
 
HOTĂRÂREA Nr. 2 

din 29.01. 2009 
 

privind: aprobarea asocierii Consiliului Local al comunei Rediu, judeţul Galaţi cu 
Consiliul Judeţului Galaţi şi cu toate celelalte consilii locale din judeţul Galaţi, în 
vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea 
Deşeurilor „ECOSERV”  

Iniţiator: Primarul comunei Rediu, judeţul Galaţi 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 137/ 23.01.2009 

 

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. 137/23.01.2009 ;  
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de 

specialitate al primarului, comunei Rediu, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr. 138/23.01.2009; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 a  Consiliului Local 

al comunei Rediu, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr. 196/29.01.2009 ; 
Având în vedere adresa nr. 720/26.01.2009  Consiliului Judeţului Galaţi;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 

constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect 
de activitate serviciile de utilităţi publice; 

Având în vedere prevederile art. 11, art. 36 alin. (7) lit. c) şi art. 37 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 În baza art. 45 alin. (1) şi (2) 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 Judeţului Galaţi şi cu toate celelalte consilii locale din judeţul Galaţi, în vederea 
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deşeurilor 
„ECOSERV”. 

 
Art. 2. (1) Consiliul Local al comunei Rediu, judeţul Galaţi acceptă, în totalitate, Statutul 

şi Actul constitutiv ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deşeurilor 
„ECOSERV”. 

(2) Se aprobă contribuţia Consiliului Local al comunei Rediu, judeţul Galaţi la patrimoniul 
iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deşeurilor „ECOSERV”, 
în cuantum de 1000 lei. 

(2)  Contribuţia din bugetul Consiliului Local al comunei Rediu, judeţul Galaţi, sub forma 
cotizaţiei anuale, la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Gestionarea Deşeurilor „ECOSERV”, potrivit Statutului după prima Adunare Generală 
a Asociaţiei. 



  

 
Art. 3. (1) Se desemnează domnul Buruiană Gheorghe – Primarul comunei Rediu, 

judeţul Galaţi – să reprezinte interesele consiliului local în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deşeurilor „ECOSERV”. 

(2) Se împuterniceşte domnul Buruiană Gheorghe – Primarul comunei Rediu, judeţul 
Galaţi – cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri, precum şi cu semnarea tuturor 
documentelor constitutive şi a Contractului de asociere. 

 
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului, judeţul Galaţi, 

primarului comunei Rediu, Consiliului Judeţului Galaţi şi tuturor consiliilor locale din judeţul 
Galaţi. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Miron Stana 
 

 

 

 

 

                                                             Contrasemnează pentru legalitate 

                                                           Secretar, Diaconu Ersilia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
       ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL                                                               Nr. 1396 din 12.07. 2010 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

                    La proiectul de hotărâre privind : privind asocierea comunei Rediu  cu judeţul Galaţi şi 

cu unităţile administrativ-teritoriale din judeţ în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „ECOSERV”  

 

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

vedere că procesul de regionalizare reprezintă un element esenţial pentru atingerea obiectivelor 

ambiţioase de investiţii planificate în vederea respectării angajamentelor pe care România şi le-a 

asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, în ceea ce priveşte serviciile de salubrizare, 

incluzând activităţile de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor municipale. În acest sens, 

sunt necesare investiţii financiare considerabile în sistemele publice de salubrizare ce depăşesc 

capacitatea noastră financiară. 

                    Propun a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 

215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de 

utilităţi publice nr. 51/2006 cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.101/2006 privind 

salubrizarea localitaţilor, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu Consiliul Judeţului Galaţi şi 

cu toate celelalte consilii locale în vederea constituirii Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară pentru 

Gestionarea Deşeurilor „ECOSERV” persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în 

scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun 

a serviciilor de salubrizare.  

                     Propun ca Consiliului Local al comunei Rediu, judeţul Galaţi să contribuie la patrimoniul 

iniţial al Asociaţiei cu suma  de 1000 lei. 

                 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 16.07.2010 .  

 

 

                                                                Primar, 

                                                      Prof.  Buruiană Gheorghi   

 

   

 

 



  

 

 

 

       ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

COMUNA REDIU 

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL 

Nr. 1405 din  12.07.2010 

 

 

 

 

 

                                                         RAPORT DE SPECIALITATE ,  

 

 

                         

                                    Subsemnata Sîrbu Vasile, Inspector în cadrul aparatului de specialitate a 

primarului 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  

asocierea comunei Rediu  cu judeţul Galaţi şi cu unităţile administrativ-teritoriale din judeţ în vederea 

constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV”  

 

                                    Este legal se respectă prevederile  Legii administraţiei publice locale nr. 

215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de 

utilităţi publice nr. 51/2006 cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.101/2006 privind 

salubrizarea localitaţilor, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, 

                                     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 16.07.2010 acest proiect de hotărâre .  

 

 

 

Inspector,  

Sîrbu Vasile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


