ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA REDIU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R Â R E A nr. 30
din 31 octombrie 2008
privind ; aprobarea utilizării fondului de rulment
Iniţiator ; domnul Buruiană Gheorghi , primarul comunei ;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului 3095 din 23.10. 2008
___________________________________________________________________________
Consiliul local al comunei Rediu , judeţul Galaţi , întrunit în şedinţa ordinară din
data de 31.10 .2008 ;
Având în vedere Expunerea de motive înregistrată sub nr. 3095 din 23.10.2008, a
domnului Buruiană Gheorghi, primarul comunei;
Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din
aparatul de specialitate al primarului comunei Rediu , judeţul Galaţi , înregistrat sub nr. 3148
din 31.10. 2008 ;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul
Consiliului local , înregistrat sub nr. 3155 din 31.10. 2008 ;
Având în vedere prevederile art. 58 alin. (2),(3) şi (4) din Legea 273/ 2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile art. 36 (4) , litera ,, a,, din Legea 215 /2001 , a
administraţiei publice locale , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In baza art. 45 (1) din legea 215 /2001 a administraţiei publice locale , republicată,
cu modificările şi completările ulterioare; ;
HOTARĂSTE :
Art. 1.- Se aprobă utilizarea fondului de rulment astfel:
- acoperirea golului de casă suma de 63 mii lei
- finalizare investiţie remiză PSI şi sală de întruniri suma de 40 mii lei
- finalizare investiţie Hală desfacere produse agroalimentare suma de 22 mii lei
- finalizare investiţii Reabilitare drumuri comuna Rediu suma de 205 mii lei
- achiziţionare utilaje (buldoescavator) 250 mii lei
Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de primarul
comunei Rediu, judeţul Galaţi .
Art. 3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului , Primarului şi
Compartimentului financiar contabil , prin grija secretarului comunei .
PRESEDINTE DE SEDINŢĂ ,
Mihai Fănel
Contrasemnează ,
Secretar , Diaconu Ersilia

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA REDIU
PRIMAR
Nr. 3095 din 23.10.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rulment
Subsemnatul Buruiană Gheorghi, primarul comunei Rediu, judeţul Galaţi
Având în vedere că pentru închirierea unor utilaje se necesită cheltuieli foarte mari
pentru efectuarea unor lucrări edilitare, precum decolmatarea canalelor de colectare a apelor, de
amenajare a rampelor de gunoi, este necesar achiziţionarea unui utilaj – buldoescavator.
Tinând cont de cele relatate mai sus propun Consiliului local folosirea fondului de
rulment astfel :
- acoperirea golului de casă suma de 63 mii lei
- finalizare investiţie remiză PSI şi sală de întruniri suma de 40 mii lei
- finalizare investiţie Hală desfacere produse agroalimentare suma de 22 mii lei
- finalizare investiţii Reabilitare drumuri comuna Rediu suma de 205 mii lei
- achiziţionare utilaje (buldoescavator) 250 mii lei
Solicit compartimentului financiar contabil întocmirea raportului de specialitate
conform prevederilor legale.
Având în vedere prevederile art. 58 alin.( 3) din Legea finanţelor publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare:
(3) Fondul de rulment poate fi utilizat şi pentru finanţarea unor investiţii din
competenţa autorităţilor administraţiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice
locale în interesul colectivităţii.
Propun spre dezbaterea şi adoptarea Consiliului local , proiectul de hotărâre
menţionat mai sus, în şedinţa ordinară din data de 31.10. 2008.
PRIMAR ,
Prof. Buruiană Gheorghi

