
     ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL  
 

 

                                                     H O T A R Â R E A nr. 14 

                                                      din 29 aprilie  2009 

 

                       privind ; aprobarea  utilizării fondului  de rulment constituit  la încheierea  

                                      exerciţiului  bugetar  2008.  

 

Iniţiator ; domnul   Gheorghi Buruiană  , primarul comunei ;  

Numărul de înregistrare  şi data depunerii proiectului ;  884 din 23.04. 2009 

__________________________________________________________________________        

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

data de 29.04 .2009 ;  

                        Având în vedere  Expunerea de motive   înregistrată sub  nr.884 din  23.04 . 2009, a 

domnului  Gheorghi Buruiană , primarul  comunei;  

                        Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului de resort  din aparatul 

de specialitate  al primarului comunei Rediu , judeţul Galaţi , înregistrat  sub  nr. 909 din 24.04. 

2009 ; 

                         Având în vedere  raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul 

Consiliului local , înregistrat sub  nr. 932 din 29.04. 2009 ;  

                         Având în vedere prevederile art. 58 alin. (2), (3)  şi (4) din  Legea 273/ 29 iunie 

2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;   

                          Având în vedere  prevederile art. 36 (4) , litera ,, a,, din Legea 215 /2001, a 

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

                          In baza art. 45 (1) şi (2)  din legea 215 /2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

                                                            H O T A R Ă S T E  :  

     

                          Art. 1.- Se aprobă  utilizarea  fondului  de rulment  astfel ;  

                                      -  Suma de 23 000  lei  pentru  acoperirea golurilor temporare de casă ;  

 - Suma de 40 000 lei , pentru pentru proiectare Plan Urbanistic General  

  ( P.U.G) 

                                      -  Suma  de  40 000 lei ,  pentru realizarea Strategiei  de Dezvoltare Socio – 

Economică 2009 -2023 a comunei Rediu, judeţul Galaţi. 

                         Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire  de primarul 

comunei Rediu . 

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

Compartimentului financiar contabil  , prin grija secretarului comunei .  

       

                                                 PRESEDINTE DE SEDINŢĂ ,  

                                                          Bocăneală Gigi                                   

                                                                             
                                                                                                                              Contrasemnează , 

                                                                                                                           Secretar , Diaconu Ersilia 
 



 

 

      ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

    PRIMAR   

Nr. 884   din  20.02.2008                                                                     

 

 

 

                                                          EXPUNERE DE  MOTIVE  

 

  

                         La proiectul de hotărâre  privind aprobarea utilizării fondului de rulment constituit  

la încheierea exerciţiului  bugetar 2008 . 

 

 

                               Conform art. 58 din Legea finanţelor publice excedentul anual  al bugetului 

local, rezultat la încheierea  exerciţiului bugetar  se utilizează   în ordine pentru : 

a) rambursarea eventualelor împrumuturi restante şi plata dobânzilor, 

comisioanelor , spezelor şi a altor costuri  aferente acestora ;  

b) constituirea fondului de rulment .  

                               (2) Disponibilităţile fondului de rulment  sunt purtătoare de dobândă, se 

păstrează într-un cont distinct, deschis pe seama fiecărei unităţi administrative teritoriale, la 

unităţile teritoriale  ale Trezoreriei Statului, în  afara  bugetului local  şi pot fi utilizate  temporar  

pentru acoperirea golurilor  din casă  provenite din decalaje  între veniturile şi cheltuielile anului 

curent, precum şi pentru acoperirea definitivă  a eventualului deficit bugetar  rezultata la finele 

exerciţiului bugetar .  

                               (3) Fondul de rulment  poate fi utilizat  şi pentru finanţarea  unor investiţii  din 

competenţa  autorităţilor  administraţiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor  publice 

locale în interesul colectivităţii.                                 

                               (4)  Utilizarea fondului de rulment, în condiţiile  alin. (2) şi (3)  şi contul de 

execuţie al acestuia  se aprobă de autorităţile  deliberative  în afara  bugetului  local .  

                                    Tinând cont de cele relatate mai sus  propun Consiliului  local folosirea fondului 

de rulment astfel : 

 Suma de 23 000 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă : 

 Suma de 40 000 lei  pentru proiectare Plan Urbanistic General ( P.U.G) 

 Suma  de  40 000 lei ,  pentru realizarea Strategiei  de Dezvoltare Socio 

– Economică 2009 -2023 a comunei Rediu, judeţul Galaţi. 

 

                                Propun spre dezbaterea şi adoptarea  Consiliului local , proiectul de hotărâre 

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

                        

 

PRIMAR , 

PROF. GHEORGHI BURUIANĂ 
 
 

 

 



 

   

 

 

 

 

   ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

     PRIMAR  

Compartiment financiar contabil  

Nr. 909  un 24.04. 2009  

 

 

                                                         RAPORT DE SPECIALITATE  ,  

                    

 

                                 La proiectul de hotărâre  privind  aprobarea utilizării fondului de rulment  la 

încheierea exerciţiului  bugetar 2008 .  

 

                      Subsemnata Bocăneală Mioara, inspector  în cadrul aparatului propriu al  primarului  

comunei Rediu judeţul Galaţi , în temeiul art. 44 din legea 215 / 2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  şi  examinând expunerea de motive a 

iniţiatorului proiectului de hotărâre  menţionat mai sus , constat următoarele : 

                      Este legal , se respectă prevederile Legii  273  /  29 iunie 2006 , privind  finanţele 

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

locale , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

                     Conform prevederilor art. 58 aliniatul 2 şi 3  din legea mai sus menţionată  fondul de 

rulment  poate fi utilizat  pentru acoperirea golului de casă  provenit de decalajul dintre venituri  şi 

cheltuieli   şi la finanţarea cheltuielilor de investiţii ; 

                     Este temeinic , fondul de rulment se foloseşte pentru: 

 Suma de 23 000 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă : 

 Suma de 40 000 lei pentru proiectare Plan Urbanistic General ( P.U.G) 

 Suma  de  40 000 lei ,  pentru realizarea Strategiei  de Dezvoltare Socio 

– Economică 2009 -2023 a comunei Rediu, judeţul Galaţi. 

 

              Propun Consiliului local să  dezbată şi să aprobe proiectul de hotărâre menţionat mai 

sus, în şedinţa ordinară din data de   29 aprilie  2009.  

 

 

 

Inspector, 

Bocăneală Mioara 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

     PRIMAR  

Compartiment financiar contabil  

Nr. 909  un 24.04. 2009  

 
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

pentru stabilirea preţului pe oră de funcţionare la buldoexcavator 

 

 

Nr. crt.  Specificaţie    U/M Propus an 2008 

Total lei 

Unitar lei/oră 

A Nr. total ore funcţionare / an  ore 1512  

B Consum carburant pe oră litri 7,5  

C Nr. salariaţi Nr. persoane 1  

D Venit mediu /salariat Lei 853  

1 Cheltuieli  fixe Lei  128763 85,1607 

 Carburanţi, cantitate cu preţ în vigoare Lei 59920 39,6296 

 Piese schimb Lei  5699 3,7693 

 Amortizare anuală Lei  54701 36,1779 

 Reparaţii cu terţii Lei  8443 5,5839 

2 Cheltuieli cu munca vie din care Lei  20051 13,2612 

 salarii Lei  12636 8,3571 

 CAS Lei 2464 1,6296 

 Fond şomaj Lei  126 0,0833 

 FNAS Lei 695 O,4596 

 Fond accidente şi boli profesionale Lei  63 0,0416 

 CCIASS Lei 107 0,071 

 Fond garantare creanţe salariale Lei  0 0 

 Alte cheltuieli cu munca vie Lei  3960 2,619 

         3 Cheltuieli financiare Lei  10119 6,6924 

I Cheltuieli  totale (1+2+3) Lei  158933 105,1144 

II Profit 15% Lei  23840 15,7672 

III Venituri obţinute din activitatea desfăşurată Lei  182773 120,8816 

IV Nr. total ore funcţionare / an ore  1512 1512 

V Preţ/tarif unitar lei 120,8816 120,8816 

 
 

 

Inspector, 

Bocăneală Mioara 


