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H O T Ă R Â R E A  nr.144
  din 15.12.2022

Privind: aprobarea actualizării categoriei de folosință conform realității din teren a trei imobile și a trecerii 
din domeniul privat în domeniul public a două imobile ce aparțin  comunei Valea Mărului județul Galați

     Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
    Numărul şi data înregistrării proiectului: 3766/14.12.2022;
            Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă extraordinară, în data de 
15.12.2022;
         În baza prevederilor:
        - art. 286, alin. 4, art. 296, alin. 2,art. 361, alin. 2 și 3  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,

-Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, 
aprobat prin  Ordinul  directorului general al ANCPI nr.700/2014;

-art.8 din Legea nr. 24/2000 privind  normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative ;

-art.8 din Legea nr.52/2003 privind transparența  decizițională în administrația publică  locală;
Ținând cont de:

             - obiectivul de investiție,,Extindere sistem de apa si canalizare în satul Valea Marului, comuna Valea 
Marului, județul Galați-etapa III,, 
            - Cărțile  funciare nr.3782/2022, 3811/2022 și 11621/2022; 
            - referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 3767/14.12.2022;
           - raportul de specialitate întocmit de inspector, Dumitrache Costică, înregistrat sub nr. 
3768/14.12.2022;
            - 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 actualizarea categoriei de folosință conform realității din teren a imobilului CF 3782/2022, 
conform anexei, din ,, curți construcții” în ,, drum” .
Art. 2. Se aprobă actualizarea categoriei de folosință conform realității din teren a imobilului CF 3811/2022, 
conform anexei, din ,, curți construcții” în ,, drum”.
Art. 3. Se aprobă actualizarea categoriei de folosință conform realității din teren a imobilului CF 
11621/2022 , conform anexei, din ,, curți construcții” în ,, drum”.
Art. 4. Se aprobă trecerea din domeniul privat  în domeniul public a suprafeței de teren: CF 3782/2022, 
conform anexei,  ce aparțin domeniului privat al comunei Valea Mărului județul Galați.
Art. 5. Se aprobă trecerea din domeniul privat  în domeniul public a suprafeței de teren: CF 3811/2022, 
conform anexei,  ce aparțin domeniului privat al comunei Valea Mărului județul Galați.
Art.6. Se declară de interes public local bunurile imobile prevăzut la art. 1-5.



Art.7. Primarul comunei va duce la îndeplinire  prevederile prezentei.
Art.8. 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,                                                        Contrasemnează,
Gică DUMITRACHE                                                                                                                                                    

                                                               Secretar general al comunei,
                                                                         Maranda DUMITRAȘCU


