
 R O M Â N I A  TEL : 0236 863400 

 JUDEŢUL GALAŢI  FAX: 0236 863444 / 0336 402432 

 COMUNA VALEA MǍRULUI  e-mail: valea_marului@gl.e-adm.ro 

 CONSILIUL LOCAL  str. Preot Gheorghe Gafton, nr. 2, CP 807320 

 H O T Ă R Â R E A NR.  111 

 Din 10.10.2022 
 Privind: aprobarea modificării   HCL nr. 54 din 2020 

 ____________________________________________________________ 
 Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
 Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 2441/06.10.2022; 

 Consiliul  local  al  comunei  Valea  Mărului,  jud.Galaţi,  întrunit  în  şedinţă  extraordinară,  în  data  de 
 10.10.2022, orele 15,00; 

 Având în vedere : 
 - referat de aprobare prezentata de iniţiator, înregistrată sub nr. 2442/06.10.2022;   
 - raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei,  înregistrat sub nr. 2443/06.10.2022; 
 -  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  modifică  art.1  al  HCL  nr.54  din  03.06.2020  privind  aprobarea  cererii  de  finanțare  și  a 

 cheltuielilor  aferente  pentru  proiectul”Construire  complex  multifuncțional  pentru  activități  didactice  și 
 sport în sat Valea Mărului, comuna Valea Mărului, județul Galați”, în sensul că : 
 -  valoarea  totală  a  proiectului,  conform  cererii  de  finantare,  ”Construire  complex  multifuncțional  pentru 
 activități  didactice  și  sport  în  sat  Valea  Mărului,  comuna  Valea  Mărului,  județul  Galați”  va  fi  în  cuantum 
 de  15.990.305,76 lei (cu TVA inclus), din care: 
 -  Valoarea totala eligibilă 12.086.361,39 lei (cu TVA inclus), 
 -  Valoarea totală neeligibilă va fi de 3.903.944,37 lei (cu TVA inclus). 



 Art.2.  Se  modifică  art.2  al  HCL  nr.54  din  03.06.2020  privind  aprobarea  cererii  de  finanțare  și  a 
 cheltuielilor  aferente  pentru  proiectul”Construire  complex  multifuncțional  pentru  activități  didactice  și 
 sport în sat Valea Mărului, comuna Valea Mărului, județul Galați”, în sensul că : 

 -  contribuția  proprie  în  proiect  a  cheltuielilor  neeligibile  va  fi  în  cuantum  de  3.903.944,37  lei  (cu  TVA 
 inclus),  reprezentând  achitarea  tuturor  cheltuielilor  neeligibile  ale  proiectului,  cât  si  contributia  de  2%  din 
 valoarea  eligibilă  a  proiectului  în  cuantum  de  241.727,23  lei(cu  TVA  inclus),  reprezentând  cofinanțarea 
 proiectului  ”Construire  complex  multifuncțional  pentru  activități  didactice  și  sport  în  sat  Valea  Mărului, 
 comuna Valea Mărului, județul Galați” 

 Art. 2- Cu data prezentei orice prevedere contrară se abrogă. 
 Art.  3-  Aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  asigură  de  către  secretarul  general  al  Comunei 

 Valea Mărului  judeţul Galaţi. 
 Art.  4-  Prezenta  hotărâre  se  comunică,  prin  intermediul  secretarului  general  al  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 wwwprimariavaleamarului. 

 Preşedinte de şedinţă, 
 Marin Gigel 

 Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei, 

 Dumitrașcu Maranda 


