
ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL     

                                                       H O T A R Ă R E A  nr.  _____ 
                                                        din  _______________  

 

                              privind ;  aprobarea  vânzării unui grajd de vaci din fostul sector   zootehnic,  al  

C.A.P. Rediu , destinat creşterii , îngrăşării şi exploatării animalelor 

 

_______________________________________________________________________________ 

Iniţiator ; Buruiană  Gheorghi , primarul comunei . 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului de hotărâre ;               din 28.05.2010___                                                            

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

de 03 . 06.  2010 ; 

                          Având în vedere Expunerea de motive nr. _____  din  28. 05. 2010 a primarului 

comunei ;  

                          Având în vedere Raportul de specialitate nr. _____ din 28.05. 2010 al 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

                          Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului 

local ;  

                          Având în vedere procesul – verbal nr. 17 din 31.03.2010 a Direcţiei pentru 

Agricultură şi Dezvoltare Rurală Galaţi ;  

                          Având în vedere procesul – verbal nr. 1127 din 03.06.2010 a comisiei din cadrul 

consiliului Local al comunei Rediu, judeţul Galaţi; 

                          Având în vedere prevederile art. 3 (1) , din Ordonanţa   de Urgenţă a Guvernului 

României nr. 168 /2001 , privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate , destinate 

creşterii , îngrăşării şi exploatării animalelor , precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate 

dezafectate; a Hotărârii Guvernului României nr. 216/2002 , pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 1689/2001 cu modificările şi completările ulterioare ;   

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

cu modificările ulterioare ;  

 

                                                         H O T Ă R Ă S T E ;  

 

                          Art. 1.-    Nu se aprobă vânzarea unui grajd de vaci fostul sector   zootehnic,  al  

C.A.P. Rediu , destinat creşterii , îngrăşării şi exploatării animalelor conform O.G. nr. 168/2001, d-lui 

Grăsui Niculae,  deoarece nu a fost folosit grajdul pentru ce a fost acordat. 

 

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

hotărâri  .  

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

comunei şi persoanei juridice prevăzută  la art. 1 ,   prin grija secretarului comunei.  

      

 

 

 

 

 

 

 



   ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

COMUNA REDIU  

     PRIMAR  

Nr. 1102 din  28.05.2010 

                                              

                                                           EXPUNERE DE  MOTIVE 

 

 

                               La proiectul de hotărâre privind  aprobarea  vânzării unui grajd de vaci din fostul 

sector   zootehnic,  al  C.A.P. Rediu , destinat creşterii , îngrăşării şi exploatării animalelor 

 

 

                         Subsemnatul Gheorghi Buruiană, primarul comunei Rediu, judeţul Galaţi, în calitate 

de ordonator principal de credite, având în vedere: 

 

                     -  procesul – verbal nr.  17  din  31.03.2010  a Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare 

Rurală Galaţi; 

                      -   procesul verbal nr. 1127 din data de 03.06.2010 a comisiei formată din consilieri 

locali din cadrul Consiliului Local al comunei Rediu, judeţul Galaţi; 

                      -   prevederile  Legii nr. 168/2001 privind darea în folosinţă gratuită pe durată de 5 ani şi 

vânzarea bunului dacă s-au îndeplinit condiţiile Legii; 

                     

                     - cererea nr. a d-lui Grăsui Niculai privind atribuirea prin vânzare a grajdului conform 

Legii nr. 168/2001; 

      Analizând situaţia reală existentă am constat că d-l Grăsui Niculai nu a respectat 

prevederile legii nr. 168 şi planul de afaceri propus pentru perioada 2005 – 2010.  Grajdul solicitat a fost 

şi este folosit ca o magazie sau dedepozit în el aflându-se şi la ora actuală grâu, porumb, ştiuleţi, coceni, 

saci cu îngraşăminte chimice, butoae, etc. (anexă nr.1, foto). 

       În urma celor constate de cele două comisii prin procesele verbale existetente  (anexa 

nr. 2 ) propun consiliului Local următoarele: 

-   grajdul să nu fie vândut d-lui Grăsui cf. Legii nr. 168/2001 motivat de documentele şi 

de situaţia reală existentă ( nu a fost folosit pentru ce a fost acordat); 

-   acesta să rămână în proprietatea CL care va hotărâ dacă va fi vândut, concesionat sau 

închiriat conform legii. 

 

                       De notat că CL va trebui să ţină seama în hotărârea ce o va lua   de faptul că locuinţele 

din intravilanul comunei Rediu se află la circa 30 – 50 m de acest grajd iar cetăţenii care locuiesc în 

zonă reclamă deja mirosurile şi deranjul făcut de activitatea desfăşurată de d-l Grăsui la gajdul deja 

cumpărat 

 

                      Faţă de cele relatate  propun Consiliului local al comunei Rediu, judeţul Galaţi  să 

dezbată şi să   aprobe proiectul de hotărâre menţionat mai sus  conform anexelor care fac parte 

integrantă din prezenta expunere de motive în  şedinţa  ordinară  din data de  03 iunie 2010.  

 

 

PRIMAR , 

Prof. Gheorghi Buruiană 

 

ROMANIA  

JUDETUL GALATI  



COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL     

                                                       H O T A R Ă R E A  nr.  _____ 
                                                        din  _______________  

 

                              privind ;  aprobarea  vânzării unui grajd de vaci din fostul sector   zootehnic,  al  

C.A.P. Rediu , destinat creşterii , îngrăşării şi exploatării   animalelor 

_______________________________________________________________________________ 

Iniţiator ; Buruiană  Gheorghi , primarul comunei . 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului de hotărâre ;               din 20.10.2010___                                                            

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

de 03 . 06.  2010 ; 

                          Având în vedere Expunerea de motive nr. _____  din  09. 09. 2010 a d/lui Mihai 

Fănel, consilier local ;  

                          Având în vedere Raportul de specialitate nr. _____ din 20.10. 2010 al 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

                          Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului 

local ;  

                          Având în vedere cererea nr. 397 din 17.03.2010 a d-lui Grăsui Neculai; 

                          Având în vedere contractul de Atribuire în folosinţă gratuită nr. 2231 din 25.03.2005; 

                          Având în vedere procesul – verbal nr. 17 din 31.03.2010 a Direcţiei pentru 

Agricultură şi Dezvoltare Rurală Galaţi ;  

                          Având în vedere procesul – verbal nr. 1127 din 03.06.2010 a comisiei din cadrul 

consiliului Local al comunei Rediu, judeţul Galaţi; 

                          Având în vedere prevederile art. 3 (1) art.4 (1), din Ordonanţa   de Urgenţă a 

Guvernului României nr. 168 /2001, privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice 

dezafectate, destinate creşterii , îngrăşării şi exploatării animalelor , precum şi a fabricilor de nutreţuri 

combinate dezafectate; 

                          Având în vedere prevederile art. 10 din Hotărârii Guvernului României nr. 216/2002, 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 168/2001 cu 

modificările şi completările ulterioare ;   

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

cu modificările ulterioare ;  

 

                                                         H O T Ă R Ă S T E ;  

 

                          Art. 1.-    Se aprobă vânzarea unui grajd de vaci fostul sector   zootehnic,  al  C.A.P. 

Rediu , destinat creşterii , îngrăşării şi exploatării animalelor conform O.G. nr. 168/2001, d-lui Grăsui 

Neculai. 

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

hotărâri  .  

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

comunei şi persoanei juridice prevăzută  la art. 1 şi d-lui Mihai Fănel  prin grija secretarului comunei.  

      

Preşedinte de şedinţă 

 

 

 

 

 

 



   ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

COMUNA REDIU  

     Secretar  

Nr. ____ din  20.10.2010 

                                              

Referat 

 

 

                               La proiectul de hotărâre privind  aprobarea  vânzării unui grajd de vaci din fostul 

sector   zootehnic,  al  C.A.P. Rediu , destinat creşterii , îngrăşării şi exploatării animalelor 

 

                         Subsemnata Diaconu Ersilia, secretar a comunei Rediu, judeţul Galaţi, nu avizez 

proiectul de hotărâre , deoarece având în vedere prevederile art. 4 din O.U.G. NR. 168/2001 care 

prevede la alin.: 

 
               (1) Atribuirea în folosinţă gratuită a construcţiilor zootehnice 
dezafectate, a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate, a 

terenurilor de sub construcţii şi a celor din incintă persoanelor 

prevăzute la art. 2 lit. c) se face în baza unui contract pe care acestea 

îl încheie cu consiliile locale, cu societatea comercială ce deţine în 

patrimoniu construcţiile zootehnice dezafectate cu avizul Agenţiei 

Domeniilor Statului şi/sau al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 

Statului, după caz, pentru o perioadă de maximum 5 ani, cu obligaţia de a 

desfăşura activitatea de creştere a animalelor şi/sau de producere de 

nutreţuri combinate. 

               (3) In cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către 
persoanele prevăzute la art. 2 lit. c), rezilierea contractului se face 

unilateral de unităţile cu care au fost încheiate  agazine le de atribuire 

în folosinţa gratuita a construcţiilor zootehnice şi fabricilor de 

nutreturi combinate dezafectate. 

                     -  având în vedere procesul – verbal nr.  17  din  31.03.2010  a Direcţiei pentru 

Agricultură şi Dezvoltare Rurală Galaţi; 

                      -  având în vedere  procesul verbal nr. 1127 din data de 03.06.2010 a comisiei formată 

din consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Rediu, judeţul Galaţi;               

                     - cererea nr. a d-lui Grăsui Niculai privind atribuirea prin vânzare a grajdului conform 

Legii nr. 168/2001; 

     Ţinând cont de cele relatate mai sus şi analizând situaţia reală existentă am constat că d-l 

Grăsui Niculai nu a respectat prevederile legii nr. 168 şi planul de afaceri propus pentru perioada 2005 – 

2010.  Grajdul solicitat a fost şi este folosit ca o  agazine sau dedepozit în el aflându-se şi la ora actuală 

grâu, porumb, ştiuleţi, coceni, saci cu îngraşăminte chimice, butoae, etc. (anexă nr.1, foto). 

       În urma celor constate de cele două comisii prin procesele verbale existetente  (anexa 

nr. 2 ) propun consiliului Local următoarele: 

-   grajdul să nu fie vândut d-lui Grăsui cf. Legii nr. 168/2001 motivat de documentele şi 

de situaţia reală existentă ( nu a fost folosit pentru ce a fost acordat); 

-   acesta să rămână în proprietatea CL care va hotărâ dacă va fi vândut, concesionat sau 

închiriat conform legii. 

 

 

Secretar, 

Ersilia Diaconu 

 

 



 

 

 

 

 

 


