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H O T Ă R Â R E A NR. 18 

din 26.03.2021 

Privind: Aprobarea modificării anexei nr.1 la HCL nr.17 din 09.03.2021 

 
 

           Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
           Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 713/25.03.2021; 
           Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galati, întrunit în şedinţă  
extraordinară organizată de îndată,  online, în data de 26.03.2021, orele 09,00; 
 Având in vedere :  
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborate cu cap. IV din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cu 
Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea 
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările 
ulterioare;  
art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificăriie și completările 
ulterioare;  
art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;  
art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;  
Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.  
        - referatul de aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr.714/25.03.2021; 
  
        - raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei,  înregistrat sub nr. 
715/25.03.2021; 
     -  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3  ;            
În baza prevederilor:  
Art.129,alin. (2), lit. b si alin.(4), lit. b, art. 139 alin.(3), lit. b, art. 155, alin (1), lit. c 
ai alin. (4), lit. d, art. 196, alin. (1), lit, a, art. 197, alin (1), (2) si (4) din ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  
 
                                                HOTĂRĂŞTE:  



 
Art.1. - Se aprobă modificarea anexei nr.1 la HCL nr.17 din 09.03.2021 privind 
aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne  în valoare de 2.000.000 
lei.  
Art.2. – Celelalte prevederi ale HCL nr. 17 din 09.03.2021, rămân valabile. 
Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Valea Mărului  
           Art.4.- 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, 
                Chifan Nicoleta-Carmen 

                                                                                                                             
Contrasemnează, 

                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                      Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


