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 H O T Ă R Â R E A NR.  22 
 din 03.03.2022 

 privind  aprobarea  achiziției  serviciilor  de  proiectare  pentru  întocmirea  documentației  la 
 faza  de  Studiul  de  fezabilitate  a  proiectului  pentru  obiectivul  “Construire  Locuințe  pentru 
 tineri,  destinate  închirierii-Bloc  ANL  în  sat  Valea  Mărului,  comuna  Valea  Mărului, 
 județul Galați” 

 __________________________________________________________________ 

 Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea  Mărului, jud. Galaţi; 

 Numărul şi data înregistrării proiectului: 408/25.02.2022; 
 Consiliul  local  al  comunei  Valea  Mărului,  jud.Galaţi,  întrunit  în  şedinţă  extraordinară,online,  în  data 

 de 04.03.2022; 
 Având în vedere: 

 -- referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 409/25.02.2022; 
 -  raportul  de  specialitate  întocmit  de  şeful  biroului  financiar  contabil,  înregistrat  sub  nr. 

 410/25.02.2022; 
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 

 În baza prevederilor : 
 -  Legea locuintei nr. 114/1996, republicatã, cu modificãrile  şi completãrile ulterioare; 
 -Normele  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  114/1996,  aprobate  prin  HG  nr.  1275/2000  cu  modificãrile 
 şi completãrile ulerioare; 
 -Legii 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare; 

 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; 

 HOTĂRĂȘTE: 

 Art  1.  Se  aprobă  achiziția  serviciilor  de  proiectare  pentru  întocmirea  documentației  la  faza  de  Studiul  de 
 fezabilitate  a  proiectului  pentru  obiectivul  “Construire  Locuințe  pentru  tineri,  destinate  închirierii-Bloc 
 ANL în sat Valea Mărului, comuna Valea Mărului, județul Galați”. 



 Art  2.  Aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  asigură  de  către  Primarul  comunei  Valea  Mărului 
 judeţul Galaţi. 
 Art.3.  Prezenta  hotărare  se  comunică  în  mod  obligatoriu,  prin  intermediul  secretarului  comunei,  in 
 termenul  prevazute  de  lege,  primarului  comunei  Valea  Marului  si  prefectului  judetului  Galati  si  se  aduce 
 la cunostinta publica prin publicarea pe pagina de internet  www.primariavaleamarului.ro 

 Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 
 Luca Liliana 

 Secretar general al comunei, 
 Dumitrașcu Maranda 

http://www.valeamarului.ro/

