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

 H O T Ă R Â R E A  NR.113 
 din 10.10.2022 

 Privind: aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unui teren, CF 
 11149, ce aparține domeniului public al UAT comuna Valea Mărului județul Galați 

 Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
 Numărul şi data înregistrării proiectului: 2474/10.10.2022; 

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

 În baza prevederilor: 
 -  art.  286,  alin.  4,  art.  296,  alin.  2,art.  361,  alin.  2.  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul 

 administrativ; 
 -Legea  nr.  7/1996  a  cadastrului  și  publicității  imobiliare,  republicată,  cu  modificările  și 

 completările ulterioare, 
 Ținând cont de: 

 - Cartea funciară nr.11149/2022; 
 - referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 2475/10.10.2022; 

 -  raportul  de  specialitate  întocmit  de  inspector,  Dumitrache  Costică,  înregistrat  sub  nr. 
 2476/10.10.2022; 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
 În  temeiul  dispoziţiilor  art.  139  alin.  (2)  și  art.  196  alin.  (1)  lit.  ”a”  din  Ordonanța  de  Urgență  nr. 
 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și  completările ulterioare; 

 H O T Ă R Ă  Ş T E : 
 Art.  1.  Se  aprobă  trecerea  din  domeniul  public  în  domeniul  privat  a  unui  teren,  CF  11149,  anexă  la 
 prezenta, ce aparține domeniului public al UAT comuna Valea Mărului județul Galați. 
 Art.2.  Se declară de interes public local bunul imobil  prevăzut la art. 1. 
 Art.3.  Prezenta  hotărare  se  comunică  în  mod  obligatoriu,  prin  intermediul  secretarului  comunei,  în 
 termenul  prevazute  de  lege,  primarului  comunei  Valea  Mărului  și  Prefectului  judetului  Galați  și  se 
 aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet  www.primariavaleamarului.ro 

 Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 
 Marin Gigel 

 Secretar general al comunei, 
 Dumitrașcu Maranda 

http://www.valeamarului.ro/
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 COMUNA VALEA MǍRULUI  e-mail: valea_marului@gl.e-adm.ro 

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

 Nr.  2475/10.10.2022 

 REFERATUL DE  APROBARE 

 Privind:  aprobarea trecerii din domeniul public în  domeniul privat a unui teren, CF 
 11149, ce aparține domeniului public al UAT comuna Valea Mărului județul Galați 

 Bunul  ce  face  obiectul  proiectului  de  hotărâre  aparţine  domeniului  public 
 al comunei Valea Mărului şi nu face obiectul restituirii în baza legilor proprietăţii. 

 Autonomia  locală  conferă  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  dreptul 
 ca,  în  limitele  legii,  să  aibă  iniţiative  în  toate  domeniile,  cu  excepţia  celor  care  sunt 
 date  în  mod  expres  în  competenţa  altor  autorităţi  publice.  Astfel,  consiliile  locale 
 administrează  sau,  după  caz,  dispun  de  resursele  financiare  precum  şi  de  bunurile 
 proprietate publică sau privată ale comunelor. 

 Cadastrul  realizează  identificarea,  masurarea,  descrierea  și  inregistrarea 
 imobilelor  în  documentele  cadastrale  și  reprezentarea  acestora  pe  hărți  și  planuri 
 cadastrale. 

 Cartea  funciară  cuprinde  descrierea  imobilelor  și  înscrierile  referitoare  la 
 drepturile  reale  imobiliare,  la  drepturile  personale,  la  actele,  faptele  sau  la 
 raporturile juridice; 
 Evidenta  imobilelor  înscrise  în  planul  cadastral  și  în  cartea  funciara  se  realizează  și 
 se  actualizează  din  oficiu,  la  cererea  persoanelor  interesate  sau  la  inițiativa 
 autorităților publice. 

 Luând  în  considerare  cele  mai  sus  menționate,  supun  spre  dezbatere  și 
 aprobare proiectul de hotărâre în forma propusă. 

 PRIMAR, 
 DOCA VIRGIL 
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 COMUNA VALEA MǍRULUI  e-mail: valea_marului@gl.e-adm.ro 

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

 Nr.  2476/10.10.2022 

 RAPORT DE SPECIALITATE 

 Privind:  aprobarea trecerii  din domeniul public în domeniul privat a unui 
 teren, CF 11149, ce aparține domeniului public al UAT comuna Valea Mărului 

 județul Galați 

 In baza prevederilor: 
 -  art.  286,  alin.  4,  art.  296,  alin.  2,art.  361,  alin.  2.  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul 

 administrativ; 
 -Legea  nr.  7/1996  a  cadastrului  și  publicității  imobiliare,  republicată,  cu  modificările  și 

 completările ulterioare, 
 Tinând cont de: 
 - Cartea funciară nr.  11149/2022; 

 - referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 2475/10.10.2022; 
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 

 Față de cele prezentate considerăm că proiectul  de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate. 

 INSPECTOR, 

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

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

 Comisia de specialitate nr.1 

 RAPORT DE AVIZARE 
 din data de 10. 10.2022 

 Comisia întrunită în şedinţă de lucru, astăzi, data de mai sus, a analizat proiectul 
 de hotărâre referitor la: aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a 
 unui teren, CF 11149, ce aparține domeniului public al UAT comuna Valea Mărului 

 județul Galați 

 Documentaţia prezentată la comisie cuprinde: 
 - proiectul de hotărâre; 
 -referat de aprobare a iniţiatorului; 
 -raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar contabil(secretarul 

 comunei); 
 - anexe. 

 Comisia analizând documentaţia avizează favorabil cu ___voturi 
 „pentru”,___”abţineri” si ___”împotriva”proiectul de hotărâre . 

 Preşedintele comisiei, 
 Ghinieș Maricel                                                       Secretar comisie, 

 Sandu Panaite 
 Membri: 

 Dumitrache Gică _____________ 
 Luca Liliana__________________ 
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 PRIMAR  str. Preot Gheorghe Gafton, nr. 2, CP 807320 

 Comisia de specialitate nr.2 
 RAPORT DE AVIZARE 

 din data de 10.10.2022 

 Comisia întrunită în şedinţă de lucru, astăzi, data de mai sus, a analizat proiectul 
 de hotărâre referitor la: aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a 
 unui teren, CF 11149, ce aparține domeniului public al UAT comuna Valea Mărului 

 județul Galați 

 Documentaţia prezentată la comisie cuprinde: 
 - proiectul de hotărâre; 
 -referat de aprobare a iniţiatorului; 
 -raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar contabil(secretarul 

 comunei); 
 - anexe. 

 Comisia analizând documentaţia avizează favorabil cu ___voturi 
 „pentru”,___”abţineri” si ___”împotriva”proiectul de hotărâre . 

 Preşedintele comisiei, 
 Iftimie Florentina                                    Secretar comisie, 

 Lupu Ramona Georgiana 
 Membri: 

 Marin Gigel_________________ 
 Natu Ana Maria_____________ 
 Orlov Mihail__________________ 
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 Comisia de specialitate nr.3 

 RAPORT DE AVIZARE 
 din data de 10.10.2022 

 Comisia întrunită în şedinţă de lucru, astăzi, data de mai sus, a analizat proiectul 
 de hotărâre referitor la: aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a 
 unui teren, CF 11149, ce aparține domeniului public al UAT comuna Valea Mărului 

 județul Galați 

 Documentaţia prezentată la comisie cuprinde: 
 - proiectul de hotărâre; 
 -referat de aprobare a iniţiatorului; 
 -raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar contabil(secretarul 

 comunei); 
 - anexe. 

 Comisia analizând documentaţia avizează favorabil cu ___voturi 
 „pentru”,___”abţineri” si ___”împotriva”proiectul de hotărâre . 

 Preşedintele comisiei, 
 Cuza Ionuț-Cătălin                                   Secretar comisie, 

 Apreutese Iuliana 

 Membri: 
 Popa Ionel 


