
                                                                      

ROMANIA                      
Judetul GALATI                                                                              Tel. :0236863444
COMUNA VALEA MARULUI                                 Tel/fax : 0236863400/0336432402                       
CONSILIUL LOCAL                                                                                    
                                                                                              valea_marului@gl.e-adm.ro
                                                                                                                                                                                                                

H O T Ă R Â R E A  nr. 38
din 25.03.2020

           Privind: Revocarea HCL nr.82/30.09.2019 privind aprobarea 
trecerii din public in privat și aprobarea documentațiilor de 
dezmembrare a unui imobil-CF 2990, 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 : 
545/06.03.2020;
           Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galați, 
întrunit în sedința ordinară, în data de 25.03.2020;

Având in vedere :
- H.C.L. nr.82/30.09.2019 privind aprobarea trecerii din public in 

privat și aprobarea documentațiilor de dezmembrare a unui imobil-CF 
2990, aparținând domeniului public al UAT comuna Valea Mărului 
județul Galați;

- Adresa nr.8418/2019/26.02.2020 a Instituției Prefectului 
Judetului Galați;
          - expunerea de motive prezentata de iniţiator, înregistrată sub nr.  
546/06.03.2020;  
        - raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar-
contabil,   înregistrat sub nr. 547/06.03.2020;  

-  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3  ;           
În baza prevederilor:
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
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;

H O T Ă R Ă  Ş T E :

Art.1.  Se revocă HCL nr.82/30.09.2019 privind aprobarea trecerii din 
public in privat și aprobarea documentațiilor de dezmembrare a unui 
imobil-CF 2990, aparținând domeniului public al UAT comuna Valea 
Mărului județul Galați.
 Art.2.   Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal,  prin grija 
secretarului comunei, Primarului și Institutiei  Prefectului jud.Galaţi .

Preşedinte de şedinţă,                                                 Contrasemnează,
                                                                Secretar general al comunei,

Cuza Ionuț-Cătălin                                         Dumitrașcu Maranda


