ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA REDIU
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr.32
din 31.10. 2008
privind : virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei
bugetare, luna octombrie 2008.
Iniţiator ; Buruiană Gheorghi , primarul comunei;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului ; 3096din 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 a domnului Buruiană Gheorghi, primarul
comunei, înregistrată sub nr.3096 din 23.10.2008 ;
Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din
aparatul de specialitate al primarului comunei Rediu ,judeţul Galaţi , înregistrat sub nr. 3149
din 30.10. 2008 ;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul
consiliului local , înregistrat sub nr. 3168 din 31.10.2008 ;
Având în vedere prevederile art. 49 alin.4 şi 7, din Legea 273 /2006 , privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile art. 36 alin.4 litera a din Legea 215/2001 , a
administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
In baza art. 45 alin.1 din Legea 215 /2001 , a administraţiei publice locale ,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE;
Art. 1.- Se aprobă virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al
clasificaţiei bugetare, luna octombrie 2008, 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 judeţului Galaţi ,
primarului comunei şi organului financiar contabil , prin grija secretarului comunei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Mihai Fănel

Contrasemnează ,
Secretar ,Diaconu Ersilia

ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA REDIU
PRIMAR
Nr. 3149 din 30.10. 2008

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind virări de credite de la un capitol la altul al
clasificaţiei bugetare, luna octombrie 2008
Subsemnatul Buruiană Gheorghi, primarul comunei Rediu, judeţul Galaţi, în
calitate de ordonator principal de credite, vă rog să dispuneţi spre avizare şi aprobare proiectul de
hotărâre privind virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare, în luna
octombrie 2008;
Având în vedere că valoarea totală preconizată pentru reactualizarea Planului
Urbanistic General este de 80 000 lei propun folosirea diferenţei de 62 000 lei din credite
neutilizate pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală .
La capitolul locuinţe şi dezvoltare publică creditele bugetare aprobate iniţial sunt
insuficiente pentru plăţile privind consumul de energie pentru iluminatul publicşi alimentare cu
apă, până la finele anului este strict necesar suplimentarea cu 25 000 lei prin virări de credite de
la capitolul administraţie publică locală – cheltuieli de personal.
Activitatea de învăţământ se confruntă cu o lipsă de credite pentru cheltuielile curente
de energie electrică, cheltuieli transport cadre didactice, convorbiri telefonice, etc. sumă de
10000 lei propun virarea de la capitolul cheltuieli de personal pentru paza comunală;
- pentru reparaţii drumuri comunale este necesară suma de 4000 , care propun să fie
virată de la capitolul asistenţă socială la capitolul Drumuri şi poduri.
Solicit compartimentului financiar contabil întocmirea raportului de specialitate
conform Legii.
Având în vedere prevederile art. 49 (4) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare;
propun Consiliului Local
să dezbată şi să aprobe proiectul de hotărâre menţionat mai sus în şedinţa ordinară din data de
31.10. 2008.

PRIMAR ,
Prof. Buruiană Gheorghi

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA REDIU
PRIMAR
Nr. _____ din 23.10.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui buldoexcavator
Subsemnatul Buruiană Gheorghi, primarul comunei Rediu, judeţul Galaţi
Având în vedere că pentru executarea unor lucrări edilitare precum şi pentru
decolmatarea canalelor de colectare a apelor pluviale, pentru închiderea rampelor de gunoi,
acţionarea în timpul iernii pentru menţinerea în stare de funcţionare a drumurilor comunale prin
dezăpezire, cheltuim an de an sume mari cu închirierea unor utilaje, pe motivul că preţul de
închiriere depăşeşte 100 lei /oră, propun să achiziţionăm un astfel de utilaj considerând că
amortizarea investiţiei se realizează prin diminuarea cheltuielilor pentru lucrările menţionate mai
sus şi care urmează a fi efectuate cu plata din bugetul local.
Propun ca utilajul să fie dotat cu accesoriile necesare pentru decolmatat,
dezăpezire, sapat sanţuri.
Valoarea maximă a investiţiei este de 250 000 lei
In conformitate cu prevederile art. 58 (1), (2) şi (3) din Legea 273 din 29 iunie
2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi precum şi
prevederile art. 36(6) litera ,,a ,, pct. 8,9,10, 13 şi art.123 alin. 1 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 , în şedinţa
ordinară din data de 31.10.2008.

PRIMAR ,
Prof. Buruiană Gheorghi

