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H O T Ă R Â R E A NR.23

din 31.03.2021

Privind: aprobarea trecerii din public in privat a imobilului-
CF 11401, aparținând domeniului public al UAT comuna Valea 
Mărului județul Galați

           Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. 
Galaţi;
           Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 
744/29.03.2021;
           Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galati, 
întrunit în sedinta ordinară, online-audio, în data de 31.03.2021;

Având in vedere :
-Extrasul C.F. 11401 al UAT Valea Mărului;
-Adresa nr.1/22.02.2021 a SC ECO WIND COROD SRL;

  - declaratia comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar 
a comunei Valea Mărului ;
                - referatul de aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub 
nr.  745/29.03.2021;  
        - raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei,  
înregistrat sub nr. 746/29.03.2021;

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

In baza prevederilor:
        - art. 361, alin. 2. 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,

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;

                                                   HOTĂRĂŞTE: 

            Art. 1. – Se aprobă trecerea din public în privat a unui imobil-
CF 11401, aparținând domeniului public al UAT comuna Valea 
Mărului județul Galați în  suprafață de 184.902 m.p. categoria de 
folosință arabil, situat în extravilan- anexa la prezenta hotarare.

            Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
asigură de către Primarul comunei Valea Mărului judeţul Galaţi. 
     Art.3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal,  prin 
grija secretarului general al comunei, Primarului, Prefectului jud.Galaţi 
şi va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin publicarea pe pagina de 
internet : www.primariavaleamarului

Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează,
Chifan Nicoleta-Carmen                                                                                                                           
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                                                                          Dumitrașcu Maranda


