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 PRIMAR  str. Preot Gheorghe Gafton, nr. 2, CP 807320 

 H O T Ă R Â R E A  nr. 100 
 din 30.09.2022 

 Privind:  aprobarea  modului  de  valorificare  a  masei  lemnoase  din  fondul  forestier  al 
 UAT Valea Mărului pe anul 2022 
 _____________________________________________________________ 

 Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea  Mărului, jud. Galaţi; 
 Numărul şi data înregistrării proiectului: 2289/21.09.2022; 

 Consiliul  local  al  comunei  Valea  Mărului,  jud.Galaţi,  întrunit  în  şedinţă  ordinară,  în  data  de 
 30.09.2022; 

 Având în vedere : 
 -referat de aprobare a iniţiatorului ,înregistrată sub nr. 2297/21.09.2022; 

 -  raportul  de  specialitate  întocmit  de  şeful  biroului  financiar  contabil,  înregistrat  sub  nr. 
 2298/21.09.2022; 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
 În baza prevederilor: 
 - art.4 din Regulamentul din 5 octombrie 2017 de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

 proprietate publică; 
 -  art.6,  alin.3  şi  art.29,  alin.4  din  Legea  nr.24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru 

 elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 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; 

 H O T Ă R Ă  Ş T E : 

 Art.1 Se valorifică masa lemnoasă în cantitate de 100,00 m.c. 
 Art.2  Masa  lemnoasă  recoltată  va  fi  depozitată  în  magazia  primăriei,  în  magazia  Școlii 
 Gimnaziale,,Doamna  Nica,,  Valea  Mărului,  Gradinița  cu  program  normal  nr.2  Coasta  Văii  și  valorificată 
 pentru încălzirea primăriei, școlilor, grădinițelor, dispensarelor și cazurilor sociale. 
 Art.3 Se stabileste comisia de valorificare a mase lemnoase în următoarea componență: 

 1.  Ghinies Maricel – viceprimar 
 2.  Chihaia Mihai- muncitor 
 3.  Grigore Vasile- șofer 



 4.  Cojocaru Mirel- contabil  școală 
 5.  Chireac Georgică- ingrijitor școală 

 Art.4  Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  aduse  la  îndeplinire  prin  grija  Primarului  comunei  Valea 
 Mărului. 
 Art.5  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată,  în  termen  legal,  prin  grija  secretarului  comunei,  Primarului, 
 Prefectului  jud.Galaţi  şi  va  fi  adusă  la  cunoştinţa  cetăţenilor  prin  publicarea  pe  pagina  de  internet : 
 www.primariavaleamarului.ro 

 Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 
 Marin Gigel 

 Secretar general al comunei, 
 Dumitrașcu Maranda 

http://www.primariavaleamarului.ro/

