
 

 

ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL REDIU  

                                                        H O T A R Â R E A  nr. 17 

                                                             din 28.05.2009  

 

                privind : aprobarea actualizarii şi însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Rediu , judeţul Galaţi . 

 

Iniţiator : Gheorghi Buruiană, primarul comunei;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 1111 din 22.05.2009 

___________________________________________________________________________ 

        

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

din  data de  28.05. 2009 ;  

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

comunei, înregistrată sub nr.1111 din  22.05.2009 ;   

                       Având în vedere Raportul de specialitate al  Compartimentului de resort   din  

aparatul  de specialitate al primarului  comunei  Rediu ,judeţul Galaţi,  înregistrat sub  nr. 

1118 din 25.05. 2009;   

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

local ,  înregistrat sub nr. 1139 din 28.05.2009 ;    

                       Având în vedere protocolul de predare – primire a bunurilor din domeniul 

public  a comunei Rediu, judeţul Galaţi, care au revenit prin defalcare comunei Suhurlui; 

                      Având în vedere prevederile Legii nr. 110/2008 de înfiinţare a comunei Suhurlui 

prin reorganizarea comunei Rediu, judeţul Galaţi; 

                        Având în vedere  prevederile art. 21 (3) din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 

1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările 

ulterioare;  

                        Având în vedere  prevederile art. 36 (2) lit. b  din  Legea 215 din 23 aprilie 

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

                        In baza art. 45 ( 1) din  Legea 215 din 23 aprilie 2001, a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

                                                            H O T A R Ă Ş T E :  

           

                         Art. 1.    Se  aprobă actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor publice a 

comunei Rediu, judeţul Galaţi aprobate prin HG nr. 562/2002 anexa nr. 46 conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

                        Art.2.   Aprobarea actualizării şi însuşirea inventarului  bunurilor publice a 

comunei Rediu, judeţul Galaţi se va comunica Consiliului judeţului Galaţi, care vor iniţia 

procedura de actualizare a H.G. nr. 562/2002 anexa nr. 46.  

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

Consiliului Judeţului Galaţi  şi primarului , de secretarul comunei .  

 

                                                         PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,  

                                                                Gigi Bocănială 

                                                                                                                     Constrasemnează , 

                                                                                                              Secretar, Ersilia Diaconu 

 



 

ROMANIA  

JUDETUL GALATI 

COMUNA REDIU 

     PRIMAR  

Nr. 1111 din 22.05. 2009 

 

 

                                                    EXPUNERE  DE MOTIVE,  

 

 

 

                                       La proiectul de hotărâre privind:  aprobarea actualizării şi însuşirea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Rediu, judeţul Galaţi 

                       

                                   Subsemnatul  Gheorghi Buruiană, primarul comunei Rediu, judeţul 

Galaţi, având în vedere  că inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Rediu, judeţul 

Galaţi aprobat prin H.G. nr. 562/2002 anexa nr. 46 a suferit modificări de-a lungul timpului; 

                                   Având în vedere Legea nr. 110/2008 de înfiinţare a comunei Suhurlui 

prin reorganizarea comunei Rediu precum şi protocolul de predare – primire a bunurilor din 

domeniul public, care au revenit prin defalcare comunei Suhurlui ;  

                                     În conformitate cu prevederile  art. 21(3)  din Legea nr. 213 din 17 

noiembrie 1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi 

completările ulterioare , care prevede că : „(3) Inventarele astfel insusite se 
centralizeaza de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General 

al Municipiului Bucuresti, si se trimit Guvernului, pentru ca, prin 

hotarare, sa se ateste apartenenta bunurilor la domeniul public 

judetean sau de interes local”  precum şi art. 36(2) litera ,,c,, şi art. 123 (1)  din 

Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, propun spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului local,  actualizarea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Rediu, judeţul Galaţi conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta expunere de motive, în şedinţa  ordinară  din data de 

28.05. 2009. 

                                                      

 

PRIMAR , 

Prof. Gheorghi Buruiană 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

COMUNA REDIU  

      SECRETAR 

Nr. 1118/25.05.2009 

 

RAPORT DE  SPECIALITATE 

 

 

                        La proiectul de hotărâre privind: aprobarea actualizării şi însuşirea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 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(2), litera  ,,b,,  din legea 215/2001 a 

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

prevederile art. 21 (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia cu modificările şi completările ulterioare;                         

  Este temeinic, actualizarea inventarului bunurilor publice este necesară pentru 

includerea modificărilor intervenite. 

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

din data de  28.05.2009, 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, 

Ersilia Diaconu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROMANIA  

JUDETUL GALATI 

COMUNA REDIU 

     PRIMAR  

Nr. 1112 din 22.05. 2009 

 

 

                                                    EXPUNERE  DE MOTIVE,  

 

 

 

                                       La proiectul de hotărâre privind:  aprobarea protocolului de predare – 

primire a bunurilor din domeniul public, care au revenit prin defalcare comunei Suhurlui 

                       

                                   Subsemnatul  Gheorghi Buruiană, primarul comunei Rediu, judeţul 

Galaţi, având în vedere Legea nr. 110/2008 de înfiinţare a comunei Suhurlui prin 

reorganizarea comunei Rediu este necesar predarea bunurilor publice care apartin comunei 

Suhurlui din domeniul public. 

                                     În conformitate cu prevederile   art. 36(2) litera ,,c,, şi art. 123 (1)  din 

Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, propun spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului local,  protocolul de predare – 

primire a bunurilor din domeniul public, care au revenit prin defalcare comunei Suhurlui  

conform anexei care face parte integrantă din prezenta expunere de motive, în şedinţa  

ordinară  din data de 28.05. 2009. 

                                                      

 

PRIMAR , 

Prof. Gheorghi Buruiană 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

COMUNA REDIU  

      SECRETAR 

Nr. 1119/25.05.2009 

 

RAPORT DE  SPECIALITATE 

 

 

                        La proiectul de hotărâre privind : aprobarea protocolului de predare – 

primire a bunurilor din domeniul public, care au revenit prin defalcare comunei 

Suhurlui 

                       

 

 

   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(2), litera  ,,c,,  din legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale  republicată , cu modificările şi completările ulterioare  

   Este temeinic,  bunurile cuprinse în prezentul protocol de predare – primire sunt 

cuprinse în anexa nr. 46 din HG nr. 562/2002. privind inventarului bunurilor publice care 

aparţin comunei Rediu , sat Suhurlui. 

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

din data de  28.05.2009, 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


