
 
HOTĂRÂREA Nr. 19 

din 28.05. 2009 

 

privind: aprobarea asocierii Consiliului Local al comunei Rediu, judeţul Galaţi cu Consiliul 

Local al comunei Suhurlui, judeţul Galaţi în vederea executării proiectului „Extindere 

Alimentare cu Apă” 

Iniţiator: Primarul comunei Rediu, judeţul Galaţi 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1113/ 22.05.2009 

 

                  Consiliului Local al comunei Rediu, judeţul Galaţi; 

                 Având în vedere expunerea de motive a d-lui Buruiană Gheorghi, primarul 

comunei Rediu, judeţul Galaţi, înregistrată sub nr. 1113/22.05.2009 ;  

                 Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din 

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

1114/22.05.2009; 

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

Consiliului Local al comunei Rediu, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr. 1143/28.05.2009 ; 

                 Având în vedere proiectul nr.1404/2006 „ Extindere Alimentare cu Apă” cu 

fonduri guvernamentale; 

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

reorganizarea comunei Rediu, judeţul Galaţi; 

                 Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

                 În baza art. 45 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

                        Art. 1. Se aprobă asocierea Consiliului Local al comunei Rediu, judeţul 

Galaţi cu Consiliul Local al comunei Suhurlui, Judeţul Galaţi în vederea executării proiectului nr. 

1404/2006 „Extindere Alimentare cu apă” cu fonduri guvernamentale. 

                       Art. 2. Se împuterniceşte domnul Buruiană Gheorghe – Primarul comunei 

Rediu, judeţul Galaţi – cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

                       Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului judeţul 

Galaţi, Consiliului Judeţului Galaţi,  primarului comunei Rediu, primarului comunei Suhurlui. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Bocăneală Gigi 

 

 

 

 

                                                             Contrasemnează pentru legalitate 

                                                           Secretar, Diaconu Ersilia  

 

 



  

 

 

 
       ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

        PRIMAR                                                                                           Nr. 1113 din 22.05. 2009 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

                    La proiectul de hotărâre privind : aprobarea asocierii Consiliului Local al comunei 

Rediu, judeţul Galaţi cu Consiliul Local al comunei Suhurlui, judeţul Galaţi în vederea 

executării proiectului „Extindere Alimentare cu Apă” 

 
 

 

 

                         Subsemnatul Buruiană Gheorghi , primarul comunei Rediu , judeţul Galaţi , 

având în vedere proiectul nr. 1404 din anul 2006 “ Extindere alimentare cu apă” comuna Rediu, 

judeţul Galaţi care cuprinde extinderea sistemului de  alimentare cu apă în satul Rediu  cât şi în 

satul Suhurlui pe o lungime de 11 800,00 m. 

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

prin reorganizarea comunei Rediu, judeţul Galaţi;  

                       În conformitate cu prevederile art. 36 (7) lit. a din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun a ne asocia 

cu, Consiliul Local al comunei Suhurlui , judeţul Galaţi în scopul executării proiectului 

„Extindere alimentare cu apă” cu fonduri guvernamentale.  

                       Solicit raport de specialitate compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate şi aviz favorabil Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local.  

                       Faţă de cele relatate propun Consiliului local spre dezbatere şi deliberare , 

proiectul de hotărâre menţionat mai sus în şedinţa ordinară a Consiliului local din data de 28 

mai  2009 .  

 

 

 

                                                                Primar, 

                                                      Prof.  Gheorghi  Buruiană 

 

   

 

 

 

 

 

                           

        



  

 

ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL REDIU  

           SECRETAR 

Nr. 1114 din  22.05.2009 

 

 

 

                                                         RAPORT DE SPECIALITATE ,  

 

 

                         

                          Subsemnata Diaconu Ersilia, secretar al comunei Rediu, judeţul Galaţi, în 

temeiul art. 44  din Legea 215 /2001, a administraţiei publice locale  şi  examinând  expunerea de 

motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre  privind aprobarea asocierii Consiliului Local al 

comunei Rediu, judeţul Galaţi cu, Consiliul Local al comunei Suhurlui, judeţul Galaţi în vederea 

executării proiectului „ Extindere alimentare cu apă”.  

                                    Este legal, se respectă prevederile art. 36 (7) lit. a din   Legea administraţiei 

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

                                    Este temeinic, asocierea este necesară pentru demararea lucrărilor conform 

proiectului nr. 1404/2006 „ Extindere alimentare cu apă”. 

                                    Este de competenţa Consiliului local  ca în conformitate cu prevederile art. 

45, alin 1 din Legea 215 privind administraţia publică locală , cu modificările şi completările 

ulterioare, să adopte în şedinţa ordinară din data de 28.05.2009 acest proiect de hotărâre .  

 

 

 

Secretar, 

Ersilia Diaconu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


