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H O T Ă R Â R E A NR.98 
 

din 08.10.2021 
 

Privind: aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente 
obiectivului,, Extindere sistem de apa și canalizare în satele Mândrești și Valea Mărului, 
comuna Valea Mărului, județul Galați – etapa II”, în vederea depunerii spre finantare prin 
Programul National de Investitii „Anghel Saligny” 

 
 

    Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 

    Numărul şi data înregistrării proiectului: 2363/29.09.2021; 
        Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă  extraordinară 
online, în data de 08.10.2021, orele 10,00;  
Având în vedere: 
              - referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 2364/29.09.2021; 
           - raportul de specialitate întocmit de secretar sau şeful biroului financiar contabil, 
înregistrat sub nr. 2365/29.09.2021; 
            - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
Analizând documentatia tehnica, devizul general al obiectivului ,,aprobarea cererii de 
finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului,, Extindere sistem de apa și 
canalizare în satele Mândrești și Valea Mărului, comuna Valea Mărului, județul Galați – 
etapa II”, în vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii „Anghel 
Saligny”. 

Avand in vedere prevederile art 129 alin. 2 lit. b si alin. 4 lit. d din ORDONANTA DE 
URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

In baza art. l39 alin. 19 si alin 3 lit. b din 45 alin. (l) din ORDONANTA DE 
URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
 

H O T Ă R Ă  Ş T E : 



Art.1. – Se aprobă cererea de finantare pentru obiectivul ,,aprobarea cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ, aferente obiectivului,, Extindere sistem de apa și canalizare în 
satele Mândrești și Valea Mărului, comuna Valea Mărului, județul Galați – etapa II”, în 
vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, in 
vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”; 
Art.2. - Se aprobă devizul general estimativ al obiectivului ,,aprobarea cererii de finanțare și 
a devizului general estimativ, aferente obiectivului,, Extindere sistem de apa și canalizare în 
satele Mândrești și Valea Mărului, comuna Valea Mărului, județul Galați – etapa II”, în 
vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, 
intocmit conform anexei nr. 2.1 la Ordinului Ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si 
administratiei nr. 1.333/21.09.2021; 
Art. 3- Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul comunei 
Valea Mărului judeţul Galaţi.  
Art.4. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


