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     HOTĂRÂREA NR.50 

  din 06.05.2020 
 

Privind: aprobarea pentru Școala Valea Mărului a sumei de 30.000 lei pentru 
achiziția de tablete necesare copiilor din mediul  defavorizat privind 

învățământul online,, Școala de acasă" 
    Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 

    Numărul şi data înregistrării proiectului: 1004/29.04.2020; 

    Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă 

ordinară,online, în data de 06.05.2020; 

    Având în vedere: 

     - referatul de necesitate  nr.274/29.04.2020 întocmit de directorul  Scolii 

gimnaziale,,Doamna Nica,, Valea Mărului; 

     - adresa nr. 2139/27.04.2020 a Inspectoratului Școlar Judetean Galați; 

              -expunerea de motive a iniţiatorului ,înregistrată sub nr. 

1023/29.04.2020; 

           - raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei, 

înregistrat sub nr. 1025/29.04.2020; 

            - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 

    În baza prevederilor: 

   -  art.20, alin.1), art.105, alin 2), lit. (j) și  alin,4 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011;   



          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 aproba pentru Școala Valea Mărului suma de 30.000 lei privind 
achizitia de tablete necesare copiilor din mediul  defavorizat referitor la 
învățământul online,, Școala de acasă" 
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
insărcinează primarul comunei Valea Mărului și biroul financiar-contabil, 
impozite și taxe locale. 
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.primariavaleamarului.ro 
 
 
 
 
 

   Preşedinte de şedinţă, 
                Cuza Ionuț-Cătălin   

                                                                                                  

Contrasemnează, 
                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                      Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


