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HOTĂRÂREA nr.28
din 02.03.2020
Privind: aprobarea valorii proiectului de investiții
" Amenajare bază sportivă, comuna Valea Mărului, județul Galați "
________________________________________________________________________

Initiator: Doca Virigil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 422/19.02.2020 ;
Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galati, întrunit în
sedinta extraordinară, în data de 02.03.2020;
Având in vedere :
- expunerea de motive prezentata de iniţiator, înregistrată sub nr.
423/19.02.2020 ;
- raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei, înregistrat sub nr.
424/19.02.2020 ;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1- 3 ;
În baza prevederilor :
Având în vedere prevederile art.2 şi ale art. 4, alin. (5) din Contractul de
finanţare nerambursabilă nr. C1920074A204021802387 din data de 01.03.2019
încheiat între Comuna Valea Marului, județul Galați şi CRFIR 2 Sud Est
Constanţa ;
Având în vedere dispozițiile art.1 și ale art.3 , lit.”a” din O.U.G. nr.
79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei
fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru
renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi
diversificării economiei în zonele rurale , cu modificările şi completările
ulterioare ;
Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. "b" și "d", alin. (4) lit.
“d” și alin. (7) , lit. “d” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139, alin. (3) lit. “a” din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare :
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă noii indicatori economici ai proiectului " Amenajare
bază sportivă, comuna Valea Mărului, județul Galați " conform anexei 1devizul general eligibil si conform anexei 2 -deviz general neeligibil anexate,
ca parte integranta a acestei hotarari.
Art.2. Primarul comunei si biroul finaciar-contabil va asigura ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Art. 3. - Secretarul va asigura aducerea la cunostinţă publică şi
transmiterea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor fizice
şi juridice interesate și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de
internet www.primariavaleamarului.ro

Preşedinte de şedinţă,
Cuza Ionuț-Cătălin
Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Dumitrașcu Maranda

