
  

 

ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL 

                      

H O T A R Â R E A  nr. ___ 

din 09.09.2010  

 

 

               privind ; revocarea H.C.L.nr.22 din 16.08.2010 privind aprobarea vânzării 

unor loturi de teren intravilan din incinta fostului complex agrozootehnic al satului Rediu. 

 __________________________________________________________________________ 

Iniţiator ; Buruină Gheorghi, primarul comunei;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului ; 1779  din 03.09. 2010 

___________________________________________________________________________ 

        

                             Consiliul local al comunei Rediu , judeţul Galaţi;  

                             Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. din  1779 din 03.09. 

2010, a primarului comunei ;  

                             Având în vedere raportul de specialitate al  Compartimentului de resort   din  

aparatul  de specialitate al primarului  comunei  Rediu, judeţul Galaţi înregistrat sub nr.1780 din 

03.09. 2010;  

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

                             Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 168/13.12.2001, 

cu modificările şi completăţrile ulterioare;  

                             Având în vedere prevederile art. 36 (2) ,litera ,,c,, şi art. 123 (1) şi (2)  din legea 

215 /2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;      

                             In baza art. 45, aliniatul (1) din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

                                                        

H O T Ă R Ă Ş T E ; 

 

                              Art. 1.-   Se revocă H.C.L.nr.22 din 16.08.2010 privind aprobarea vânzării unor 

loturi de teren intravilan din incinta fostului complex agrozootehnic al satului Rediu deoarece nu a 

fost adoptată în concordanţă cu prevederile O.U.G. nr.168/13.12.2001 privind punerea în valoare a 

construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, 

precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate. 

                             Art. 2.  -Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

                             Art. 3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului 

Galaţi, Primarului comunei şi adusă la cunoştinţă publică , prin afişaj, de către secretarul comunei. 

 

 

                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                       Grecu Gheorghe 

 

                                                                                                                                                                             

Contrasemnează,                                                                                                                           

Secretar,Diaconu Ersilia  

 

 

 



 

     ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

 COMUNA REDIU  

          PRIMAR 

 Nr. 1780 din  03.09.2010      

 

                                                              EXPUNERE  DE  MOTIVE ,  

 

 

                La proiectul de hotărâre  privind : revocarea H.C.L.nr.22 din 16.08.2010 

privind aprobarea vânzării unor loturi de teren intravilan din incinta fostului complex agrozootehnic al 

satului Rediu. 

 

 

                              Buruiană Gheorghi, primarul comunei Rediu , judeţul Galaţi, având în vedere că 

HCL nr.22/16.08.2010 nu a fost adoptată în concordanţă cu prevederile O.U.G. nr.168/13.12.2001 

privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi 

exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate. A fost menţionată întreaga 

suprafaţă de 44 841,00 m.p. şi preţul de vanzare fără a se specifica suprafaţa şi preţul terenului ce 

se vinde crescătorilor de animale ce au cumpărat grajduri conform OUG sus menţionată. 

                             În conformitate cu prevederile art. 7 din O.U.G. nr.168/2001 

Alin.(1) La expirarea termenului de maximum 5 ani prevăzut în 

contractul de atribuire în folosinţă gratuită, fabrica de 

nutreţuri combinate, construcţia zootehnică, terenul de sub 

acestea şi incintele aferente se vând persoanelor prevăzute la 

art. 2 lit. c), care le-au avut în folosinţă gratuită, potrivit 

prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la un preţ echivalent 

cu 10% din valoarea contabilă a acestora la momentul atribuirii în 

folosinţă gratuită, stabilită potrivit normelor metodologice. 

Alin.(2) In cazul în care crescatorul de animale, astfel cum este 

definit la art. 2 lit. c), devine proprietar al construcţiei zootehnice 

pe care a avut-o în folosinţa gratuita, acesta are un drept de 

preemţiune la concesionarea de terenuri agricole administrate de 

consiliile locale si/sau de Agenţia Domeniilor Statului pentru 

terenurile agricole din apropierea construcţiilor zootehnice, dar 

şi din alte zone, stabilite potrivit normelor metodologice. 

                           Ţinând cont de  prevederile art. 36 (2) ,litera ,,c,, şi art. 123 (1) şi (2)  din legea 

215 /2001, a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările 

ulterioare ;                                                       

                         Având în vedere cele relatate mai sus propun consiliului local spre dezbatere şi 

deliberare a proiectului de hotărâre menţionat mai sus, în şedinţa ordinară a Consiliului local din 

data de 09.09. 2010 .   

 

 

 

PRIMAR , 

Prof. Gheorghi Buruiană 

 

 

 

 

 



 

 

       ROMANIA  

JUDETUL GALATI 

 COMUNA REDIU  

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL 

Nr. 1780  din 03 .09. 2010   

 

 

                                                

 

                                                             RAPORT DE  SPECIALITATE,  

 

                               La proiectul de hotărâre privind : revocarea H.C.L.nr.22 din 16.08.2010 

privind aprobarea vânzării unor loturi de teren intravilan din incinta fostului complex agrozootehnic al 

satului Rediu. 
 

 
                            Subsemnatul Sîrbu Vasile, inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rediu, 

judeţul Galaţi, judeţul Galaţi, în temeiul art. 45  din legea 215 /2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare, examinând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre constat că :  

 

- este legal, se respectă prevederile art. 7 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 168/13.12.2001, cu 

modificările şi completăţrile ulterioare;  

 

                           In conformitate cu prevederile art. 36 (2) ,litera ,,c,, şi art. 123 (1) şi (2) din Legea 215 /2001, 

a administraţieii  publice locale  republicată , propun Consiliului local  spre dezbatere şi aprobare, proiectul de hotărâre 

menţionat mai sus , în şedinţa ordinară din data de 09.09. 2010 . 

 

 

Inspector, 

Sîrbu Vasile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL 

                      

H O T A R Â R E A  nr. 22 

din 16.07.2010  

 

 

               privind ; aprobarea vânzării unor loturi de teren intravilan din incinta fostului 

complex agrozootehnic al satului Rediu. 

 __________________________________________________________________________ 

Iniţiator ; Buruină Gheorghi, primarul comunei;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului ; 1394   din 12.07. 2010 

___________________________________________________________________________ 

        

                             Consiliul local al comunei Rediu , judeţul Galaţi;  

                             Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. din  1394 din 12 iulie 

2010, a primarului comunei ;  

                             Având în vedere raportul de specialitate al  Compartimentului de resort   din  

aparatul  de specialitate al primarului  comunei  Rediu, judeţul Galaţi înregistrat sub nr.1397 din 12 

iulie 2010;  

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

                             Având în vedere prevederile Ordinului Prefectului nr.155 din 12.05.2006;  

                             Având în vedere Raportul de expertiză  valorică  efectuat  de persoana fizică 

autorizată Borş Cornelia,  autorizaţie nr. 4489 – 11 592  ;  

                             Având în vedere prevederile art. 36 (2) ,litera ,,c,, şi art. 123 (1) şi (2)  din legea 

215 /2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

                             Având în vedere prevederile art. 29  din Legea  273 / 2006, privind  finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;    

                             In baza art. 45, aliniatul (1) din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

                                                        

H O T Ă R Ă Ş T E ; 

 

                              Art. 1.-   Se aprobă vânzarea  suprafeţei de  44 841,00 m.p. teren  situat în T.94, 

P.1057, numărul cadastral al terenului în cauză este conform propunerii de dezlipire 100086 (lot1), 

100087 (lot2), 100088 (lot3), aflată în propriatatea privată a comunei şi situat în intravilan şi 

constituie incinta fostului complex agrozootehnic al satului Rediu.  

                             Art. 2.-  Vânzarea se face la preţul de 2,5 euro/m.p.+ TVA, conform Raportului  

de expertiză valorică, anexă la prezenta hotărâre. 

                             Art. 3.  -Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

                             Art. 4.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului 

Galaţi, Primarului comunei şi adusă la cunoştinţă publică , prin afişaj, de către secretarul comunei. 

 

                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Bălan Costică    

                                                                                                                                                                             

Contrasemnează,                                                                                                                           

Secretar,Diaconu Ersilia  



 

 

 

 

 

   ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

 COMUNA REDIU  

          PRIMAR 

 Nr. 1394 din  12.07.2010      

 

                                                              EXPUNERE  DE  MOTIVE ,  

 

 

                La proiectul de hotărâre  privind : aprobarea vânzării unor loturi de teren intravilan din 

incinta fostului complex agrozootehnic al satului Rediu. 

 

 

 

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

că terenul  se află în proprietatea privată a comunei  conform  Ordinului Prefectului  nr. 155 din 

12.05.2006;  

                             Având în vedere că terenul în suprafaţă de 44 841,00 m.p. va fi valorificat prin 

vânzare în scopul dezvoltării unui sector productiv sau pentru prestări servicii, necesar dezvoltării 

comunei Rediu şi că în prezent este un teren neproductiv. 

                              Având în vedere că prin Raportul de expertiză  valorică  efectuat  de persoana 

fizică autorizată Borş Cornelia,  autorizaţie nr. 4489 – 11 592, s-a stabilit valoarea estimată totală a 

terenului de 472 000 lei  respectiv 112 113 euro. Preţul unitar este de 2,5 euro/ m.p.+ TVA.  

                              Conform  prevederile art. 36 (2) ,litera ,,c,, şi art. 123 (1) şi (2)  din legea 215 

/2001 , a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,  şi 

art. 29  din Legea  273 / 2006, privind  finanţele publice locale, propun consiliului local spre 

dezbatere şi deliberare a proiectului de hotărâre menţionat mai sus, în şedinţa ordinară a 

Consiliului local din data de 16.07. 2010 .   

                            

 

PRIMAR , 

Prof. Gheorghi Buruiană 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

       ROMANIA  

JUDETUL GALATI 

 COMUNA REDIU  

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL 

Nr. 1402  din 13 .07. 2010   

 

 

                                                

 

                                                             RAPORT DE  SPECIALITATE,  

 

                               La proiectul de hotărâre privind : aprobarea vânzării unor loturi de teren intravilan din incinta 

fostului complex agrozootehnic al satului Rediu 

 

 
                            Subsemnatul Sîrbu Vasile, inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rediu, 

judeţul Galaţi, judeţul Galaţi, în temeiul art. 45  din legea 215 /2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare, examinând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre constat că :  

 

- este legal, se respectă prevederile art. 29  din Legea  273 / 2006 , privind  finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 

                           In conformitate cu prevederile art. 36 (2) ,litera ,,c,, şi art. 123 (1) şi (2) din Legea 215 /2001, 

a administraţieii  publice locale  republicată , propun Consiliului local  spre dezbatere şi aprobare, proiectul de hotărâre 

menţionat mai sus , în şedinţa ordinară din data de 16 iulie 2010 . 

 

 

Inspector, 

Sîrbu Vasile 
 

 
 


