
 

 

   ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL 

                      

H O T A R Â R E A  nr. ___ 

din 16.07.2010  

 

               privind ; acordul  Consiliului local al comunei Rediu,  judeţul Galaţi, pentru 

punerea la dispoziţia Consiliului Judeţului Galaţi a unei parcele de 25 mp teren din domeniul public în 

vederea amenajării unui punct verde 

__________________________________________________________________________________ 

Iniţiator ; Buruină Gheorghi, primarul comunei;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului ; 1395   din 12.07. 2010 

       __________________________________________________________________________________ 

                             Consiliul local al comunei Rediu, judeţul Galaţi;  

                             Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr.1395 din 12 iulie 2010, a 

primarului comunei ;  

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

de specialitate al primarului  comunei  Rediu, judeţul Galaţi înregistrat sub nr.1402 din 12 iulie 2010;  

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

                             Având în vedere adresa nr. 3667/16.06.2010 a Consiliului Judeţului Galaţi; 

                             Având în vedere prevederile art. 36 (2) ,litera ,,c,, şi art. 123 (1) şi (2)  din legea 215 

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

                             Având în vedere prevederile art. 29  din Legea  273 / 2006, privind  finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare;    

                             In baza art. 45, aliniatul (1) 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.-   Consiliului local al comunei Rediu,  judeţul Galaţi, este de acord  cu 

punerea la dispoziţia Consiliului Judeţului Galaţi a unei parcele de 25 mp teren în Cv1 P24/2 din 

domeniul public în vederea amenajării unui punct verde. 

                            Art. 2.  -Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Primarului comunei şi adusă la cunoştinţă publică , prin afişaj, de către secretarul comunei. 

 

                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Bălan Costică    

                                                                                                                                                                                 

Contrasemnează,                                                                                                                               

Secretar, Diaconu Ersilia  
 

 



 

 

          ROMANIA  

JUDETUL GALATI 

 COMUNA REDIU 

        PRIMAR  

Nr. 1395 din 12.07. 2010  

 

    

                                                           EXPUNERE  DE  MOTIVE, 

 

  

 

                               La proiectul de hotărâre privind : acordul  Consiliului local al comunei 

Rediu,  judeţul Galaţi, pentru punerea la dispoziţia Consiliului Judeţului Galaţi a unei parcele de 25 

mp teren din domeniul public în vederea amenajării unui punct verde 

 

 

 

                             Subsemnatul Buruiană Gheorghi , primarul comunei Rediu , judeţul Galaţi  

având în vedere adresa nr. 3667/16.06.2010 prin care ne aduce la cunoştinţă că judeţul Galaţi 

beneficiază de asistenţă tehnică pentru elaborarea Master Planului şi studiului de Fezabilitate privind 

Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor. Menţionez că în acest moment s-a elaborat prima 

versiune a Master Planului aceasta reprezentând o analiză a deşeurilor municipale în judeţul Galaţi în 

care sunt propuse: un depozit judeţean, 93 puncte verzi fără personal, 81 de locaţii Bring Bank, 204 

puncte de depozitare săteşti, 4 puncte verzi cu sortare, 4 puncte verzi cu personal, închiderea 

depozitelor Tecuci şi Tirighina.  

                    Ţinând cont de faptul că pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate a comunei Rediu 

este necesară o parcelă de 25 m.p. din domeniul public a comunei, suprafaţă, ce va fi amenajată cu un 

punct verde ce va deservi comuna.     

                           Faţă de cele relatate mai sus propun să se pună la dispoziţia Consiliului Judeţean  

suprafaţa de 25 m.p. în Cv1 P 24/2 din domeniul public. 

                           In conformitate cu prevederile art. 36, aliniatul 2, litera ,, c,, şi art. 123 (1) şi (2)    din 

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

ulterioare, propun Consiliului local  spre dezbatere şi aprobare , proiectul de hotărâre menţionat mai 

sus , în şedinţa ordinară din data de 16 iulie 2010 . 

 

 

PRIMAR , 

Prof. Gheorghi Buruiană 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       ROMANIA  

JUDETUL GALATI 

 COMUNA REDIU  

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL 

Nr. 1402  din 12 .07. 2010   

 

 

                                                

 

                                                             RAPORT DE  SPECIALITATE,  

 

                               La proiectul de hotărâre privind : acordul  Consiliului local al comunei 

Rediu,  judeţul Galaţi, pentru punerea la dispoziţia Consiliului Judeţului Galaţi a unei parcele de 25 

mp teren din domeniul public în vederea amenajării unui punct verde 
 

                            Subsemnatul Sîrbu Vasile, inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Rediu, judeţul Galaţi, judeţul Galaţi, în temeiul art. 45  din legea 215 /2001 a administraţiei 

publice locale cu modificările şi completările ulterioare, examinând expunerea de motive a 

iniţiatorului proiectului de hotărâre şi având în vedere adresa nr. 3667/16.06.2010 a Consiliului 

Judeţului Galaţi constat că :  

 

- este legal, se respectă prevederile art. 36 , aliniatul 2, litera ,, c,, şi art. 123 (1) şi (2)    

din Legea 215 /2001 , a administraţieii  publice locale  republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  ; 

- este temeinic,este necesar un punct verde pentru a deservi comuna.  

 

                           Faţă de cele prezentate, propun Consiliului local  spre dezbatere şi aprobare, proiectul 

de hotărâre menţionat mai sus , în şedinţa ordinară din data de 16 iulie 2010 . 

 

 

Inspector, 

Sîrbu Vasile 
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