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H O T Ă R Â R E A  nr. 
din 29.04.2020

privind: aprobarea participarii in cadrul programului Programului 
privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a 

energiei în infrastructura de iluminat public 

Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
           Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 955/23.04.2020;
           Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galați, întrunit în sedința 
ordinară, în data de 29.04.2020;

Având in vedere :
- Prevederile art. 211 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;
- Prevederile art. 44, din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare”;

-Ghidul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării 
inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, lansat in dezbatere 
publica;

          - expunerea de motive prezentata de iniţiator, înregistrată sub nr.  
956/23.04.2020;  

        - raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei,   înregistrat sub nr. 
957/23.04.2020;  

-  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3  ;           
          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 Aprobă participarea in cadrul Programului privind sprijinirea eficienței 
energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, 
dupa cum urmează:

(1) Se aprobă participarea financiară Comunei Valea Mărului, judetul Galați la 
proiect, in cuantum de 10% din valoarea totală a proiectului;

(2) Se aprobă contractarea finanțării;
(3) Persoana desemnată să reprezinte Comuna Valea Mărului, judetul Galați in 

relația cu Administrația Fondului de Mediu este domnul Chireac Gabriel;
(4) Se aprobă susţinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului;
(5) Documentatia de achizitie publică, organizarea si derularea procedurii de 

achiziție publică și realizarea lucrărilor se va face in conformitate cu 
legislația în vigoare privind achizițiile publice;

Art. 2 Se imputernicește domnul Primar al Comunei Valea Mărului, județul Galați 
pentru implementarea în bune condiții a obiectivului de investiții.

Art.3. Prezenta hotărare se comunică in mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, in termenul prevazute de lege, primarului comunei Valea 
Marului si prefectului judetului Galati si se aduce la cunostinta publica prin 
publicarea pe pagina de internet www.primăriavaleamarului.ro

Preşedinte de şedinţă,                                                 Contrasemnează,
                                                                Secretar general al comunei,

Cuza Ionuț-Cătălin                                         Dumitrașcu Maranda


