
 

 

      ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL  

AL COMUNEI REDIU 

 

H O T A R Â R E A nr. 11 

din  29 aprilie   2009 

                                       
                   privind  aprobarea Strategiei de Dezvoltare Socio – Economică 2009-2023 a 

comunei Rediu, judeţul Galaţi           

___________________________________________________________________________ 

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

Numărul de înregistrare  şi data depunerii  proiectului ; 880  din 23 .04. 2009  

___________________________________________________________________________ 

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

de 29.04. 2009;  

                        Având în vedere  expunerea de motive a domnului Gheorghi Buruiană primarului 

comunei Rediu , judeţul Galaţi, înregistrată  sub nr.880 din  23.04. 2009 ;  

                        Având în vedere raportul de specialitate al  compartimentului de resort, înregistrat sub 

nr. 882  din  24 .04.  2009 ; 

                        Având în vedere   Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 ;  

                        Având în vedere prevederile art 6(1) din HG nr.246 din 16 februarie 2006, pentru 

aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi 

publice ;    

                        Având în vedere prevederile art 8(1) din  Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare 

de utilităţi publice ;                                             

                        Având   în vedere prevederile art. 36 (4) litera ,,e,, din  Legea administraţiei publice  

locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;  

 

                                                         H O T A R A Ş T E  :      

      

                           Art 1.-   Se aprobă Strategia de Dezvoltare Socio – Economică 2009-2023 a 

comunei Rediu, judeţul Galaţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.           

                           Art. 2. – Primarul comunei Rediu , judeţul  Galaţi , va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri .  

                           Art. 3. -  Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului şi primarului 

comunei Rediu , judeţul Galaţi , prin grija secretarului comunei.  

                                             

 

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ , 

Gigi Bocăneală 

 

                                                                             

                                                                                                                 Contrasemnează ,  

                                                                                                            Secretar, Ersilia Diaconu 



      ROMANIA  

JUDETUL GALATI 

COMUNA REDIU 

     PRIMAR  

Nr.880 din 23.04. 2009 

 

 

                                                    EXPUNERE  DE MOTIVE,  

 

 

 

                                       La proiectul de hotărâre privind  aprobarea Strategiei de Dezvoltare Socio –              

Economică 2009-2023 a comunei Rediu, judeţul Galaţi         

                       

                             Subsemnatul Buruiană  Gheorghi, primarul comunei Rediu , judeţul Galaţi, 

având în vedere  că în această perioadă, asistăm la o dezvoltare şi modernizare fără precedent a 

satului românesc, transformare ce este vizibilă de la an la an, de la o zi la alta şi care direcţionează 

societatea românească către un model European modern şi viabil, realizarea Strategiei Locale de 

Dezvoltare este un prilej pentru punerea în discuţie a obiectivelor pe termen  lung ale comunităţii 

locale, contribuind în mod nemijlocit la identificarea şi armonizarea unor obiective şi ţinte precise 

pentru perioada 2009 -2023. Totodată  Strategia Locală de Dezvoltare este indispensabilă pentru 

accesare de Fonduri Structurale. 

                                     Strategia de dezvoltare este structurată pe cinci capitole astfel: 

  capitolul I   -  Prezentare Generală a comunei; 

  capitolul II  - Obiectivele Strategiei Locale de Dezvoltare;  

  capitolul III – Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltare Durabilă; 

  capitolul IV – Analiza domeniilor de interes  

  capitolul V  – Portofoliul de proiecte prioritare pentru perioada 2009 -2023. 

                                    Anexez la prezenta expunere de motive un exemplar al Strategiei de 

Dezvoltare Socio – Economică 2009-2023 a comunei Rediu, judeţul Galaţi.                            

                                     În conformitate cu prevederile  art. 6 (1)  din HG nr. 246 din 16 februarie 2006, 

pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi 

publice care prevede că : “ Autorităţile administraţiei publice locale - comunale, orăşeneşti, 

municipale, judeţene sau ale municipiului Bucureşti, după caz, - adopta, conform reglementărilor în 

vigoare din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, strategii locale proprii privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, având la baza angajamentele 

asumate de România în procesul de negociere a acquisului comunitar şi prevederile strategiei 

naţionale, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri”, art. 8 (1) din Legea nr. 

51/2006 a Serviciilor comunitare de utilităţi publice   precum şi art. 36(4) litera ,,e ,,  din Legea 215 / 

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

spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului local, proiectul de hotărâre menţionat mai  sus , în şedinţa  

ordinară  din data de 29 .04. 2009. 

                                                      

 

PRIMAR , 

Prof. Gheorghi Buruiană 

 

 

 

 



 

     ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

COMUNA REDIU  

      SECRETAR 

Nr. 882/24.04.2009 

 

RAPORT DE  SPECIALITATE 

 

 

                        La proiectul de hotărâre privind  aprobarea Strategiei de Dezvoltare Socio – 

Economică 2009-2023 a comunei Rediu, judeţul Galaţi            
 

  În conformitate cu art. 44 din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale şi 

analizând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre mai sus menţionat  constat  

următoarele: 

                          Este legal, se respectă  prevederile  art. 36(4), litera  ,,e,,  din legea 215 , a 

administraţiei publice locale  republicată , cu modificările şi completările ulterioare precum şi 

prevederile art. 6 (1) din HG nr. 246 din 16 februarie 2006, pentru aprobarea Strategiei naţionale 

privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice precum şi art. 8 (1) din 

Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilităţi publice ;                         

  Este temeinic,  obiectivele generale ale strategiei locale de dezvoltare sunt:  

 dezvoltarea infrastructurii de bază; 

 protecţia mediului; 

 reducerea sărciei; 

 regenerare rurală; 

 dezvoltare economică – prin amenajarea şi dotarea cu utilităţi a unor 

terenuri; 

 dezvoltarea serviciilor publice.  

                         Propun  spre dezbatere şi aprobare în şedinţa  ordinară a Consiliului local Rediu, din 

data de  29.04.2009, în conformitate cu prevederile art.45  alin.1, din Legea 215/2001, a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  a proiectului de 

hotărâre  menţionat mai  sus . 

                                                                

 

 

Secretar, 

Diaconu Ersilia 
 
 

 


