
 

      ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL  

                                   

 

                                                                     H O T Ă R ÂR E A nr. ___ 

                                                                         din 30 septembrie 2008 

 

              privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local 

al comunei   Rediu, judeţul Galati 

 

          Iniţiator : Buruiană Gheorghi , primarul comunei Rediu , judeţul Galaţi ;  

          Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:2863din 22.09.2008 . 

____________________________________________________________________________ 

                                             

                                   Consiliul local al comunei Rediu, judetul Galati, întrunit în şedinţă 

ordinară, astăzi 30.09.2008; 

                                   Având în vedere Expunerea de motive a initiatorului, înregistrată la 

nr.2864/ 22.09.2008; 

                                   Având în vedere Raportul compartimentului de resort din aparatul de 

specialitate al Primaruluil, înregistrat la nr. 2862/ 25.08.2008; 

                                   Având în vedere Rapoartele de avizare ale  Comisiilor de specialitate nr. 1, 

2 şi 3 a Consiliului local al comunei Rediu, judeţul Galaţi; 

                                  Având în vedere prevederile art 2 din O.G. 35/2002 privind aprobarea 

Regulamentului – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale; 

                                  Având în vedere prevederile art. 36 alin (3) lit a) din Legea administratiei 

publice locale   nr.215/2001, republicată  cu modificarile si completarile ulterioare; 

                        În baza art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

                   

 

H O T A R A S T E : 

 

 

                Art.1 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a  Consiliului local al 

comunei Rediu, judetul Galati, aşa cum este el prevăzut în anexa nr.1 şi anexa nr. 2 la prezenta   

hotărâre. 

              Art.3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Rediu, judeţul Galaţi 

Consiliului local al comunei Rediu, judeţul Galaţi şi Prefecturii judetului Galati, răspunderea în 

acest sens revenind secretarului comunei Rediu, judeţul Galaţi. 

                      

 

 

 

                     Preşedinte de şedinta ,                

                          Mihai Fănel                                              

                                                                                        Contrasemnează, 

                                                                                          Secretar,  

                                                                                        Diaconu Ersilia 



                                                                                               

                                                                                                                                                                 

       ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

COMUNA REDIU  

      PRIMAR                                                                                         Nr. 2864 din 22.09.2008  

 

 

 

                                                      EXPUNERE DE MOTIVE ,  

 

 

               La proiectul de hotărâre privind: aprobarea Regulamentului de 

organizare şi  funcţionare a Consiliului local al comunei   Rediu, judeţul Galati 
 

 

 

                                  Regulamentul de organizare şi funcţionare a  Consiliului Local al comunei 

Rediu, Judeţul Galaţi, stabileşte cadrul Juridic privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Local şi are în vedere respectarea întocmai a legii. 

                                 Regulamentul  de organizare şi funcţionare a  Consiliului Local al comunei 

Rediu, Judeţul Galaţi, anexă la prezenta expunere de motive cuprinde 11 capitole astfel: 

constituirea Consiliului Local; organizarea Consiliului Local; funcţionarea Consiliului Local; 

întrebări, interpelări, petiţii, şi informarea Consilierilor Locali; exercitarea mandatului de către 

Consilierii Locali; protecţia legală a aleşilor locali; grupurile de consilieri; drepturile aleşilor 

locali; obligaţiile aleşilor locali; registrul de interese; răspunderea aleşilor locali   

                                Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 privind0, 

regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; Legea nr. 393/2004 privind 

statutul aleşilor locali precum şi Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

 

Propun Consiliului Local 

 

spre dezbatere şi aprobare  proiectul de hotărâre  menţionat mai sus , în şedinţa ordinară din data 

de 30.09.2008.  

 

 

 

                                                                    PRIMAR,  

PROF. BURUIANĂ GHEORGHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           ROMANIA  

       JUDETUL GALATI  

        COMUNA REDIU  

            SECRETAR                                                       Nr. 2862  din  25.09.2008        

 

 

 

 

                                                    RAPORT DE SPECIALITATE  

 

 

 

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

examinând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre  privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi  funcţionare a Consiliului local al comunei   Rediu, judeţul 

Galati. 
                                În conformitate cu prevederile art. 44  din Legea 215 / 2001 , a adminstraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,  constat următoarele:  

                                Proiectul de hotărâre este  legal ,  respectă prevederile art. 36 (3),  litera ,, a,, 

din Legea 215 a administraţiei publice locale şi art. 2 din Ordonanţa nr. 35/2002 privind 

aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliilor Locale .                        

                                Este temeinic , prin aplicarea acestui proiect se  stabileşte  Regulamentul de 

organizare şi  funcţionare a Consiliului local al comunei   Rediu, judeţul Galati. 

                                Propun Consiliului local ,  dezbaterea şi aprobarea proiectului de hotărâre 

menţionat mai sus , în şedinţa  ordinară din data de  30.09.2008.  

 

 

 

Secretar, 

Diaconu Ersilia 

                                                                                               

 


