
      ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL   

 

                                                             H O T A R Ă R E A  nr . 15 

                                                                din  13 mai 2010 

 

            privind : Stabilirea suprafeţelor pentru care Consiliul Local al comunei Rediu, judeţul Galaţi 

va depune cerere de sprijin pe suprafaţă în campania 2010 la A.P.I.A.. 

 

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

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului de hotărâre;  962  din  10 MAI 2010  

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

data de 13 mai 2010; 

                     Având în vedere expunerea  de motive, a  domnului Buruiană Gheorghi primarul  

comunei Rediu , judeţul Galaţi,  înregistrată  sub nr. 962 din  10 mai  2010 ; 

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

de specialitate al  primarului comunei Rediu , judeţul Galaţi  înregistrat sub nr. 971din  10.05. 2010;  

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

                     Având  în vedere  adresa nr. 2064/11.05.2010 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în 

Agricultură; 

                      Având  în vedere  prevederile cap.VI pct.1 lit. a din Ordinul MAPDR/MAI 

nr.541/2009 privind trecerea unei constructii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si 

Internelor din domeniul public al statului in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din 

functiune si desfiintarii acesteia; 

                     Având  în vedere  prevederile art. 18 din Legea zootehniei nr. 72 / 2002, cu 

modificările şi completările ulterioare; şi  art. 10 , alin. 2 din H.G. nr. 940 / 2002  pentru aprobarea 

normelor metodologice  de aplicare a acesteia;  

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

publice locale ,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

                     În baza art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

                            

                                                                H O T A R Ă Ş T E ;  

              

                   Art. 1. –      Pentru anul 2010 Consiliul Local al comunei Rediu judeţul Galaţi, nu 

depune cerere de sprijin pe suprafaţă în campania 2010 la A.P.I.A. deoarece suprafaţa de 328 ha 

păşune aflată în administrarea Consiliului Local a fost solicitată de crescătorii de animale astfel: 

203 ha de crescătorii de ovine şi pentru suprafaţa de 125 ha s-a perceput taxă de păşunat pentru 

crescătorii de taurine. 

                   Art. 2.-   Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către domnul 

Buruiană Gheorghi , primarul comunei .                      

                   Art. 3 -   Prezenta hotărâre  va fi adusă  la cunoştinţă publică  prin afişaj la sediul 

autorităţii publice locale   şi  comunicată   Instituţiei Prefectului judeţului  Galaţi  şi  primarului 

comunei , de secretarul comunei . 

  

                                                 PRESEDINTE DE SEDINŢĂ ,  

                                                         Mocanu Vasile                               
                                                                                                                              Contrasemnează , 

                                                                                                                           Secretar , Diaconu Ersilia 
 



 
Se aproba chiria   pe suprafetele de pasune pentru care au fost incheiate contracte de inchiriere in anii 
anteriori in baza H.C.L nr.18/2005; 

- cuantumul chiriei este de 45,00 lei/ ha; 
- suprafetele inchiriate sunt prevazute in anexa nr.2 la prezenta; 
- contractele de inchiriere  se modifica si completeaza cu prevederile  

prezentei prin act aditional, la cererea locatarului(anexa 3)  ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL   

                           

 

                                                             H O T A R Ă R E A  nr .12 

                                                                din  29 aprilie 2010 

 

  

            privind : stabilirea modului de exploatare  a păşunii comunale , în anul 2010. 

 

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

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului de hotărâre;  842  din  22 aprilie 2010  

     

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

de 29 aprilie 2010; 

                     Având în vedere expunerea  de motive, a  domnului Buruiană Gheorghi primarul  

comunei Rediu , judeţul Galaţi,  înregistrată  sub nr. 842 din  22 aprilie  2010 ; 

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

de specialitate al  primarului comunei Rediu , judeţul Galaţi  înregistrat sub nr. 847 din  22.04. 2010   

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

                     Având  în vedere  prevederile art. 18 din Legea zootehniei nr. 72 / 2002, cu 

modificările şi completările ulterioare; şi  art. 10 , alin. 2 din H.G. nr. 940 / 2002  pentru aprobarea 

normelor metodologice  de aplicare a acesteia;  

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

publice locale ,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

                     În baza art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

                            

                                                                H O T A R Ă Ş T E ;   

                  

                   Art. 1. –  Pentru anul 2010, exploatarea păşunii comunale  se va face  conform 

Regulamentului, anexă la prezenta hotărâre . 

                   Art. 2.-   Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către domnul 

Buruiană Gheorghi , primarul comunei .                      



                   Art. 3 -   Prezenta hotărâre  va fi adusă  la cunoştinţă publică  prin afişaj la sediul 

autorităţii publice locale   şi  comunicată   Instituţiei Prefectului judeţului  Galaţi  şi  primarului 

comunei , de secretarul comunei . 

  

                                                      

                                                 PRESEDINTE DE SEDINŢĂ ,  

                                                         Mocanu Vasile                               

 

    
                                                                                                                              Contrasemnează , 

                                                                                                                           Secretar , Diaconu Ersilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          ROMANIA  

 JUDEŢUL GALAŢI 

 COMUNA REDIU  

 CONSILIUL LOCAL  

COMISIA DE SPECIALITATE nr. 1 

  Nr. ____  din  13. 05.  2010  

 

 

 

 

                                                            RAPORT DE AVIZARE  

                                                       

                                                                 din   13 MAI 2010 

   

                                               In conformitate cu art. 44 (1) şi 54 alin .4  ,din  Legea 215 /23 aprilie 

2001, a administraţiei  publice locale , republicată  şi  art. 19 , alin.1  din Regulamentul de 

organizare şi  funcţionare a Consiliului local, Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al 

comunei Rediu, judeţul Galaţi, s-a întrunit  în şedinţă , astăzi data de mai sus ,  pentru a analiza  

proiectul  de hotărâre privind :  

        1. Stabilirea suprafeţelor pentru care Consiliul Local al comunei Rediu, judeţul Galaţi va 

depune cerere de sprijin pe suprafaţă în campania 2010 la A.P.I.A.. 

        2.  Expunerea     de motive a  iniţiatorului ;  

        3.  Raportul  de specialitate al  compartimentului de resort  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului ;  

              In urma dezbaterilor  Comisia  de specialitate  a hotărât cu  ____ voturi ,, pentru ,,  

AVIZAREA   în forma propusă de iniţiator  şi supunerea spre dezbaterea  şi aprobarea Consiliului  

local în şedinţa  extra ordinară   din data  de  13.05.2010.    

 

                                           

                                       

 

          PRESEDINTELE COMISIEI ,  

                                                   Mihai Fănel___________. 

 

         SECRETAR , Avram Georgeta____________. 

 

 

        MEMBRI , Grăsui Niculae ____________. 

                            Ene Gheorghe ____________.  

                           Mocanu Vasile_____________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


