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HOTĂRÂREA NR.29
din 02.03.2020
Privind: modificarea devizului general- parte componentă a
documentației tehnico-economice faza– Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul
de investiție ”Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și
sport în sat Valea Mărului, comuna Valea Mărului, județul Galați”, aprobat
prin HCL nr. 113/20.12.2019
______________________________________________________________
Initiator: Doca Virigil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului :454/25.02.2020;
Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galati, întrunit în
sedinta extraordinară, în data de 02.03.2020;
Având in vedere:
-HCL nr. 97/20.09.2018;
- expunerea de motive prezentata de iniţiator, înregistrată sub nr.
461/25.02.2020;
- raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei, înregistrat sub nr.
462/25.02.2020;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1- 3;
În baza prevederilor:
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 20, alin.1 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art.
139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea devizului general (anexa nr.1 la prezenta
hotărâre)- parte componentă a documentației tehnico-economice faza– Studiu de
fezabilitate, pentru obiectivul de investiție ”Construire complex multifuncțional
pentru activități didactice și sport în sat Valea Mărului, comuna Valea Mărului,
județul Galați”, aprobat prin HCL nr. 113/20.12.2019
Art.2. Cu data prezentei orice prevedere contrară se abrogă.
Art. 3. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către
Primarul comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi.
Art. 4.- Prezenta hotarare se comunica in mod obligatoriu, prin
intermediul secretarului comunei, in termenul prevazute de lege, primarului
comunei Valea Marului si prefectului judetului Galati si se aduce la cunostinta
publica prin publicarea pe pagina de internet www.primariavaleamarului.ro

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

