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 H O T Ă R Â R E A  NR. 58 
 din 31.05.2022 

 Privind:  aprobarea modificării anexei nr.1 la HCL  nr.114/2021 

 Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 

 Numărul şi data înregistrării proiectului: 1164/19.05.2022; 
 Consiliul  local  al  comunei  Valea  Mărului,  jud.Galaţi,  întrunit  în  şedinţă  ordinară,  în  data  de 

 31.05.2022, orele 17,00; 

 Având în vedere: 

 -  recomandarea  din  Raportul  de  audit  public  intern  privind  evaluarea  activității  de  urbanism  și 

 amenajare a teritoriului nr.491/05.04.2022; 

 - referatul domnului Munteanu Viorel, inspector Compartimentul contabil-financiar; 

 - referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 1165/19.05.2022; 

 -  raportul  de  specialitate  întocmit  de  şeful  biroului  financiar  contabil,  înregistrat  sub  nr. 

 1164/19.05.2022; 

 Ținând cont de : 

 - prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

 - prevederile  Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura  Fiscală; 

 -  prevederile  O.U.G.  nr.80/  2013  privind  taxele  judiciare  de  timbru,  cu  modificările  și  completările 

 ulterioare; 

 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  modificarea  anexei  nr.1,,  punctul  XIII.Taxa  pentru  eliberarea  cerificatelor, 
 avizelor  și  autorizațiilor,  litera  f)  ,  coloana,,  Nivel  aplicat  în  anul  2022  conform  aprobării  CL”la  HCL 
 nr.114/2021, din ,,7+0.01 lei/mp” în ,,7+0,005 lei/mp”. 

 Art.  2.  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul 
 comunei Valea Mărului și biroul financiar-contabil, impozite și taxe locale. 
 Art.3.  Prezenta  hotărare  se  comunică  în  mod  obligatoriu,  prin  intermediul  secretarului  general  al 

 comunei,  în  termenul  prevazute  de  lege,  primarului  comunei  Valea  Mărului,  prefectului  judetului  Galați 

 și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet  www.primariavaleamarului.ro 

 Preşedinte de şedinţă, 
 Lupu Ramona Georgiana 

 Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei, 

 Dumitrașcu Maranda 
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