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H O T Ă R Â R E A  nr. 41
din 25.03.2020

           Privind: aprobarea desfăşurării şedinţelor Consiliului Local al 
comunei Valea Mărului, online pe perioada stării de urgenţă instituite 
la nivel naţional din cauza pandemiei de coronavirus

Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
           Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 
739/25.03.2020;
           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.22/31.08.2016, Privind: Regulamentul de  organizare  

si functionare  a  Consiliului Local al comunei  Valea Mărului , Județul 
Galați ;
          - expunerea de motive prezentata de iniţiator, înregistrată sub nr.  
740/25.03.2020;  
        - raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar-
contabil,   înregistrat sub nr. 740/25.03.2020;  

-  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3  ;           
În baza prevederilor:
- Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării 

de urgenţă pe teritoriul României
            -Ordonanța Militară nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de 
prevenire a răspândirii COVID-19
          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. Şedinţele Consiliului Local Valea Mărului se vor desfășura online 
pe perioada stării de urgenţă instituite la nivel naţional din cauza 
pandemiei de coronavirus. 
 
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire prin 
grija Primarului și a consilierilor Consiliului Local a comunei Valea 
Mărului.

       Art.3. 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,                                                 Contrasemnează,
                                                                Secretar general al comunei,

Cuza Ionuț-Cătălin                                         Dumitrașcu Maranda


