
ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL  

 

                      

H O T A R Â R E A  nr. 29 

                                                        din  28 august  2009 

 

 

                                privind : stabilirea modului de folosire a terenului arabil , proprietatea 

privată a comunei  în anul agricol  2009 -2010  

    

Iniţiator ; Buruiană Gheorghi  , primarul comunei;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 1709 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 domnului Buruiană Gheorghi , 

primarul comunei , înregistrată sub nr. 1709 din  24.08.2009 ;  

                             Având în vedere raportul de specialitate al Compartimentului de rersort din 

aparatul de specialitate al primarului , înregistrat sub nr. 1711 din 24.08. 2009; 

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

                             Având în vedere prevederile art. 36 (2) ,litera ,,c,, şi art. 123 (1) şi (2)  din 

legea 215 /23.04.2001 , a administraţiei publice locale , republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

                             In baza art. 45(3), din Legea 215 /2001 , a administraţiei publice locale 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

                                                        

                                                        H O T Ă R Ă Ş T E ;  

                               

                              Art. 1.- Pentru anul agricol 2009 - 2010, terenul arabil  aflat în proprietatea 

privată a comunei, în suprafaţă de  149 ha se va  închiria locuitorilor comunei.                                                        

                              Art. 2.- Inchirierea se va face prin licitaţie publică . Preţul de pornire al 

licitaţiei va fi de 100 lei /ha/an conform regulamentului care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

                              Art. 3.  Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri . 

                              Art. 4.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţia Prefectului judeţului 

Galaţi , primarului comunei şi adusă la cunoştinţă publică , prin afişaj, de către secretarul 

comunei. 

 

                                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 

                                                               Niculae Ungurianu 

                                                    

 

                                                                                                                                                            

                                                                                            Contrasemnează  

                                                                                            Secretar , Diaconu Ersilia 



 

 

 

 

               ROMANIA  

            JUDETUL GALATI  

            PRIMARIA COMUNEI REDIU  

            Nr. 1709 din 24.08. 2009  

 

 

   

 

                                                                EXPUNERE   DE   MOTIVE ,  

   

 

                              La proiectul de hotărâre privind stabilirea modului de folosire a  terenului 

arabil , aflat în proprietatea privată a comunei , în anul agricol  2009 -2010. 

 

                           Buruiană  Gheorghi , primarul comunei Rediu , judeţul  Galaţi ;  

                          Având în vedere  că , în proprietatea privată a comunei  avem suprafaţa de 149  

ha teren arabil ,  ce a fost închiriată  an de an; 

                         Menţionez că:  

                          - există solicitări din partea chiriaşilor existenţi cât şi a altor persoane pentru 

închiriere în anul agricol 2009 – 2010;  

                          - există chiriaşi care au debite neachitate şi în atare situaţie numai pot închiria 

pentru anul agricol 2009-2010 dacă debitele nu vor fi stinse până la data fixată pentru licitaţie. 

   

                        Propun Consiliului Local: în conformitate cu prevederile art. 123 aliniatul 1 şi 2 

din Legea 215 /2001, a administraţiei  publice locale, republicată,  închirierea prin licitaţie  

publică cu preţul de pornire la licitaţiei  de 100 lei să aprobe închirierea suprafeţei, pentru anul 

agricol 2009– 2010,  prin licitaţie publică . 

                         In conformitate cu prevederile art. 44 din Legea 215 /2001 , a administraţiei 

publice  locale republicată solicit  raportul compartimentului registru agricol şi fond funciar din 

cadrul aparatului  de specialitate al primarului şi Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului 

local.  

                        In conformitate cu prevederile art. 36 (2), litera ,, c ,,  propun Consiliului local,  

dezbaterea  şi aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  mai sus  în şedinţa ordinară din data 

de 28 .08.  2009.   

 

 

                                                                                 PRIMAR ,  

                                                              PROF. GHEORGHI BURUIANĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

PRIMARIA COMUNEI REDIU  

Nr. 1711 din  24.08.2009 

 

 

                                                     RAPORT DE SPECIALITATE ,  

 

           La proiectul de hotărâre privind  : stabilirea modului de folosire a  terenului arabil  , aflată 

în proprietatea privată a comunei , în anul agricol  2009 -2010. 

 

                            

                                     Subsemnatul Miron Vasile , referent superior în cadrul Compartimentului 

registru agricol şi fond funciar,  din  aparatul de specialitate al primarului comunei Rediu, judeţul 

Galaţi, analizând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre menţionat mai sus 

,în temeiul art. 44 (1)  din Legea 215/ 2001 , a administraţiei publice locale  republicată constat 

următoarele :  

                          Este legal, se respectă   prevederile  art. 123 (1)(2)  şi art. 36 aliniatul 2, 

litera ,,c,, din Legea 215 /2001  privind administraţia publică locală  republicată . 

                                  Este temeinic, prin închirierea terenului se obţin venituri  proprii ale 

bugetului local. Referitor la preţul de pornire al licitaţiei , s-a avut în vedere potenţialul productiv 

al terenului , preţul de 100 lei /ha/an, fiind un preţ rezonabil. Închirierrea se va face prin licitaţie 

publică conform regulamentului care face parte integrantă din prezentul raport de specialitate. 

                                   Faţă de cele mai sus relatate  propun Consiliului local, în   conformitate  cu 

prevederile art. 36(2)  litera ,, a  ,, din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale 

,republicată propun dezbaterea şi  aprobarea proiectului de hotârâre menţionat mai sus  în şedinţa 

ordinară a  acestuia din data de 28 august 2009. 

      

 

                                                              AGENT AGRICOL,  

                                                                 Miron Vasile  

                     

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


