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PRIMAR str. Preot Gheorghe Gafton, nr. 2, CP 807320  

H O T Ă R Â R E A NR.  42    
  din 28.05.2021 

 
Privind: aprobarea actualizării valorii de inventar a obiectivului ,,Inființare 

grădiniță în sat Valea Mărului, comuna Valea Mărului, județul Galati" 
 

           Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
           Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului : 1411 din 27.05.2021; 
           Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galati, întrunit în sedinta 
ordinară,online, în data de 28.05.2021; 
 Tinând cont de:         
                - referatul de aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 1412 din 
27.05.2021;   
        - raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei,  înregistrat sub nr. 1413 din 
27.05.2021; 
     -  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3 ;  
  
Având în vedere prevederile: 
              - art.289 și art.290, din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrative cu modificările și completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 
195, art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 Art.1.Se aprobă actualizarea valorii de inventar a obiectivului ,,Inființare 

grădiniță în sat Valea Mărului, comuna Valea Mărului, județul Galati"care aparține 
domeniului public al comunei Valea Mărului, județul Galați, valoarea actualizată fiind 
calculată astfel: 



-constructii :2.397.118,12 lei 
-obiecte inventar: 67.012,39 lei. 

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.ro 

Preşedinte de şedinţă,  
Cuza Ionuț-Cătălin                                                              Contrasemnează, 
                                                                                       Secretar general al comunei, 

                                                                                       Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


