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    H O T Ă R Â R EA Nr. 7 

 din 28.11.2020 

privind aprobarea Programului de actiune toamnă-iarnă pentru perioada  1 
noiembrie 2020- 31 martie 2021 

 
_____________________________________________________________________________ 

           Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
           Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 2932/24.11.2020; 
           Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galati, întrunit în 
sedinta extraordinară, online-audio, în data de 28.11.2020; 
 Având in vedere :  
                - raportul de aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 
2933/24.11.2020;   
        - raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei,  
înregistrat sub nr. 2934/24.11.2020; 
     -  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3  ;            

In baza prevederilor: 
-art.12, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind 
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 
-Hotărârii nr. 1.491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea 
comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, alin. (7), lit. „d” şi alin. (9), lit. 
„a” și „c”, ale art. 154, alin. (6), ale art. 155, alin. (7), ale art. 139, ale art. 108, lit. 
„d” , ale art. 362 raportat la art. 874 din Noul Cod Civil, precum şi ale art. 196, 
alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ; 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 Se aprobă Programul de acțiune toamnă-iarnă pentru perioada  1 



noiembrie 2020- 31 martie 2021: conform anexelor la prezenta hotărâre. 
Art. 2 - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 

Primarul comunei Valea Mărului judeţul Galaţi.  
     Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general 
al comunei Valea Mărului, în termenul prevăzut de lege, tuturor persoanelor 
interesate  și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, 
precum și pe pagina de internet www.primariavaleamarului.ro.  
 
 
 
          Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 

Apreutese Iuliana                                                                                                                                                                                                     
                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                                Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


