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HOTĂRÂREA nr. 8 
din 25.02.2021 

 
Privind: aprobarea obiectivului de investiții ,, Proiectare și execuție: 
Canalizare și stație de epurare în comuna Valea Mărului, județul Galați- 
etapa a 2-a”_____________________________________________ 

           Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
           Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 280/12.02.2021 ; 
Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă 
extraordinară, în data de 25.02.2021; 
    Având în vedere: 

- art.129, alin.(2), din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ;       

           - referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr.  
281/12.02.2021 ; 
           - raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar contabil, 
înregistrat sub nr. 282/12.02.2021 ; 
            - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
    În baza prevederilor: 
             - art.3, lit.a, art.5, lit.a, art.7, alin.1, lit.a,b, d  și f și art.8, lit.a și b din 
OUG nr.28/2013 privind aprobarea Programului național de dezvoltare locală, 
cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu  art.2, lit.a, art.3, alin.1, 
art.5, lit.a, b,d și f, art.6, alin.1,2,3 și 5 din Normele metodologice de aplicare a 
OUG nr.28/2013, aprobate prin Ordinul nr.1851/2013, 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; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
      Art. 1. – Se aprobă obiectivul de investiții ,, Proiectare și execuție: Canalizare 
și stație de epurare în comuna Valea Mărului, județul Galați- etapa a 2-a”. 



Art. 2. -  Valoarea estimativă a  cheltuielilor privind,, Proiectare și execuție: 
Canalizare și stație de epurare în comuna Valea Mărului, județul Galați- etapa a 
2-a” este de  aproximativ 2.000.000 lei. 
Art. 3. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 
Primarul comunei Valea Mărului judeţul Galaţi.  
     Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 
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, 

Chifan Nicoleta-Carmen                                                                                                                                                                                          
                                                               Secretar general al comunei, 

                                                                          Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          


