
       ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL  
 

                                                                            H O T A R A R E A nr. 4 

                                                                              din  29 ianuarie 2009 

 

                      privind : stabilirea   veniturilor potenţiale  provenite din valorificarea  

                                      bunurilor  ce depăşesc  bunurile considerate de strictă necesitate ,                        

pentru  nevoile unei  familii . 

___________________________________________________________________________ 

Iniţiator : Buruiană Gheorghi  , primarul comunei ;  

Numărul de înregistrare a proiectului de hotărâre  şi data depunerii: 129 din 23.01.2009 

        

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

data de 29 ianuarie 2009 ;  

                          Având în vedere expunerea de motivea d-lui Buruiană Gheorghi, a primarului 

comunei Rediu, judeţul Galaţi, înregistrată sub nr. 129  din   23.01. 2009 ;  

                          Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Rediu, judeţul Galaţi, înregistrat sub  

nr.136/23.01.2009 ;  

                          Având în vedere raportul de avizare  al Comisiei de specialitate nr. 3 a 

Consiliului Local înregistrat sub nr. 197 / 29.01.2009 ;  

                          Având în vedere prevederile art. 8 alin  (6) din Legea 416 / 2001 cu modificările 

şi completările ulterioare  şi  art. 22 din  H.G.  nr. 1010 /2006   pentru  aprobarea Normelor 

metodologice  de aplicare a prevederilor  Legii 416 /2001 , privind venitul minim garantat ,cu 

modificările  şi  completările ulterioare ; 

                          Având în vedere prevederile  art. 36 (6)  , litera ,,a,, , punctul 2 din Legea nr. 

215/2001, a administraţiei  publice locale, republicată,  cu  modificările şi completările 

ulterioare;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

                                                              H O T A R A S T E :  

 

                         Art. 1. Veniturilor  potenţiale, provenite din   valorificarea bunurilor  ce depăşesc  

bunurile considerate  de strictă necesitate  pentru nevoile unei familii  sunt prevăzute în anexa  

nr.  1  care face  parte integrantă , din prezenta hotărâre.                    

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

comunei . 

                         Art. 3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată  Prefectului judeţului Galaţi , 

primarului şi adusă la  cunoştinţa locuitorilor  prin afişaj în locuri publice , prin grija secretarului 

comunei . 

 

                                                         PRESEDINTE  DE SEDINTA , 

                                                                Miron Stana  

 

                                                                                                            Contrasemnează , 

                                                                                                        Secretar , Diaconu Ersilia 



 

       ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL                                                               Nr. 126 din 29.01. 2009 

 

 

 

                                                    EXPUNERE DE MOTIVE  

 

                        La proiectul de hotărâre : stabilirea  veniturilor potenţiale  provenite din 

valorificarea  bunurilor ce depăşesc  bunurile considerate de strictă necesitate , pentru nevoile 

unei familii . 

 

 

                       Subsemnatul Buruiană Gheorghi , primarul comunei Rediu , judeţul Galaţi , având 

în vedere prevederile   art. 8 alin  (6) din Legea nr. 416 /2001 , privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare , precum şi a art. 22  din Normelor de aplicare a acesteia   

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1010 /2006 , propun Consiliului local în conformitate cu 

prevederile art. 36 (6)  , litera ,,a,, , punctul 2 din legea nr. 215/2001, a administraţiei  publice 

locale  cu  modificările şi completările ulterioare , stabilirea  veniturilor potenţiale provenite din 

valorificarea  bunurilor   ce  depăşesc  bunurile considerate de strictă necesitate , pentru nevoile 

unei familii conform anexei care face parte integrantă din prezenta  expunere de motive . 

                      Propun Consiliului local spre dezbatere şi deliberare , proiectul de hotărâre 

menţionat mai sus în şedinţa ordinară a Consiliului local  în şedinţa ordinară din data de 29 

ianuarie  2009 .  

 

 

                                                                Primar, 

                                                      Prof.  Buruiană Gheorghi   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                  Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 4 

                                                                                                             din 29 .01.  2009 

 

             Venituri   potenţiale  provenite  din valorificarea  bunurilor 

ce depăşesc bunurile considerate de  strictă  necesitate , pentru 

nevoile unei familii . 
 

 

 

 

BUNURI  MOBILE NECESARE INTRO GOSPODARIE   Venit lei / buc   

1. maşină de gătit (aragaz cu patru ochiuri ) 460 

2. frigider  560 

3. combină frigorifică  899 

4. congelator  595 

5. maşină de spălat  automată  849 

6. maşină de spălat  neautomată 438 

7. aspirator de praf 124 

8. televizor color  279 

9. video(DVD player) 240 

10.radiocasetofon  dublu casete  60 

11,telefon mobil  84 

12.calculator personal                      3311 

13,drujbă 349 

 

 Notă: pentru bunurile mobile menţionate mai sus , folosite mai mult de 24  de luni , limitele 

minime şi maxime  vor fi stabilite  la jumătatea valorii din tabel . 

 

 

 

 

VENITURILE POTENŢIALE PROVENITE DIN 

VÎNZAREA TERENURILOR  SI DIN VALORIFICAREA 

CULTURILOR AGRICOLE  

Venit lei /ha  

1.teren arabil  600 

2.teren intravilan  2000 

3.teren forestier  2500 

4. păşuni  500 

5 .fâneţe  500 

6. vii nobile                   15000 

7.culturi agricole – UM – venit net /ha /an   

 Grâu  90 

 Porumb  90 

 Fasole  90 

 Orz 95 

 Floarea soarelui    92,4 



 Cartofi                          700 

 Pepeni                        400 

 Sfeclă  150 

 Vie –struguri de masă  

             - struguri de vin  

 Tutun 

 Soia  

400 

200 

 90 

 90 

8 . livezi  500 

9. legume  500 

 

 

 

 

 

CATEGORII DE ANIMALE  Venit lei / buc. 

1. bovine : vaci , bivoliţe –(în lactaţie ); boi ; viţei ăână la 6 

luni ; tăuraşi  

1000 

2.porcine : porci la îngrăşat ; scroafe cu purcei    300 

3.ovine ; oi : miei     80 

4. caprine; tineret caprin    100 

5. cabaline ; cai ; măgari ; catâri   400 

6: păsări ; raţe; găini : gâşte ; curci ; bibilici ;    25 

7. familii de albine ;  100 

8. iepuri de casă ;    30 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

       ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL REDIU  

Nr. 136 din  23.01.2009 

 

 

 

 

 

                                                         RAPORT DE SPECIALITATE ,  

 

 

                         

                                    Subsemnatul   Bocăneală  Nicu, referent în cadrul aparatului propriu al 

Consiliului local  cu probleme de asistenţă socială  , în temeiul art. 44  din Legea 215 /2001, a 

administraţiei publice locale  şi  examinând  expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de 

hotărâre  privind   stabilirea  veniturilor potenţiale  provenite din valorificarea  bunurilor ce 

depăşesc  bunurile considerate de strictă necesitate , pentru nevoile unei familii . 

                                    Este legal se respectă prevederile  art.8 , alin ( 6) din Legea 416 /2001  cu 

modificările  şi completările ulterioare  şi art. 22  din  H.G.  nr. 1010 /2006 , pentru  aprobarea  

Normelor  metodologice  de aplicare  a prevederilor  Legii 416 /2001, privind venitul minim 

garantat  cu modificările şi completările ulterioare .   

                                    Este de competenţa Consiliului local  ca în conformitate cu prevederile art. 

45, alin 1 din Legea 215 privind administraţia publică locală , cu modificările şi completările 

ulterioare, să adopte în şedinţa ordinară din data de 29.01.2009 acest proiect de hotărâre .  

 

                                                                Referent ,  

                                                               Bocăneală  Nicu  

 

 
 


