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 H O T Ă R Â R E A  NR. 92 
 din 12.09.2022 

 Privind: aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public a unui teren, CF 
 8377, ce aparține domeniului privat al UAT comuna Valea Mărului județul Galați 

 Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea  Mărului, jud. Galaţi; 
 Numărul şi data înregistrării proiectului: 2203/08.09.2022; 

 Consiliul  local  al  comunei  Valea  Mărului,  jud.Galaţi,  întrunit  în  şedinţă 
 extraordinară în data de 12.09.2022, orele 8,30; 

 Având în vedere: 
 -  Cartea Funciară nr. 8377 ; 

 -  referatul  de  aprobare  prezentat  de  iniţiator,  înregistrat  sub  nr. 
 2204/08.09.2022; 

 -  raportul  de  specialitate  întocmit  de  şeful  biroului  financiar  contabil  si  inspector 
 registrul agricol, înregistrat sub nr. 2205/08.09.2022; 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
 În baza prevederilor : 

 -art.  139  alin.  (2)  lit.  c),  art.  296  alin.  (2)  şi  (7)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a 
 Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și  completările 
 ulterioare; 

 În  temeiul  dispoziţiilor  art.  196  alin.  (1)  lit.  a)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a 
 Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și  completările 
 ulterioare, 

 H O T Ă R Ă  Ş T E : 
 Art.  1.  Se  aprobă  trecerea  din  domeniul  privat  în  domeniul  public  a  unui  teren,  CF  8377,  ce  aparține 
 domeniului privat al UAT comuna Valea Mărului județul Galați 
 Art.2.  Se declară de interes public local bunul imobil  identificat cu CF 8377. 
 Art.6.  Prezenta  hotărare  se  comunică  în  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,                                                                   Contrasemnează, 
 Marin Gigel                                                                  Secretar general al comunei, 

 Dumitrașcu Maranda 
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