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H O T Ă R Â R E A NR. 94 
  din 08.10.2021 

 
Privind: aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a sediului PRIMARIEI Valea Mărului, Sat Valea 

Mărului, Comuna Valea Mărului, Județul Galați” 
 

    Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
    Numărul şi data înregistrării proiectului: 2414/01.10.2021; 
        Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă  extraordinară online, în data 
de 08.10.2021, orele 10,00;  
    Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
-art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
-art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 
referitoare la contracte sau convenţii;   
-HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
-Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

Ținând cont de: 
-Ghidul de finanțare in cadrul  Programului privind Creșterea Eficienței Energetice și Gestionarea 
Inteligentă a Energiei în clădirile publice . 

     -referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 2415/01.10.2021; 
           - raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar contabil, înregistrat sub nr. 
2416/01.10.2021; 
            - 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 documentația tehnico-economică și   indicatorii tehnico-economici ai proiectului 
,,Creșterea eficienței energetice a sediului PRIMARIEI Valea Mărului, Sat Valea Mărului, Comuna Valea 
Mărului, Județul Galați” conform anexei. 



Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul comunei Valea Mărului 

judeţul Galaţi.  
Art.3. Prezenta hotărare se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, in 
termenul prevazute de lege, primarului comunei Valea Mărului și Prefectului județului Galați și se aduce la 
cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet www.primariavaleamarului.ro. 

  
 
 
  Preşedinte de şedinţă, 

                Ghinieș Maricel 
                                                                                                                                                    

Contrasemnează, 
                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                      Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


