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H O T Ă R Â R E A NR.   40   
  din 19.05.2021 

 
Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții”Construire rețea canalizare și stație de epurare ape uzate în comuna valea 
Mărului, jud.Galați”-faza a II-a racorduri 

 
 

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

    Numărul şi data înregistrării proiectului: 1097/28.04.2021; 
    Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă  extraordinară 
online, în data de 19.05.2021, orele 17,00; 
    Având în vedere: 
              -- referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr.  1158/11.05.2021; 
           - raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar contabil, înregistrat sub 
nr. 1193/12.05.2021; 
            - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
    În baza prevederilor : 
             - Hotărârea nr.5418 din 8 august 2018 a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor 
Locale; 
             - Conventiei de Imprumut înregistrată laMinisterul Finantelor Publice cu nr.590323 
din 27.08.2018; 
          - art.129, alin.(1), alin. (2), lit.b) , alin.(4), lit. d) și lit. f), alin. (7), lit. n) și s) din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019,privind Codul administrativ;  
               - art. 139 alin.(1), din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ; 
     - art. 7, alin. (2), din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicat cu 
modificările și completările ulterioare; 
 
 



H O T Ă R Ă  Ş T E : 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Construire rețea 
canalizare și stație de epurare ape uzate în comuna valea Mărului, jud.Galați”-faza a II-a 
racorduri, conform devizului-anexă la HCL, astfel: 

Total(inclusiv TVA ) = 340.339,78 lei, din care:  
 - Bugetul local  (inclusiv TVA) = 340.339,78 lei 
Art. 2. -  Se aprobă asigurarea finantării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care 
nu se finantează de la  bugetul de stat prin PNDL, pentru ”Construire rețea canalizare și 
stație de epurare ape uzate în comuna valea Mărului, jud.Galați”-faza a II-a racorduri în 
cuantum  de 340.339,78 lei (inclusiv TVA) 

Art. 3. - La data aprobării prezentei hotărâri se abrogă orice prevedere contrară. 
Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul 

comunei Valea Mărului judeţul Galaţi. 
     Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Valea 
Mărului, în termenul prevăzut de lege, tuturor persoanelor interesate  și se aduce la 
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet  
www.primariavaleamarului.ro 

  
 
 
  Preşedinte de şedinţă, 

                Cuza Ionuț-Cătălin 
                                                                                                                                                    

Contrasemnează, 
                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                      Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


