
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru  infiintarea comunei Suhurlui prin reorganizarea 
comunei Rediu, judetul Galati 

  
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
Art. 1. – (1) Se infiinteaza comuna Suhurlui, prin reorganizarea 

comunei Rediu, judetul Galati. 
(2) Comuna Suhurlui are in componenta satul Suhurlui, care 

este si resedinta comunei. 
 
Art. 2. – (1) In urma reorganizarii prevazute la art. 1, comuna 

Rediu are in componenta satele Rediu si Plevna. 
(2) Resedinta comunei Rediu ramane in satul Rediu. 
 
Art. 3. – (1) Pana la constituire, potrivit legii, a autoritatilor 

publice locale in comuna Suhurlui, judetul Galati, rezolvarea 
problemelor curente se va asigura de catre doi delegati cu atributii de 
primar si viceprimar, numiti prin ordin al prefectului, precum si de un 
secretar, numit de prefect, in conditiile legii. 

(2) Salarizarea persoanelor prevazute la alin. (1) se va face 
potrivit reglementarilor legale in vigoare, din bugetul comunei Suhurlui. 

 
Art. 4. – (1) Consiliul Judetean Galati si delegatii imputerniciti 

conform prevederilor art. 3 alin. (1), impreuna cu Directia Generala a 
Finantelor Publice a Judetului Galati si Consiliul Local al comunei 
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Rediu, repartizeaza veniturile si cheltuielile actualului buget, respectiv 
patrimoniul actual al comunei Rediu intre comunele prevazute la art. 1 si 
2. 

(2) Veniturile si cheltuielile care, in conditiile legii, revin de 
drept comunei Suhurlui, se administreaza si se gestioneaza prin 
autoritatile administratiei publice locale ale comunei nou infiintate iar 
echilibrarea bugetului local se realizeaza pe seama sumelor defalcate din 
taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, in limita 
prevederilor aprobate pentru anul curent, pe ansamblul judetului Galati. 

(3) Bugetul comunei Suhurlui se va elabora de catre delegatii 
prevazuti la art. 2 alin. (1), cu avizul Directiei Generale a Finantelor 
Publice Galati. 

(4) Operatiunile de predare-primire se fac pe baza de protocol 
incheiat intre actualul primar al comunei Rediu si delegatul cu atributii 
de primar al comunei Suhurlui, desemnat prin ordin al prefectului. 

 
 
Art. 5. – Se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor sa 

introduca modificarile ce decurg din aplicarea prezentei legi in bugetul 
de stat pe anul 2007 si in bugetul Ministerului Internelor si Reformei 
Administrative. 

 
 
Art. 6. – Pana la noile alegeri locale, autoritatile administratiei 

publice locale din comuna Rediu vor functiona in competenta avuta la 
data intrarii in vigoare a prezentei legi. 

 
 
Art. 7. – Alegerile pentru autoritatile administratiei publice 

locale in comuna nou-infiintata, potrivit art. 1, se organizeaza in termen 
de cel mult 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 

 
 
Art. 8. – Anexa la Legea nr. 2/1968 privind reorganizarea 

administrativa a teritoriului Romaniei, republicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 44-55 din 27 iulie 1981, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată. 
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