
 

      ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL  

AL COMUNEI REDIU 

 

H O T A R Â R E A nr. 12 

din  29 aprilie   2009 

                                       
                   privind  aprobarea  documentaţiei   tehnico –economică , pentru realizare 

lucrării  de investiţii ,, Modernizare drum comunal DC 25  comuna Rediu , judeţul 

Galaţi, Km 0+000 – Km 1+704”.            

___________________________________________________________________________

_____Iniţiator : Buruiană Gheorghi , primarul comunei  Rediu , judeţul Galaţi .        

Numărul de înregistrare  şi data depunerii  proiectului ; 856  din 21 .04. 2009  

___________________________________________________________________________

_____ 
                        Consiliul local al comunei Rediu, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din 

data  de 29.04. 2009;  

                        Având în vedere  expunerea de motive a primarului comunei Rediu , judeţul 

Galaţi , înregistrată  sub nr.856 din  21.04. 2009 ;  

                        Având în vedere raportul de specialitate al  compartimentului de resort, 

înregistrat sub nr. 877  din  23 .04.  2009 ; 

                        Având în vedere   Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 ;  

                        Având în vedere prevederile art  44(1) din Legea 273  din 29 iunie 2006, 

privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;                   

                        Având   în vedere prevederile art. 36 (4) litera ,,d,, precum şi pe cele  ale art. 

126 din  Legea administraţiei publice  locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare ;  

                        In temeiul art. 45  (1)  din Legea administraţiei  publice locale  nr. 215 /2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;  

 

                                                         H O T A R A Ş T E  :      

      

                           Art 1.-   Se aprobă  documentaţia tehnico – economică, a lucrării de 

investiţie  

,, Modernizare drum comunal DC 25  comuna Rediu , judeţul Galaţi, Km 0+000 – Km 

1+704” în valoare de 5. 518,12 mii lei. Investiţia  se va realiza cu Fonduri  Guvernamentale.  

                           Art. 2. – Primarul comunei Rediu , judeţul  Galaţi , va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri ,  respectând legislaţia în vigoare privind  achiziţiile publice .  

                           Art. 3. -  Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului şi 

primarului comunei Rediu , judeţul Galaţi , prin grija secretarului comunei.  

                                             

 

                                               PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,    
                                                     Bocăneală Gigi  

                                                                                                             Contrasemnează,                                                                                                                                    
                                                                                                                                    Secretar, Diaconu Ers 

 



      ROMANIA  

JUDETUL GALATI 

COMUNA REDIU 

     PRIMAR  

Nr.856 din 21.04. 2009 

 

 

                                                    EXPUNERE  DE MOTIVE,  

 

 

 

                                       La proiectul de hotărâre privind : aprobarea  documentaţiei   tehnico 

–economice , pentru realizare lucrării  de investiţie    ,, Modernizare drum comunal DC 25  

comuna Rediu , judeţul Galaţi, Km 0+000 – Km 1+704”.       

                      

                             Subsemnatul Gheorghi Buruiană, primarul comunei Rediu , judeţul 

Galaţi, având în vedere că modernizarea prin asfaltare a drumului sus menţionat este  necesară 

deoarece zilnic microbuzul şcolii transportă un număr de peste 30 elevi la Şcoala de Arte şi 

Meserii Rediu. Pe timp ploios devine impracticabil  pereclitând desfăşurarea traficului în 

condiţii de siguranţă. Mai mult decât atât, pe timp ploios traseul microbuzelor care asigură 

trasportul public pe ruta Galaţi  - Rediu - Plevna şi retur  nu poate respecta această rută, 

cetăţenii din satul Plevna fiind nevoiţi a parcurge această distanţă pe jos, înregistrându-ne cu 

sesizări şi reclamaţii fără a găsi o rezolvare pe plan local.   

                                     Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 173 din 

23.03.2009  am obţinut suma de 500 mii lei pentru executarea unei porţiuni din lucrarea sus 

menţionată; 

                                    În conformitate cu prevederile art. 44(1)  din Legea 273  din 29 iunie 

2006, privind finanţele publice locale  ,, Documentaţiile tehnico-economice  ale obiectivelor 

de investiţii noi , a căror finanţare se asigură integral  sau în completare din bugetele locale , 

precum şi a celor finanţate din împrumuturi interne  şi externe , contractate direct sau 

garantate  de autorităţile administraţiei publice locale , se aprobă de către autorităţile 

deliberative ,,  şi art. 36(4) litera ,,d ,,  din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare, propun spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului local, 

proiectul de hotărâre menţionat mai  sus, în şedinţa  ordinară  din data de 29 .04. 2009. 

                                                      

 

 

 

PRIMAR , 

Prof. Gheorghi Buruiană 

 

                           

 

 

 

 

 

                       
     ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 



COMUNA REDIU  

      PRIMAR  

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL   
Nr. 877 din  23.04 .2009 

 

 
 

 

RAPORT DE  SPECIALITATE 
 

 

                        La proiectul de hotărâre : aprobarea  documentaţiilor   tehnico –economice , 

pentru realizarea lucrării  de investiţie ,, Modernizare drum comunal DC 25  comuna Rediu , 

judeţul Galaţi, Km 0+000 – Km 1+704”.             
 

 

  În conformitate cu art. 45 din Legea 215/23 aprilie 2002, a administraţiei publice 
locale şi analizând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre mai sus menţionat se 

constată următoarele: 

                          Este legal, se respectă  prevederile   art .36(4) , literele  ,,d,,  din legea 215 , a 
administraţiei publice locale  republicată , cu modificările şi completările ulterioare precum şi 

prevederile art. 44 (1)  din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările  .                       

  Este temeinic,  prin modernizarea DC  25 se facilitează  deplasarea  cetăţenilor din 
satul Plevna precum şi a  elevilor din satul Plevna către şcoala de Arte şi Meserii din comuna Rediu.     

                          Pentru  executarea unei porţiuni din lucrarea sus menţionată  se va folosi  suma  

alocată de Consiliul judeţului Galaţi prin Hotârârea nr. 173 din 23.03. 2009 , respectiv 500 000 lei.                            
                         Propun  spre dezbatere şi aprobare în şedinţa  ordinară a Consiliului local Rediu, din 

data de  29.04. 2009 , în conformitate cu prevederile art.45  alin.1, din Legea 215/2001, a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  a proiectului de 
hotărâre  menţionat mai  sus . 

                                                                

 

 
                                                               Contabil ,  

                                                          Bocăneală Mioara 

 
 

 

 

 
 


