
 

      ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL  

AL COMUNEI REDIU 

 

H O T A R Â R E A nr. 13 

din  29 aprilie   2009 

                                       
                   privind stabilirea tarifului pentru închirierea buldoexcavatorului care 

aparţine domeniului privat al comunei Rediu, judeţul Galaţi  
 

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

Numărul de înregistrare  şi data depunerii  proiectului ; 908  din 24 .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.883 din  23.04. 2009 ;  

                        Având în vedere raportul de specialitate al  compartimentului de resort, 

înregistrat sub nr. 908  din  24 .04.  2009 ; 

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

                        Având în vedere prevederile art  28(3) din Legea 273  din 29 iunie 2006, 

privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;                         

                        Având   în vedere prevederile art. 36 (5) litera ,,b,, precum şi pe cele  ale art. 

123(1) 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 închiriere buldoexcavatorului care aparţine domeniului 

privat al comunei Rediu, judeţul Galaţi cu suma de 120 lei/h, conform fişei de fundamentare 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                          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 Ersilia 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA  

JUDETUL GALATI 

COMUNA REDIU 

     PRIMAR  

Nr.883 din 23.04. 2009 

 

 

                                                    EXPUNERE  DE MOTIVE,  

 

 

 

                                       La proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifului pentru închirierea 

buldoexcavatorului care aparţine domeniului privat al comunei Rediu, judeţul Galaţi  

 

                             Subsemnatul Gheorghi Buruiană, primarul comunei Rediu, judeţul 

Galaţi, având în vedere că în anul 2008 am achiziţionat un buldoexcavator  propun   

închirierea   deoarece pentru necesităţile primăriei nu funcţionează zilnic. 

                           Tariful ce va fi încasat propun să fie în sumă de 120 lei /h conform 

fişei de fundamentare care face parte integrantă din prezenta expunere de motive. 

                          Menţionez că sumele încasate din închiriere se vor face venit la 

bugetul local al primăriei comunei.  

                                     Având în vedere prevederile art. 28 alin. 3 din Legea nr. 273 /2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  “Sumele incasate 

din concesionarea sau din inchirierea unor bunuri apartinand domeniului public sau privat 

al unitatilor administrativ-teritoriale constituie venituri ale bugetelor locale” ; 

                                    Având în vedere  prevederile art. 36(5) litera ,,b,, şi art. 123(1)  din 

Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;  

                                    În conformitate cu art. 44 din Legea 215 / 2001 a administraţiei 

publice locale cu modificările şi completările ulterioare solicit raport de specialitate 

compartimentului de resort şi aviz de la comisia de specialitate nr. 1;  

                                     Faţă de cele relatate mai sus 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. 908 din  24.04 .2009 

 

 

 

 

RAPORT DE  SPECIALITATE 

 

 

                        La proiectul de hotărâre :  privind stabilirea tarifului pentru închirierea 

buldoexcavatorului care aparţine domeniului privat al comunei Rediu, judeţul Galaţi  

 

 

  În conformitate cu art. 44 din Legea 215/23 aprilie 2002, a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi analizând expunerea 

de motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre mai sus menţionat se constată următoarele:  

                          Este legal, se respectă  prevederile art .36(5), literele  ,,b,,  din legea 215, a 

administraţiei publice locale  republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi 

prevederile art. 28 (3)  din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările  .                       

  Este temeinic, sumele încasate din închirierea  buldoexcavatorului se vor face 

venit la bugetul local. 

                         Propun  spre dezbatere şi aprobare în şedinţa  ordinară a Consiliului local 

Rediu, din data de  29.04. 2009,  a proiectului de hotărâre  menţionat mai  sus . 

                                                                

 

 

                                                               Contabil ,  

                                                          Bocăneală Mioara 

 


