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H O T Ă R Â R E A NR. 107 

 din 26.11.2021 
Privind: aprobarea trecerii  a șase imobile(terenuri), situate în comuna Valea 

Mărului, din domeniul public al comunei Valea Mărului și din administrarea 
Consiliului Local al comunei Valea Mărului în domeniul public al județului Galati și în 
administrarea Consiliului Județean Galați 

 
           Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
           Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 2783/22.11.2021; 
           Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galati, întrunit în şedinţă  
ordinară,  în data de 26.11.2021, orele 13,00; 
 Având in vedere: 
 - Actele de dezlipire nr. 1777 din 19.11.2021, nr. 1778 din 19.11.2021, nr. 1779 din 
19.11.2021, nr. 1770 din 19.11.2021 

- Extrasele CF 11537,CF 11538 CF 11539 ,CF 11535 ,CF 11541,CF 11533 al UAT 
Valea Mărului; 

- adresa nr. 12618/15.11.2021 a Consiliului Județean Galați; 
 
- HCJ Galați nr.182 din 27 iulie 2021 înaintată cu adresa nr.25950/28.072021; 

                - referatul de aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 
2784/22.11.2021;   
        - raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei,  înregistrat sub nr. 
2785/22.11.2021; 
     -  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3  ;            

In baza prevederilor: 
         - art. 294, alin. (3) și alin. (7). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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.(1).Se aprobă  trecerea a șase imobile(terenuri), situate în comuna Valea 

Mărului, din domeniul public al comunei Valea Mărului și din administrarea 
Consiliului Local al comunei Valea Mărului în domeniul public al județului Galati și în 
administrarea Consiliului Județean Galați;                     

                (2).Datele de identificare (CF 11537,CF 11538 CF 11539 ,CF 11535 ,CF 
11541,CF 11533) ale terenurilor menționate la art.1  sunt precizate în anexa ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se declară de interes public județean bunul imobil prevăzut la art.1. 
           Art.3.Predarea- preluarea terenului menționat la art.1 se va face cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare, pe bază de proces verbal, încheiat între Consiliul Județean 
Galati și Primaria Valea Mărului, în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei 
hotărâri.  

 Art. 5.- Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul 
comunei Valea Mărului judeţul Galaţi.  
     Art.6.- 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, 

                Iftimie Florentina 
                                                                                                                                                    
Contrasemnează, 

                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                      Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


