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H O T Ă R Â R E A  nr. 10 
din 25.02.2021 

Privind: aprobarea întocmirii registrului electronic național al 
nomenclatorului stradal al UAT comuna Valea Mărului, județul 
Galați  
 

    Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
    Numărul şi data înregistrării proiectului: 268/10.02.2021; 
    Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă 
ordinară, în data de 25.02.2021; 
  Având in vedere : 
           -referat de aprobare a iniţiatorului, înregistrată sub nr. 273/11.02.2021; 
           - raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei, 
înregistrat sub nr. 288/12.02.2021; 
           - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 

         În conformitate cu prevederile : 
- art. 6 din Hotărârea nr. 777 din 19 octombrie 2016 privind structura, organizarea 
şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale 
- Ordinului nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind modul de completare a registrului agricol  pentru perioada 2020-
2024 

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c),, alin.(6), lit. b),c),art. 196 alin. 1), lit (a) si art. 197 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă întocmirii registrului electronic național al nomenclatorului 
stradal al UAT comuna Valea Mărului, județul Galați, de persoană autorizată.  

Art. 2. Valoarea estimativă a  cheltuielilor privind,, întocmirii registrului 
electronic național al nomenclatorului stradal al UAT comuna Valea Mărului, 
județul Galați ” este de  aproximativ 30.000 lei. 



Art. 3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 
Primarul comunei Valea Mărului judeţul Galaţi.  
      Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 
Valea Mărului, în termenul prevăzut de lege, tuturor persoanelor interesate  și se 
aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de 
internet www.primariavaleamarului.ro 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 

Chifan Nicoleta-Carmen                                                                                                                               
                                                               Secretar general al comunei, 

                                                                          Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


