
 

ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL  

H O T A R Â R E A nr. 18 

din 28 mai 2009 

 

    Privind:  aprobarea schimbării reprezentantului legal pentru proiectul  ,, Extindere  alimentare 

cu  apă  potabilă  comuna  Rediu, judeţul Galaţi” 

______________________________________________________________________________ 

 Iniţiator : Gheorghi Buruiană primarul comunei Rediu, judeţul Galaţi ;  

 Numărul  de înregistrare şi data depunerii proiectului;  1108/22.05.2009  

______________________________________________________________________________            

                                 Consiliul local al comunei Rediu, judeţul Galaţi, constituit prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 3 din 23 iunie 2008 ;  

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

Galaţi, înregistrată sub nr. 1108/22.05.2009; 

                                 Având în vedere  Raportul de specialitate a d-nei Diaconu Ersilia, secretar 

comuna Rediu, judeţul Galaţi înregistrat sub nr. 1109/22.05.2009; 

                                Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1, a 

Consiliului local îinregistrat sub nr.1142/ 28.05.2009 ;  

                                Având în vedere proiectul ,, Extindere alimentare cu apă potabilă în comuna 

Rediu, judeţul Galaţi” prin Programul SAPARD ; 

                               Având în vedere prevederile art. 36 (2) , litera ,,d,,  din  Legea  215/2001, 

privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare ;   

                               Având în vedere prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006  privind  

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;  

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

republicată, cu completările şi modificările ulterioare ;  

 

                                                                   H O T Ă R Ă Ş T E  ;  

 

                              Art. 1. – Reprezentantul legal pentru proiectul ,, Extindere alimentare cu apă 

potabilă în comuna Rediu, Galaţi,, este domnul  Gheorghi Buruiană , primarul comunei Rediu, 

judeţul Galaţi,  a cărui mandat a fost validat prin Sentinţa Civilă nr. 46 din 19.06.2008  a 

Judecătoriei Galaţi, prezentată în şedinţa ordinară a Consiliului local din data de 23 iunie 2008.  

                             Art. 2.-  Primarul  comunei Rediu, judeţul Galaţi, va prelua toate atribuţiile, 

drepturile şi obligaţiile ce rezultă din  raportul contractual cu Agenţia SAPARD. 

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

SAPARD, prin grija secretarului comunei .  

 

                                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                                                    Gigi  Bocăneală                                                Secretar, 

                                                                                                                                                             Diaconu Ersilia 

 

 



 

 

 

      ROMANIA  

JUDETUL GALATI 

COMUNA REDIU 

     PRIMAR  

Nr.1108 din 22.05. 2009 

 

 

                                                    EXPUNERE  DE MOTIVE,  

 

 

 

                                       La proiectul de hotărâre privind:  aprobarea schimbării reprezentantului 

legal pentru proiectul  ,, Extindere  alimentare cu  apă  potabilă  comuna  Rediu, judeţul Galaţi”        

              

                             Subsemnatul Buruiană  Gheorghi, primarul comunei Rediu , judeţul Galaţi: 

 

                           - având în vedere Sentiţa Civilă nr. 46/19.06.2008 a judecătoriei Galaţi de 

validare a primarului comunei Rediu, judeţul Galaţi; 

                          -  având în vedere   proiectul ,, Extindere  alimentare cu  apă  potabilă  comuna  

Rediu, judeţul Galaţi” este necesar schimbarea reprezentantului legal pentru a prelua toate 

atribuţiile, drepturile şi obligaţiile ce rezultă din raportul contractual cu Agenţia SAPARD ; 

                              În conformitate cu prevederile  art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale care prevede că:  
    “Aprobarea proiectelor de investitii publice locale 

    (1) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii 

noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din 

bugetele locale, precum si ale celor finantate din imprumuturi interne 

si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile 

administratiei publice locale, se aproba de către autoritatile 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre dezbaterea şi aprobarea 

Consiliului local, proiectul de hotărâre menţionat mai  sus , în şedinţa  ordinară  din data de  

28 .05. 2009. 

                                                      

 

PRIMAR , 

Prof. Gheorghi Buruiană 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

COMUNA REDIU  

      SECRETAR 

Nr. 1109/22.05.2009 

 

RAPORT DE  SPECIALITATE 

 

 

                        La proiectul de hotărâre privind : aprobarea schimbării reprezentantului legal 

pentru proiectul  ,, Extindere  alimentare cu  apă  potabilă  comuna  Rediu, judeţul Galaţi”         

 

  În conformitate cu art. 44 din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale şi 

analizând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre mai sus menţionat  constat  

următoarele: 

                          Este legal, se respectă  prevederile  art. 36(4), litera  ,,d,,  din legea 215/2001, a 

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

prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 a administraţiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

                        Este temeinic,   primarul comunei Rediu, judeţul Galaţi validat prin sentinţa civilă 

nr.46/19.06.2008, trebuie să fie reprezentantul legal al proiectului ,, Extindere  alimentare cu  apă  

potabilă  comuna  Rediu, judeţul Galaţi”; 

                         Propun  spre dezbatere şi aprobare în şedinţa  ordinară a Consiliului local Rediu, 

din data de  28.05.2009, 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 . 

                                                                

 

 

Secretar, 

Diaconu Ersilia 
 

 
 


