
 ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL  

AL COMUNEI REDIU 

 

H O T A R Â R E A nr. 28 

din  28.08.2009 

                                       
                   privind  aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic 

General al comunei Rediu, judeţul Galaţi 

 

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

Numărul de înregistrare  şi data depunerii  proiectului ; 1707  din 24 .08. 2009  

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

din data  de 28.08. 2009;  

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

Galaţi, înregistrată  sub nr. 1707 din  24.08. 2009 ;  

                        Având în vedere raportul de specialitate al  compartimentului de resort, 

înregistrat sub nr. 1712  din  24 .08.  2009 ; 

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

                        Având în vedere prevederile art  46 din Legea 350 / 2001, privind  amenajarea 

teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi compleţările ulterioare;                   

                        Având   în vedere prevederile art. 36 (9) 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 prelungeşte cu 12 luni termenul de valabilitate al Planului 

Urbanistic General al comunei Rediu, judeţul Galaţi, conform  proiectului nr.108/1997 

elaborat de  INCD Urbanproiect Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Rediu 

nr.  25  /1999. 

                           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 ,    

          Niculae Ungurianu 

  

 

 
 

 

                                                                                                        Contrasemnează secretar,  

                                                                                                                   Diaconu Ersilia 
 

 

 

 

 

 

 



       ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

        PRIMAR   

Nr. 1707  din  24.08.2009                                                                     

 

 

 

                                                          EXPUNERE DE  MOTIVE  

  

                      La proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate 

al  Planului Urbanistic General ( P.U.G.) al comunei Rediu, judeţul Galaţi 

                          

                        Subsemnatul Buruiană Gheorghi, primarul comunei Rediu, judeţul Galaţi 

                        

                     În conformitate cu legislaţia actuală pentru orice lucrări de construire, 

reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie sau reparare a 

construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora este necesară emiterea 

certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire. Aceste acte de autoritate ale 

administraţiei publice se emit în conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General 

actualizat şi a celorlalte documente de urbanism aprobate. 

                     Având în vedere că  Planul Urbanistic General ( P.U.G.) al comunei Rediu, 

judeţul Galaţi, elaborat de  INCD Urbanproiect Bucureşti,  proiect nr.108/1997  aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local Rediu nr. 25 /1997 a expirat deoarece termenul de valabilitate al 

acestuia este de 10 ani şi că noul Plan Urbanistic General comandat la SC Aste Consult SRL 

nu este gata  consider că este necesar prelungirea P.G.U. –lui cu 12 luni.       

                       In conformitate cu prevederile art. 36(9) din Legea 215 /2001 , a administraţiei 

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

art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 

PROPUN CONSILIULUI LOCAL 

 

spre dezbatere şi aprobare, proiectul de hotărâre menţionat mai sus, în şedinţa  ordinară  din 

data de 28.08.2009. 

 

                    

 

 

PRIMAR , 

Prof. Gheorghi Buruiană 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              ROMANIA  

       JUDETUL GALATI  

        COMUNA REDIU  

            SECRETAR                                                       Nr. 1712 din  24.08.2009        

 

 

 

 

                                                    RAPORT DE SPECIALITATE  

 

 

 

                              Subsemnata  Diaconu Ersilia,  secretar  al comunei Rediu , judeţul Galaţi, 

examinând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre  privind aprobarea 

prelungirii  Planului Urbanistic General ( PUG)al comunei   Rediu, judeţul Galati. 
                                În conformitate cu prevederile art. 44  din Legea 215 / 2001 , a 

adminstraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,  constat 

următoarele:  

                                Proiectul de hotărâre este  legal ,  respectă prevederile art. 36 (9),  Legea 

215 a administraţiei publice locale şi art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;    

                                Este temeinic , prin aplicarea acestui proiect se  stabileşte prelungirea  

Planului Urbanistic General ( PUG)al comunei   Rediu, judeţul Galati. 

                                 Propun Consiliului local,  dezbaterea şi aprobarea proiectului de hotărâre 

menţionat mai sus , în şedinţa  ordinară din data de  28.08.2009.  

 

 

 

Secretar, 

Diaconu Ersilia 
                                                                                               

 


