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     HOTĂRÂREA NR.142
  din 08.12.2022

Privind: aprobarea achiziționării de alimente, dulciuri și fructe pentru persoane cu 
dizabilități, persoane vârstnice, familii monoparentale, familii aflate în nevoi sau situație de 
risc social a căror venit nu depășește suma de 2.500 lei cu ocazia sărbătorilor de iarnă
    Iniţiatori: 

APREUTESE  IULIANA, 
DUMITRACHE GICĂ
CUZA  IONUȚ-CĂTĂLIN
GHINIEȘ  MARICEL
IFTIMIE  FLORENTINA
LUCA  LILIANA
LUPU  RAMONA- GEORGIANA
NATU ANA- MARIA
ORLOV  MIHAIL
SANDU PANAITE
MARIN  GIGEL, consilieri locali în Consiliul Local al  comunei Valea  Mărului, jud. Galaţi;

    Numărul şi data înregistrării proiectului: 3201/18.11.2022;
        Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă  extraordinară, în data de 
08.12.2021, orele 09,00; 
    Având în vedere:
              -referat de aprobare a iniţiatorilor ,înregistrat sub nr. 3202/18.11.2022;
           - raportul de specialitate întocmit de asistent  social Sandu Cica, înregistrat sub nr. 3203/18.11.2022;
            - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3;
    În conformitate cu prevederile art.47, alin.l din Constituția României, 
Având în vedere prevederile art.4 alin.(3), art.5 lit.b), n) r), o, art. 6 lit.c), w), (hh), art.8, art.9 , art.15, alin.1 
și 3, j, art.16, art. 26, art. 129, art.130, din legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și 
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 20, alin 1, litera e din legea 273/2006 privind finanțele publice, modificată 
și completată ulterior
Având în vedere prevederile art. 129, alin 7, literea a din Codul administrativ, aprobat prin OU nr. 57 din 
2019.



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 achiziționarea de alimente, dulciuri și fructe pentru persoane cu dizabilități, persoane 
vârstnice, familii monoparentale, familii aflate în nevoi sau situație de risc social a căror venit nu depășește 
suma de 2.500 lei cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 
Valoarea estimată de 150.000 lei cu TVA inclus.
Se vor distribui un număr de minim 500 pachete.
Art. 2. Pachetele cu alimente, dulciuri și fructe vor fi distribuite de către o comisie constituită prin dispoziția 
primarului având în componență persoanal compartiment asistență socială, consilieri locali, voluntari.
Art. 3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul comunei Valea Mărului 

judeţul Galaţi și Compartimentul asistență socială. 
Art.4. 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


