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 H O T Ă R Â R E A  NR. 88 
 din 26.08.2022 

 Privind:  vanzarea directă a unor terenuri intravilane  din proprietatea privată a comunei Valea Mărului, situate în localitatea Valea 
 Mărului 

 Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea  Mărului, jud. Galaţi; 
 Numărul şi data înregistrării proiectului: 1995/16.08.2022; 

 Consiliul  local  al  comunei  Valea  Mărului,  jud.Galaţi,  întrunit  în  şedinţă  extraordinară,  în  data  de 
 26.08.2022, orele 13,00; 

 Având în vedere: 
 -  art. 8 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat  tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate 

 personala, republicata; 
 - prevederile art. 364 Cod administrativ; 
 - Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ; 
 - Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; 
 - art. 553, alin. (1) si (4), art. 555, art. 1650, art. 2343 din Codul civil; 
 - referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 1996/16.08.2022; 

 -  raportul  de  specialitate  întocmit  de  şeful  biroului  financiar  contabil,  înregistrat  sub  nr. 
 1997/16.08.2022; 

 - 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  vânzarea directă a unui teren intravilan  din proprietatea privată a comunei Valea Mărului 
 situat în localitatea Valea Mărului conform CF 4632, Popa Anișoara-Andreea, CNP 2931014171713, 
 beneficiarul dreptului de folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003 caruia i-a fost atribuit terenul, confom 
 anexei nr.1. Raportul de evaluare al terenului, prețul de vânzare, modalitatea de achitare, documentele care 
 stau la baza vânzării sunt prevăzute în anexa nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 2.  Se aprobă  vânzarea directă a unui teren intravilan  din proprietatea privată a comunei Valea Mărului 
 situat în localitatea Valea Mărului conform CF 4605, Rădulescu Maria, CNP 2720901173167, beneficiarul 
 dreptului de folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003 caruia i-a fost atribuit terenul, confom anexei nr.2. 
 Raportul de evaluare al terenului, prețul de vânzare, modalitatea de achitare, documentele care stau la baza 
 vânzării sunt prevăzute în anexa nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 3.  Cheltuielile notariale cad în sarcina cumpărătorului. 
 Art. 2.  Incepând cu data prezentei hotărâri, orice  altă hotărâre privind același obiect iși înceteaza aplicabilitatea. 
 Art.  2.  Aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  asigură  de  către  Primarul  comunei  Valea  Mărului 
 judeţul Galaţi. 



 Art.4.  Prezenta  hotărare  se  comunică  in  mod  obligatoriu,  prin  intermediul  secretarului  comunei,  in  termenul 
 prevazute  de  lege,  primarului  comunei  Valea  Mărului  și  Prefectului  judetului  Galați  și  se  aduce  la  cunoștință 
 publică prin publicarea pe pagina de internet  www.primariavaleamarului.ro 

 Preşedinte de şedinţă, 
 Marin Gigel 

 Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei, 

 Dumitrașcu Maranda 

http://www.valeamarului.ro/

