proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru extinderea 

reţelei de distribuţie a gazelor naturale din sat Tuluceşti, comuna 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, Peiu Lică, Marin Neculai şi 

Mitrofan Nicolae Marius, 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 :   acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru extinderea 

reţelei de distribuţie a gazelor naturale din sat Tuluceşti, comuna 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 acordul Consiliului 

Local Tuluceşti pentru extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale din sat 

Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi, corespunde din punct de vedere legal 

existând: 

- proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru extinderea 

reţelei de distribuţie a gazelor naturale din sat Tuluceşti, comuna 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, Munteanu Alexandrina, 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 

 

MUNTEANU ALEXANDRINA 

 

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 :   acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru extinderea 

reţelei de distribuţie a gazelor naturale din sat Tuluceşti, comuna 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 acordul Consiliului 

Local Tuluceşti pentru extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale din sat 

Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi, corespunde din punct de vedere legal 

existând: 

- proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru extinderea 

reţelei de distribuţie a gazelor naturale din sat Tuluceşti, comuna 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, Enache Daniel, Mîrza Marius, Popa 

Costică, Mocanu Victor, 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 

 

 


