
 

     ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL  

                                                                   H O T Ă R Â R E A   nr. 40                                                             

                                                                      din 03.12. 2008 

     

               privind : rectificarea  bugetului local al comunei Rediu , judeţul Galaţi , pe anul 2008. 

 

Iniţiator ; Buruină Gheorghi, primarul comunei;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 3404 din  02.12.2008 

______________________________________________________________________________ 

        

                    Consiliul local al comunei Rediu, judeţul Galaţi , întrunit în şedinţa  extraordinară ,  

din  data de  03.12. 2008 ;  

                    Având în vedere Expunerea de motive a domnului Buruiană  Gheorghi,  primarul 

comunei, înregistrată sub nr.  3404 din  03.12.2008 ;   

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

de specialitate al primarului  comunei  Rediu ,judeţul Galaţi ,  înregistrat sub  nr. 3405 din 03.12. 

2008 ;   

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

consiliului local ,  înregistrat sub nr.  3412 din 03.12.2008 ; 

                    Având în vedere adresa nr. 33151 din 27.11.2008 a Direţiei Generale a Finanţelor 

Publice Galaţi; 

                   Având în vedere prevederile art. 19 alin.2 şi art. 50 alin. 2 litera b, 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 copletările ulterioare;    

                    In baza art. 45  alin. 1 şi alin.2 litera  a  din Legea 215 /2001 , a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi copletările ulterioare; 

     

                                                           H O T Ă R Ă Ş T E ; 

 

                    Art. 1.- Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Rediu, 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  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL  

 

 

                                                     H O T A R Â R E A nr. ____ 

                                                      din  31 octombrie   2008 

 

                       privind ; aprobarea  utilizării fondului  de rulment   

 

Iniţiator ; domnul  Buruiană Gheorghi , primarul comunei ;  

Numărul de înregistrare  şi data depunerii proiectului ____ 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.____ 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. ____ din 31.10. 

2008 ; 

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

Consiliului local , înregistrat sub  nr. _____din 31.10. 2008 ;  

                     Având în vedere prevederile art. 58 alin.(3) 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; ;  

 

                                                            H O T A R Ă S T E  :  

     

                          Art. 1.- Se aprobă  utilizarea  fondului  de rulment  astfel:  

                                     -  Suma de 250 000 lei pentru cumpărarea unui buldoescavator de la 

acoperirea golului de casă 

                         Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire  de primarul 

comunei Rediu . 

                         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. ____   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  relieful din zona  comunei este format din interfluvii cu suprafeţe 

plane şi văi consecvente, versanţi frământaţi expuşi fenomenului de eroziune, ceea ce poate 

provoca viituri din ploi pluviale şi alunecări de teren  care pot colmata canale de colectare a apelor 

pluviale mai pot fi înfundate podurile şi  căile de acces (drumuri comunale) ale comunei.   

                      Propun ca 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 , vecinale, etc. prin 

dezăpezire să nu mai cheltuim an de an sume  mari cu închirierea unui utilaj -  autogreder, preţul de 

închiriere depăşind 100 lei /oră  să cumpărăm un astfel de utilaj. 

                    Tinând cont de cele relatate mai sus  propun Consiliului  local folosirea fondului de 

rulment astfel : 

 Suma de 250 000 lei pentru cumpărarea unui buldoexcavator de la acoperirea 

golurilor de casă 

                   Solicit compartimentului financiar contabilîntocmirea 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL  

                                                                   H O T Ă R Â R E A   nr.____                                                             

                                                                      din 31.10. 2008 

     

               privind : rectificarea  bugetului local al comunei Rediu , judeţul Galaţi , pe anul 2008. 

 

Iniţiator ; Buruină Gheorghi, primarul comunei;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului :  3094 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 a domnului Buruiană  Gheorghi,  primarul 

comunei, înregistrată sub nr. 3094 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. 3154 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 Decizia nr. 380 din 20 octombrie 2008 a directorului executiv al 

Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Galaţi; 

                   Având în vedere Hotărârea nr. 101 / 23.10.2008  a Consiliului Judeţean Galaţi; 

                   Având în vedere prevederile art. 19 alin.2 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 copletările ulterioare;    

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

republicată, cu modificările şi copletările ulterioare; 

     

                                                           H O T Ă R Ă Ş T E ; 

 

                    Art. 1.- Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Rediu, 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.______  din 31.10. 2008 

                                          

                                                           EXPUNERE DE  MOTIVE 

 

            

                               La proiectul de hotărâre privind  rectificarea  bugetului  local al comunei Rediu, 

judeţul Galaţi , pe anul 2008. 

 

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

de ordonator principal de credite; 

                       Având în vedere prevederile Hotârârii nr. 101/23.10. 2008 a Consiliului Judeţean 

Galaţi prin care ni s-a alocat suma de 18 000 lei pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală; 

Având în vedere adresa nr. 282002/ 20.10.2008 a Direcţiei Generale a Finanţelor 

Publice Galaţi privind aprobarea prin Decizia nr. 380 din 20.10.2008 suma de 137 000 lei pentru 

finanţarea cheltuielilor de personal, învăţământ propun rectificarea bugetului local. 

                      Având în vedere prevederile art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finaţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, propun consiliului local aprobarea 

rectificării bugetului local astfel: 

-  la cheltuieli de investiţii pentru dezvoltare locală folosim suma de 18 000 lei pentru 

reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Rediu Judeţul Galaţi motivat de faptul că în 

luna mai 2009 expiră Planul Urbanistic General, având o durată de valabilitate de 10 ani. 

Menţionez că fără Planul Urbanistic General nu putem emite autorizaţii de construire şi nici nu se 

pot depune proiecte pentru finanţare din fonduri U.E.; 

                    - suma de 137 000 este cu destinaţie specială pentru cheltuieli de personal. 

 

                  Faţă de acestea solicit raport de specialitate a  compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate şi aviz favorabil comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local 

Rediu şi propun Consiliului local al comunei Rediu, judeţul Galaţi  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  

CONSILIUL LOCAL  

                                                                   H O T Ă R Â R E A   nr.14                                                                

                                                                      din 27 mai  2008 

     

               privind : rectificarea  bugetului local al comunei Rediu , judeţul Galaţi , pe anul 2008. 

 

Iniţiator ; Ene Gheorghe , primarul comunei;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului ; 1686 din  22.05.2008 

______________________________________________________________________________ 

        

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

data de  27.05. 2008 ;  

                    Având în vedere Expunerea de motive a domnului Ene Gheorghe ,  primarul comunei, 

înregistrată sub nr.1685   din  22.05.2008 ;   

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

de specialitate al primarului  comunei  Rediu ,judeţul Galaţi ,  înregistrat sub  nr. 1683  din 22.05. 

2008 ;   

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

consiliului local ,  înregistrat sub nr. 1711din 27.05.2008 ; 

                   Având în vedere prevederile art. 19 alin.2, din  Legea 273 /2006 , privind  finanţele  

publice locale  ;  

                    Având în vedere prevederile art. 36 alin.4 litera a din Legea 215/2001 , a administraţiei 

publice locale republicată ;    

                    In baza art. 45 alin.2 litera ,, a,,  din Legea 215 /2001 , a administraţiei publice locale ,  

republicată ;     

                                                           H O T Ă R Ă Ş T E ; 

 

                    Art. 1.- Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Rediu , 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 ,  

                                                          Mocanu Vasile 

                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

                                                                                                  Contrasemnează ,  

                                                                                                Secretar ,Diaconu Ersilia 

 

 

 

 

 

    ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  



COMUNA REDIU  

     PRIMAR  

Nr. ______ din  31.10. 2008 

 

                                              

                                                           EXPUNERE DE  MOTIVE 

 

            

                               La proiectul de hotărâre privind  virări de credite de la un capitol la altul 

 

                     Subsemnatul Ene Gheorghe  , 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 altul; 

                   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 .  

- Sumele prevăzute în bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor privind iluminatul 

public şi plata enegiei electrice la serviciul public de alimentare cu apă sunt 

insuficiente fapt pentru care propun virarea sumelor de 15 000 lei pentru iluminat 

public, 10 000 lei pentru alimentare cu apă de la capitolul administraţie publică 

„cheltuieli de personal” 

               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 ulterioarea 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  

JUDEŢUL GALAŢI  

COMUNA REDIU  

     PRIMAR  

Nr. ______ din  31.10. 2008 

 

                                              

                                                           EXPUNERE DE  MOTIVE 



 

            

                    La proiectul de hotărâre privind  aprobarea reactualizării Planului Urbanistic General 

 

                   Subsemnatul Ene Gheorghe  , primarul comunei Rediu, judeţul Galaţi 

    

Având în vedere că P.UG. are valabilitate 10 ani şi expiră în mai 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

COMUNA REDIU  

     PRIMAR  

Nr. 1685  din  22.05.  2008 

 

                                              

                                                           EXPUNERE DE  MOTIVE 

 

            



                               La proiectul de hotărâre privind  rectificarea  bugetului  local al comunei Rediu, 

judeţul Galaţi , pe anul 2008. 

 

                     Subsemnatul Ene Gheorghe  , primarul comunei Rediu, judeţul Galaţi , în calitate de 

ordonator principal de credite, vă rog să dispuneţi spre avizare şi aprobare proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului local ;  

                      Propunerea de rectificare abugetului local al comunei Rediu, Judeţul Galaţi se face în 

baza art. 57.alin.1 şi ale art. 58 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale 

astfel: 

                     Suplimentarea bugetului local atât la partea de cheltuieli cât şi la partea de venituri cu 

suma de 48 400 lei după cum urmează: 

                     CELTUIELI:  

- Cap 51020103 Autorităţi  executive suma de 6000 lei – cheltuieli 

pentru bunuri şi servicii, necesar pentru achitarea documentaţiei 

topografice şi contractului ISO, sume neprevăzute în bugetul iniţial; 

- Cap 610250 paza comunală suma de 3000 lei – cheltuieli pentru 

bunuri şi servicii, strict necesar pentru achitarea facturilor privind 

materiale dotare pază; 

- Cap 540250 alte servicii publice generale suma de 20 000 lei – 

cheltuieli pentru bunuri şi servicii – necesare desfăşurării în bune 

condiţii a alegerilor locale din data de 1 iunie 2008, pentru această 

activitate sume neprevăzute în bugetul iniţial; 

- Cap 70 02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică suma de 11000 lei 

pentru achitarea energiei alimentare cu apă, iluminat public şi 

autorizăţia de funcţionare alimentare cu apă, sumele prevăzute iniţial 

în buget nu acoperă cheltuielile, motivate de consumul mare la 

iluminat public şi datorită creşterii KW 

- Cap 8402 Drumuri şi poduri suma de 8400 lei – pentru achiziţie 

mobilier stradal – staţie mijloc transport în comun, indicatoare, 

semnalizare luminoasă intermittent pentru trecere pietoni; 

                        VENITURI:  

- Cap 30 02 07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând 

domeniului privat suma de 48 400 LEI  

 

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

dezbată şi să   aprobe proiectul de hotărâre menţionat mai sus în şedinţa  ordinară  din data de  

27.05. 2008.  

 

                                                            PRIMAR ,  

                                                           Ene Gheorghe   

 

 

 

 

 

 

 

 

   ROMANIA  

JUDETUL GALAŢI  

COMUNA REDIU  

      PRIMAR  

Nr.3942  din  17. 12. 2007  



 

 

 

                                                     EXPUNERE DE  MOTIVE 

 

                  La proiectul de hotărâre privind   utilizarea fondului de rezervă bugetară , la dispoziţia 

Consiliului local pe anul 2007 . 

         Art. 36 (1) din Legea 273 din 28 iunie 2006 privind finanţele publice 
locale  , care prevede  ,,  În bugetele locale se înscrie fondul de 

rezerva bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean şi a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în cota de pana 

la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea 

ordonatorilor principali de credite, pe baza de hotărâri ale consiliilor 

respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute 

apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor 

unor calamitati naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către  

alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extrema 

dificultate , la cererea publică a primarilor acestor unităţi  ori din 

iniţiativă  proprie ,, 

           Intrucât în fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului local avem suma de  10000 lei,  propun Consiliului local să 

aprobe cheltuirea acestei sume  pentru activitatea P.S.I. , respectiv 

pentru  dotare maşină P.S.I.  

                    Având în vedere prevederile art. 36 , alin. 4 , lit. ,,a ,, din Legea 215/2001 , privind 

administraţia publică locală , republicată  : 

                   Propun Consiliului local  să dezbată şi  aprobe proiectul de hotărâre menţionat mai sus 

în şedinţa  extraordinară a Consiliului local din data de 19 decembrie  2007 .  

 

                                                     PRIMAR ,  

                                                  Eni Gheorghe   

 

 

 

 

     ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL  

 

 

                                                                   H O T Ă R Â R E A    nr._____                                                                            

                                                                         din 19 decembrie     2007 

     

                       privind :   aprobarea utilizării fondului de  rezervă  bugetară , la dispoziţia 

Consiliului local   , pe anul 2007. 

 

Iniţiator ; Ene Gheorghe , primarul comunei;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului ; 3943   din  17 .12 . 2007 

______________________________________________________________________________ 

        

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

data de  19.12. 2007 ;  

                    Având în vedere Expunerea de motive a  domnului Ene  Gheorghe primarul  comunei  

, înregistrată sub nr. 3942   din  17.12. 2007;  



                    Având în vedere Raportul de specialitate al  compartimentului  de resort , din aparatul 

de specialitate  al primarului  comunei Rediu , judeţul  Galaţi , înregistrat sub  nr. 3961   din  18. 

12. 2007  ;   

                    Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul 

Consiliului local , înregistrat sub nr.  3962  din 19. 12. 2007 ;                     : 

                    Având în vedere prevederile art. 36 (1) , din legea 273 /2006 privind  finanţele  publice 

locale   ;  

                    Având în vedere prevederile art. 36(4) , litera ,,a,, din Legea 215/2001 , a 

administraţiei publice locale , republicată ;    

                    In baza art. 45 (2), litera ,, a,,  din Legea 215 /2001 , a administraţiei publice locale ,  

 republicată;    

                                                           H O T Ă R Ă Ş T E ; 

 

                    Art. 1.- Se aprobă  utilizarea  fondului de rezervă bugetară  la dispoziţia Consiliului 

local  pe anul 2007  în cuantum de 10 000 lei ,  la  cap. 54 02  , la activitatea P.S.I. pentru  

finanţarea unor cheltuieli de urgenţă , respectiv  dotare maşină P.S.I.  

                    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 Compartimentului financiar contabil  , prin grija secretarului comunei. 

 

 

                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  

                                                         GRASUI NICOLAE   

                                                                                                                            Contrasemnează , 

                                                                                                                        Secretar, Miron Stana  
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                                                       RAPORT DE SPECIALITATE ,  

 

                  La proiectul de hotărâre privind   utilizarea fondului de rezervă bugetară , la dispoziţia 

Consiliului local pe anul 2007 . 

             

                     Subsemnata  Văcăruş Cornelia , referent superior în cadrul Compartimentului 

financiar contabil  al aparatului propriu al primarului comunei Rediu , judeţul Galaţi  ;  

                     In temeiul art. 44(1)  din Legea 215 /2001 , a administraţiei publice locale , 

republicată ,  examinând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre  menţionat mai 

sus  constat următoarele :  

                      Este legal , se respectă prevederile art. 36 (1) din din Legea 273  din 28 
iunie 2006 prin care se stipulează,,  În bugetele locale se înscrie 

fondul de rezerva bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean şi 



a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în cota de 

pana la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea 

ordonatorilor principali de credite, pe baza de hotărâri ale consiliilor 

respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute 

apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor 

unor calamitati naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către 

alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extrema 

dificultate la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din 

iniţiativă proprie ,, 

          Este temeinic , cheltuirea sumei de 10000 lei , prevăzută în 

bugetul local  în fondul de rezervă bugetară, pentru activitatea P.S.I. 

se asigură  materialele necesare  pentru dotarea autoutilitarei de 

stingere a incendiilor , care implicit duce la  buna funcţionare a 

acesteia în caz  de  intervenţie la incendii .  

                    Având în vedere prevederile art. 36 , alin. 4 , lit. ,,a ,, din Legea 215/2001 , privind 

administraţia publică locală , republicată  : 

                   Propun Consiliului local  să dezbată şi  aprobe proiectul de hotărâre menţionat mai sus 

în şedinţa  extraordinară a Consiliului local din data de 19 decembrie  2007 .  

 

                                                    Referent superior ,  

                                                    Văcăruş Cornelia  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


