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H O T Ă R Â R E A NR. 140
  Din 08.12.2022

Privind: aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și 
a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local in 
comuna Valea Marului, judetul Galati”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții 
„Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
pentru realizarea obiectivului”
    Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;

    Numărul şi data înregistrării proiectului: 3660/25.11.2022;
        Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă  extraordinară, în data de 8 
decembrie  2022, orele 09,00; 
    Având în vedere:
              - referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 3661/25.11.2022;
              -raportul de specialitate întocmit de inspector Dumitrache Costică, înregistrat sub nr. 
3662/25.11.2022;
            - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3
Analizând documentatia tehnica, devizul general al obiectivului “ Modernizare drumuri de interes local in 
comuna Valea Marului, judetul Galati”,

În conformitate cu OUG nr. 95/2021, OMDLPA nr. 1333/2021;
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 aprobă documentația tehnico-economică - documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local in comuna Valea Marului, județul 
Galați”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.
Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de 
interes local in comuna Valea Marului, judetul Galati”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 3. - Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local 
in comuna Valea Marului, judetul Galati”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Valea Marului a sumei de 203.230,77 lei 
reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din 



Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de 
investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate 
prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021. 
Art. 5. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Prezenta hotărare se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 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,
              Gică  DUMITRACHE                                                                                                             

Contrasemnează,
                                                                               Secretar general al comunei,
                                                                      Maranda DUMITRAȘCU 


