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 H O T Ă R Â R E A  nr. 124 
 din 31.10.2022 

 Privind:  aprobarea  utilizarii  sumei  de  1.000.000  lei  din  excedentul  bugetului  local 
 la data de 31.12.2021 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2022 
 ___________________________________________________________________________ 

 Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
 Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 3013/26.10.2022; 
 Consiliul  local  al  comunei  Valea  Mărului,  jud.Galaţi,  întrunit  în  şedinţă  ordinară,  în  data  de 

 31.10.2022  ,  orele 13,00; 
 Având în vedere : 

 - referatul de aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 3014/26.10.2022;   
 -  raportul  de  specialitate  întocmit  de  secretarul  general  al  comunei,  înregistrat  sub  nr. 

 2847/26.10.2022;   
 -  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3  ; 

 În baza prevederilor: 
 -  art.58,  ali.1)  ,  lit.  (b)  din  Legea  nr.273/2006  a  finanțelor  publice  locale  cu  modificările  şi 

 completările ulterioare ; 
 -  art.  4,  paragraful  1  şi  2  din  Carta  Europeană  a  autonomiei  locale  adoptată  la  Strasbourg  la 

 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
 -  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		Ș	T	E	:	

 Art.1  Se  aprobă  utilizarea  sumei  de  1.000.000  lei  din  excedentul  bugetului  local  la  data  de  31.12.2021 
 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2022. 
 Art.2  Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  aduse  la  îndeplinire  prin  grija  Primarului  comunei  Valea 
 Mărului. 



 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/

