
 

     ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL  

H O T A R Â R E A  nr.  __ 

                    din _27 februarie _  2009   

 

          privind :  aprobarea îmbunătăţirii suprafeţei de 40 ha păşune, din păşunea comunală existentă 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Iniţiator ; doamna Miron Stana ,viceprimarul  comunei Rediu, judeţul Galaţi . 

Numărul de înregistrare şi data depunerii  proiectului : 445  din 23.02. 2009 

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

27.02. 2009 ; 

                          Având în vedere Expunerea de motive a doamnei, viceprimarul comunei Rediu, judeţul 
Galaţi ,  înregistrată sub nr. 445 din 23.02. 2009 ;  

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

specialitate  al primarului comunei Rediu , judeţul Galaţi , înregistrat sub  nr. 446 din 23.02.2009 ,    
                          Având în vedere raportul de  avizare al  Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului 

local  , înregistrat sub nr. 478 din  27.02.2009;     

                           Având în vedere prevederile  art. 36, litera ,,c ,, din Legea administraţiei publice locale nr. 

215 /2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                           Având în vedere prevederile  art. 18 alin 1 şi  alin. 2 din Legea nr. 72/2002 a  zootehniei , cu 

modificările şi completările ulterioare ;     

                           In baza art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată , cu 
modificările  şi completările  ulterioare; 

                                                                    H O T A R A S T E ;        

               
                           Art. 1.-Se aprobă înmbunătăţirea suprafeţei de 40 ha păşune din suprafaţa de păşune 

comunală existentă, destinată pentru păşunatul taurinelor , situată în T 97,  punctul „obşte „  prin desţelenire 

şi însămânţarea cu  graminee şi leguminoase perene .                        

                          Art. 2.-  Primarul comunei Rediu , judeţul Galaţi ,va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei  hotărâri . 

                           Art. 4.- Secretarul comunei Rediu ,judeţul Galaţi , va transmite prezenta hotărâre  Instituţiei 

Prefectului judeţului Galaţi şi Primarului comunei Rediu .  
      

 

 

 

                                                    PRESEDINTE DE  SEDINTA ,  
                                                             Miron Stana 

 
 

 

                                                                                                               Contrasemnează , 
                                                                                                      Secretar , Diaconu Ersilia 

         

 

 
 



    

 

 

 

   ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI 

 COMUNA REDIU  

 CONSILIUL LOCAL  

COMISIA DE SPECIALITATE nr. 1 

Nr._____  din   27. 02.  2009 

 

 

 

 

                                                            RAPORT DE AVIZARE  

                                                       

                                                                 din 27.02.2009 

  

                                   In conformitate cu art. 44 (1) şi 54 alin .4  ,din  Legea 215 /23 aprilie 2001, a 

administraţiei  publice locale , republicată  şi  art. 19 , litera ,, c,,  din Regulamentul de organizare şi  

funcţionare a Consiliului local  , Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al comunei Red iu, 

judeţul Galaţi , s-a întrunit  în şedinţă , astăzi data de mai sus ,  pentru a analiza  proiectul     de 

hotărâre ;  

        1.  privind :  aprobarea  îmbunătăţirii suprafeţei de 40 ha păşune, din păşunea comunală existentă 

        2.  Expunerea     de motive a  iniţiatorului ;  

        3. Raportul  de specialitate al  compartimentului de resort  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului ;  

              In urma dezbaterilor  Comisia  de specialitate  a hotărât cu  ____ voturi ,, pentru ,,  

AVIZAREA   în forma propusă de iniţiator  şi supunerea spre dezbaterea  şi aprobarea Consiliului  

local în şedinţa  extra ordinară   din data  de  27.02. 2009  

 

                                           

                                       

 

          PRESEDINTELE COMISIEI ,  

                                                   Mihai Fănel  ___________. 

 

                 SECRETAR , Lupu Milică____________. 

 

 

                     MEMBRI , Grăsui Nicolae ____________. 

                                        Ene Gheorghe ____________.  

                                        Mocanu Vasile_____________ 

 

 

 

 

         



 
 

 
 

       ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

COMUNA REDIU  

Compartiment Financiar contabil 

Nr. 446 din 23.02.2009 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE , 

 

 

 

       La proiectul de hotărâre privind ;  aprobarea  îmbunătăţirii suprafeţei de 40 ha păşune, din 

păşunea comunală existentă 

 

                      Subsemnata Bocăneală Mioara , inspector  în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Rediu judeţul Galaţi  , în temeiul art. 44 din legea 215 / 2001 a administraţiei 

publice locale , examinând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de hotărîre  menţionat 

mai sus , constat următoarele : 

                      Este legal , se respectă prevederile art. 36 lit. „c” din  Legea nr  215 / 2001, privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 

18 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare .  

                      Este temeinic , administrarea pajiştilor comunale intră în atribuţia consiliilor locale.  

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

sus , în şedinţa ordinară din data de   27.02. 2009 .  

 

 

                                                         

                                                              Inspector , 

                                                          Bocăneală Mioara  
                                                                               

 
 

 

 


