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

privind: aprobarea unui contract de asistență juridică pentru UATC  
Valea Mărului 

Inițiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
           Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 989/28.04.2020;
           Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galați, întrunit în sedința 
ordinară, în data de 29.04.2020;

Având in vedere :
- Prevederile  art.1, alin.2, lit. b din OUG nr.26/2012, privind unele 

măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 
modificare şi completare a unor acte normative;

- Prevederile Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (republicată)privind 
transparenţa decizională în administraţia publică;

Ținând cont de:
- angajamentul de plată nr.128/20.01.2020, încheiat cu SC Ghedin Test SRL;

          - expunerea de motive prezentata de iniţiator, înregistrată sub nr.  
990/28.04.2020;  
        - raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei,   înregistrat sub nr. 
991/28.04.2020;  

-  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.-Se aprobă un contract de asistență juridică pentru UATC  Valea 
Mărului.

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul comunei Valea Mărului, în calitate de 
ordonator principal de credite, să semneze pentru și în numele comunei contractul 
de asistență juridică.
Art.3. Prezenta hotărare se comunică in mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, in termenul prevazut 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


