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 H O T Ă R Â R E A  nr.151 
 din 20.12.2022 

 Privind:  acordul  proprietarului  terenului  pentru  realizarea  investiției  "EXTINDERE 
 SISTEM  DE  APĂ  ȘI  CANALIZARE  ÎN  SATUL  VALEA  MĂRULUI,  COMUNA  VALEA 
 MĂRULUI, JUDEȚUL GALAȚI” - ETAPA III 
 _____________________________________________________________________________________ 

 Inițiator: Doca Virgil, Primarul comunei VALEA  MĂRULUI, jud. Galați; 
 Nr. înregistrare și data depunerii proiectului:3824 din 19.12.2022 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA MĂRULUI, JUDEŢUL  GALAŢI, 
 întrunit în ședință extraordinară de îndată din data de 20.12.2022 ; 

 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
 a)  art.  120,  alin.(1),  art.  121  alin.  (1)  și  (2)  din  Constituția  României, 

 republicată; 
 b)  art.  2,  art.3,  paragrafele  1  și  2,  art.4,  paragraful  2,  art.9,  paragrafele  1  și  2 

 din  Carta  europeană  a  autonomiei  locale,  adoptată  la  Strasbourg  la  15 
 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 c)  art.  7,  alineat  (2)  din  Legea  nr.  287/2009  privind  Codul  civil,  republicată,  cu 
 modificările ulterioare; 

 d)  art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
 e)  art.  5  alin.  (3)  și  art.  44,  alineat  (1)  din  Legea  273/2006  cu  privire  la  finanțele 

 publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 f)  Legea  nr.  24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea 

 actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 g)  Ghidul  specific  privind  regulile  și  condițiile  aplicabile  finanțării  din  fondurile 

 europene  aferente  PNRR  în  cadrul  apelurilor  de  proiecte  PNRR/2022/C1, 



 componenta  1  –  Managementul  apei  –  Investiția  I.1  –  Extinderea  sistemelor 
 de  apă  și  canalizare  în  aglomerări  mai  mari  de  2000  de  locuri  echivalenți, 
 prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene; 

 h)  art.  129  alin.  (1)  și  (2)  lit.  b)  coroborat  cu  alineat  (4),  litera  d),  alin  7  lit.  k)  din 
 O.U.G.  nr.57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  și 
 completările ulterioare; 

 Luând act de : 
 a)  referatul  de  aprobare  prezentat  de  primarul  comunei  Valea  Mărului 

 înregistrată  sub  nr.  3825  din  19.12.2022  prin  care  susține  necesitatea  și 
 oportunitatea  proiectului,  constituind  un  aport  pentru  dezvoltarea 
 colectivității; 

 b)  raportul  de  specialitate  întocmit  de  biroul  financiar  contabil,  înregistrat 
 sub nr. 3826 din 19.12.2022; 

 c)  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
 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  punerea  la  dispoziție  a  străzilor  aferente  traseului  rețelei  de 
 canalizare  ape  uzate  menajere  si  rețelei  de  apă  pentru  realizarea  obiectului  de  investiții 
 "EXTINDERE  SISTEM  DE  APĂ  ȘI  CANALIZARE  ÎN  SATUL  VALEA  MĂRULUI, 
 COMUNA VALEA MĂRULUI, JUDEȚUL GALAȚI” - ETAPA III. 

 Art.  2.  Se  aprobă  Anexa  nr.  1,  care  face  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre, 
 privind  datele  de  identificare  ale  străzilor  aparținând  domeniului  public  al  comunei 
 Valea  Mărului,  pe  care  se  execută  obiectivul  de  investiții  și  care  se  pun  la  dispoziția 
 proiectului  "EXTINDERE  SISTEM  DE  APĂ  ȘI  CANALIZARE  ÎN  SATUL  VALEA 
 MĂRULUI, COMUNA VALEA MĂRULUI, JUDEȚUL GALAȚI” - ETAPA III. 

 Art.  3.  Se  aprobă  Anexa  nr.  2,  care  face  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre, 
 privind  datele  de  identificare  ale  străzilor  aparținând  domeniului  public  al  județului 
 Galați,  pe  care  se  execută  obiectivul  de  investiții  și  care  se  pun  la  dispoziția  proiectului 
 "EXTINDERE  SISTEM  DE  APĂ  ȘI  CANALIZARE  ÎN  SATUL  VALEA  MĂRULUI, 
 COMUNA  VALEA  MĂRULUI,  JUDEȚUL  GALAȚI”  -  ETAPA  III,  și  pentru  care 
 exista  acordul  prealabil  al  Consiliului  Județean  Galați  dat  prin  Hotărârea 
 419/08.12.2022. 

 Art.  4.  Se  aprobă  Anexa  nr.  3,  care  face  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre, 
 privind  apartenența  străzilor  prevăzute  în  Anexa  nr.  1  la  HCL  nr.  ..../20.12.2022,  la 
 proprietatea publică a comunei Valea Mărului. 

 Art.  5.  Se  aprobă  Anexa  nr.  4,  care  face  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre, 
 privind  apartenența  străzilor  prevăzute  în  Anexa  nr.  2  la  HCL  nr.  ..../20.12.2022,  la 
 proprietatea publică a comunei Valea Mărului. 



 Art.  6.  Ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  asigură  de  către  Primarul 
 Comunei Valea Mărului, domnul Doca Virgil. 

 Art.  5.  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată,  în  termen  legal,  prin  grija 
 secretarului  comunei,  Primarului,  Prefectului  jud.Galaţi  şi  va  fi  adusă  la  cunoştinţa 
 cetăţenilor prin publicarea pe pagina de internet :  www.primariavaleamarului.ro 

 Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 
 Gică DUMITRACHE 

 Secretar general al comunei, 
 Maranda DUMITRAȘCU 

http://www.primariavaleamarului.ro/


 Anexa 1 la HCL nr. 151/20.12.2022 

 Nr. 
 Crt.  Denumire Strazi Valea Marului 

 1  Str. Muresel 
 2  Str. Primar Mitica Gafton 
 3  Str. Erou Costica Masgras 
 4  Str. Erou Panaite Cojocaru 
 5  Str. Erou Ionica Florea 



 Anexa 2 la HCL nr. 151/20.12.2022 

 Nr. 
 Crt.  Denumire Strazi Valea Marului 

 1  Str. Prof. Univ. Dr. Marcel Crihana 
 2  Str. Inv. Eremia Toma 



 Anexa 3 la HCL nr. 151/20.12.2022 

 DECLARAȚIE 

 Prin  prezenta  se  adeverește  că  străzile  prevăzute  în  Anexa  nr.  1  la  HCL  nr. 
 151/20.12.2022  se  află  în  proprietatea  publică  a  comunei  Valea  Mărului,  județul 
 Galați. 

 Menționăm că pentru aceste străzi nu au fost depuse cereri de retrocedare în 
 condițiile legislative în vigoare și acestea nu fac obiectul nici unui litigiu cu privire 
 la stabilirea sau delimitarea proprietății. 

 PRIMAR 

 Doca Virgil 



 Anexa 4 la HCL nr. 151/20.12.2022 

 DECLARAȚIE 

 Prin  prezenta  se  adeverește  că  străzile  prevăzute  în  Anexa  nr.  2  la  HCL  nr. 
 151/20.12.2022 se află în proprietatea publică a județului Galați. 

 Menționăm că pentru aceste străzi exista acordul prealabil al Consiliului Județean 
 Galați dat prin Hotărârea 419/08.12.2022. 

 PRIMAR 

 Doca Virgil 


