
  

ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL  

                                                                   H O T Ă R Â R E A   nr. 21                                                               

                                                                      din 18 iunie  2009 

privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului 

" Extindere reţele de iluminat public în comuna Rediu, judeţul Galaţi” 

 

 

 

                       În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

                      analizând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 328/2007 pentru aprobarea 

Programului "Electrificare 2007-2009" privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor 

neelectrificate şi înfiinţarea Unităţii de management al programului, 

                       luând act de Regulamentul de implementare a Programului "Electrificare 2007-

2009", 

                       ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii, aprobarea structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului 

general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, analizând studiul de fezabilitate şi 

indicatorii tehnico-economici ai proiectului: 

" Extindere reţele de iluminat public în comuna Rediu, judeţul Galaţi” 

                        în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, 

cu modificările ulterioare, 

                        în temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) şi al art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea 

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

                       Consiliul Local al comunei Rediu, judeţul Galaţi adoptă prezenta hotărâre. 

 

JUDEŢUL  GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI REDIU 

 

                        Art. 1. - Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului " Extindere reţele de 

iluminat public în comuna Rediu, judeţul Galaţi” pentru care se solicită finanţarea în baza 

Programului "Electrificare 2007-2009". 

                       Art. 2. - Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut 

la art. 1, precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta se suportă din veniturile 

proprii ale bugetului local. 

                       Art. 3. – Primarul comunei Rediu este responsabil pentru ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

                      Nr. 20 din 18.06. 2009 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Niculae Ungurianu                         

                     

 

                                                                                       contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                    secretar, Ersilia Diaconu 



    

 

       ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

        PRIMAR                                                                                           Nr. 1183 din 10.06. 2009 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

                   La proiectul de hotărâre privind: aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului 

                 " Extindere reţele de iluminat public în comuna Rediu, judeţul Galaţi” 

 

 

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

în vedere că în comuna Rediu, judeţul Galaţi există drumuri fără iluminat public ca urmare a 

extinderii intravilanului comunei Rediu, 

                         având în vedere Studiul de fezabilitate nr. 101/09.06.2009 a lucrării“ Extindere 

reţele de iluminat public în  comuna Rediu, judeţul Galaţi” care cuprinde extinderea reţelelor de 

iluminat public în şapte zone conform anexei care face parte integrantă din prezenta expunere de 

motive, 

                        analizând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 328/2007 pentru aprobarea 

Programului "Electrificare 2007-2009" privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor 

neelectrificate şi înfiinţarea Unităţii de management al programului, 

                       luând act de Regulamentul de implementare a Programului "Electrificare 2007-

2009", 

                       ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii, aprobarea structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului 

general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, analizând studiul de fezabilitate şi 

indicatorii tehnico-economici ai proiectului: 

" Extindere reţele de iluminat public în comuna Rediu, judeţul Galaţi” 

                        în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, 

cu modificările ulterioare. 

                       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 18 iunie 

2009 .  

 

 

 

                                                                Primar, 

                                                      Prof.  Gheorghi  Buruiană 

 

   

 

 



 

 

 

                           

        

 

ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL REDIU  

           SECRETAR 

Nr. 1184 din  10.06.2009 

 

 

 

                                                         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 studiului de fezabilitate al 

proiectului" Extindere reţele de iluminat public în comuna Rediu, judeţul Galaţi” pentru care se 

solicită finanţarea în baza Programului "Electrificare 2007-2009; 

                                    Este legal, se respectă prevederile art. 36 (2) lit. b şi alin. 4 litera a din   

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

ulterioare; 

                                    Este temeinic, este necesara extinderea retelei de ilumiat public, deoarece 

există zone în comuna Rediu fără iluminat public, 

                                    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 18.06.2009 acest proiect de hotărâre .  

 

 

 

Secretar, 

Ersilia Diaconu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


