
ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL  

   

                                                                   H O T Ă R Â R E A  nr.  31 

                                                                      din  28.10.2010 

 

                     privind :  aprobarea închirierii şi stabilirea chiriei pentru spaţiul cu altă destinaţie  

decât locuinţă în comuna Rediu, judeţul Galaţi  

 

Iniţiator : Buruiană Gheorghi, primarul comunei ;  

Numărul de înregistrare  şi data depunerii proiectului : 2094 /20.10.2010     

______________________________________________________________________________ 

                         Consiliul local al comunei Rediu, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară a 

Consiliului local din data  de 28.10. 2010 ;  

                      Având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei, nr. 2094 din 20.10. 

2010 ;  

                      Având în vedere Raportul de specialitate a Compartimentului  financiar contabil, 

impozite şi taxe, înregistrat sub nr. 2095 din  20 .10. 2010;  

                      Având  în vedere Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1, Consiliului 

local ;                                       

          Având in vedere prevederile art.20 alin.1 lit.e şi art. 28 alin.3  din Legea nr.273 din 

18.07.2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

          Având in vedere prevederile art.36 alin.(5) lit.b), art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 

215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

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

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

                                                              H O T A R Ă Ş T E :  

 

                     Art.1.- Se aprobă închirierea spaţiului de 22,76 m.p. din incinta Remizei P.S.I. 

proprietatea primăriei  comunei Rediu, judeţul Galaţi conform planului de situaţii, anexa nr. 1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                    Art.2.-  Închirierea se va face prin licitaţie publică. Preţul de pornire a licitaţiei  va fi 

de 5 lei/m.p./lună conform regulamentului, anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

        Art.3.- Chiria se  indexează semestrial tinând cont de rata inflaţiei. 

                    Art.4.- Primarul comunei Rediu, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

                    Art.5.- Prezenta hotărâre va fi comunicată  Instituţiei Prefectului , Primarului comunei,  

şi Compartimentului financiar contabil , prin grija secretarului comunei .  

      

 

                                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  

                                                                          Grecu Gheorghe 

 

                                                                                                                       Contrasemnează ,  
                                                                                                                       Secretar, Diaconu Ersilia 

 

 



 

      ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU 

          PRIMAR  

Nr. 2094 din 20.10. 2010  

 

                                                             EXPUNERE DE MOTIVE ,  

 

 

                             La proiectul de hotărâre  privind : aprobarea închirierii şi stabilirea chiriei pentru 

spaţiul cu altă destinaţie  decât locuinţă în comuna Rediu, judeţul Galaţi 

 

 

 

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

în vedere prevederile art.36 alin.(5) lit.b), art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, arata ca este de 

competenta consiliului local de a hotărâ închirierea bunurilor din domeniul privat. 

 

                Având în vedere prevederile art. 20 alin.1 lit.e) administrarea eficienta a 
bunurilor din proprietatea publica si privata a unitatilor 

administrativ-teritoriale din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

                Având în vedere prevederile art.28 alin. (3) Sumele incasate din 
concesionarea sau din inchirierea unor bunuri apartinand domeniului 

public sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale constituie 

venituri ale bugetelor locale teritoriale din Legea nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, propun închirierea spaţiuluide 22,76 m.p. 

din incinta Remizei P.S.I., proprietatea primăriei  comunei Rediu, judeţul Galaţi cu preţul de 

pornire la licitaţie de 5 lei/m.p./lună. 

 

              Faţă de cele prezentate, consider ca este oportun aplicarea legii si propun spre 

dezbatere si aprobare consiliului local proiectul de hotarare anexat, în şedinţa ordinară din data de 

28 octombrie 2010.  

 

 

 

                                                                  PRIMAR ,  

PROF.BURUIANĂ GHEORGHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ROMANIA  

JUDETUL GALATI 

 COMUNA REDIU  

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL 

Nr. 2095  din 20 .10. 2010   

 

 

                                                

 

                                                             RAPORT DE  SPECIALITATE   ,  

 

 

 

                     La proiectul de hotărâre privind : aprobarea închirierii şi stabilirea chiriei pentru 

spaţiul cu altă destinaţie  decât locuinţă în comuna Rediu, judeţul Galaţi 

 

                            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. 20 alin.1 lit. e din Legea nr. 273/2006 

privind Finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;  

                     -    este temeinic,  suma incasată din inchirierea unor bunuri 
apartinand domeniului public sau privat al unitatilor administrativ-

teritoriale constituie venituri ale bugetelor locale. 

 

                           In conformitate cu prevederile art. art.36alin.(5) lit.b) şi art. 123 alin. (1) şi (2) din 

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 

28.10. 2010. 

 

 

                                                                   Inspector, 

                                                                  Sîrbu Vasile 
 

 

 

 


