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ROMANIA
Judetul GALATI
COMUNA VALEA MARULUI
PRIMAR

Tel : 0236 863400/0236863444
Fax:0336402432
valea_marului@gl.e-adm.ro

DISPOZIŢIA Nr.12
din 24 ianuarie 2021
Privind: convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în
şedinţă ordinară, în sala de sport a Școlii ,,Doamna Nica” în data de 29.01.2021, orele
10,00.
Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, validat prin Încheierea
Judecătoriei Tecuci în dosarul 4261/324/2020 din data de 14.10.2020;

Ținând cont de referatul nr.144/22.01.2021, depus de secretarul comunei;
Având în vedere prevederile:
-art.134, alin.(1), lit.a) si alin.(3), lit.b), din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ;
-art.196, alin.(1), lit.a) și alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind codul
administrativ;
DISPUNE:

Art.1.Convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi în şedinţă
ordinară, în sala de sport a Școlii ,,Doamna Nica” în data de 29.01.2021, orele 10,00 cu
următoarea ordine de zi care a fost pusă la dispoziția consilierilor locali și a comisiilor de
specialiate spre avizare a proiectelor de hotărari atât pe email cat și pe pagina de internet :
www.primariavaleamarului.ro:
1.Proiect de hotarare Privind: însuşirea rezultatului inventarierii elementelor de activ si
pasiv la data de 31.12. 2020.
2.Proiect de hotarare Privind: aprobarea casări autosanitarei tip Mercedes 210 KA
proprietate privată a U.A.T. Comuna Valea Mărului, județul Galați.
3. Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap
grav din comuna Valea Mărului, semestrul II, anul 2020.
4. Întrebări, interpelări, petiții.
Art.2.Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra
proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinei de zi menționat la art.1.
Art.3.Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi prin grija
secretarului general al UAT comuna Valea Mărului, jud. Galaţi.

PRIMAR,
Doca Virgil

AVIZAT,
Secretar general al comunei
Dumitrașcu Maranda

ROMANIA
Judetul GALATI
COMUNA VALEA MARULUI
PRIMAR

Tel : 0236 863400/0236863444
Fax:0336402432
valea_marului@gl.e-adm.ro

Nr.155/24.01.2021

P U B L I C A Ţ I A nr. 155
Din 24.01.2021
convocarea Consiliului local al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă ordinară,
în sala de sport a Școlii ,,Doamna Nica” în data de 29.01.2021, orele 10,00

În temeiul art. 135 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei Valea Mărului, că în data de 29.01.2021,
orele 10,00, are loc şedinţă ordinară, a Consiliului local al comunei Valea Mărului, în sala de

sport a Școlii ,,Doamna Nica” cu următoarea ordine de zi care a fost pusă la dispoziția
consilierilor locali și a comisiilor de specialiate spre avizare a proiectelor de hotărari atât
pe email cat și pe pagina de internet : www.primariavaleamarului.ro:
1.Proiect de hotarare Privind: însuşirea rezultatului inventarierii elementelor de activ si
pasiv la data de 31.12. 2020.
2.Proiect de hotarare Privind: aprobarea casări autosanitarei tip Mercedes 210 KA
proprietate privată a U.A.T. Comuna Valea Mărului, județul Galați.
3. Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap
grav din comuna Valea Mărului, semestrul II, anul 2020.
4. Întrebări, interpelări, petiții.
Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra
proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinei de zi.

PRIMAR,
VIRGIL DOCA
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Nr.156/24.01.2021
PROCES VERBAL DE AFISARE

Astazi, data de 24.01.2021, orele 14,00, subsemnata, Dumitrașcu
Maranda, secretar general al comunei Valea Marului, județul Galați:
Având in vedere prevederile art.138, alin (17) din Ordonanţă de urgenţă
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, am procedat la afisarea
publicatiei nr. 155/24.01.2021, privind convocarea Consiliului local al comunei
Valea Mărului, jud. Galaţi, în şedinţă ordinară, în sala de sport a Școlii
,,Doamna Nica” în data de 29.01.2021, orele 10,00, pe site-ul Primărieiwww.primariavaleamarului.ro, și avizierul primăriei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Secretar general al comunei,
Dumitrașcu Maranda
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Nr. 157/24.01.2021
N O T I F I C A R E NR.157
În temeiul art. 135 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ , se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei Valea Mărului, că în data
de 29.01.2021, orele 10,00, are loc şedinţă ordinară, a Consiliului local al comunei Valea
Mărului, în sala de sport a Școlii ,,Doamna Nica” cu următoarea ordine de zi care a fost
pusă la dispoziția consilierilor locali și a comisiilor de specialiate spre avizare a proiectelor
de hotărari atât pe email cat și pe pagina de internet : www.primariavaleamarului.ro:
Către,
Domnul (doamna) consilier

Am luat la cunoştinţă,
Am primit materialul de şedinţă

1.Apreutese Iuliana

1._______________________

2.Chifan Nicoleta-Carmen

2. ______________________

3 Cuza Ionuț-Cătălin

3._______________________

4 Ghinieș Maricel

4._______________________

5.Iftimie Florentina

5. ______________________

6.Luca Liliana

6.______________________

7.Lupu Ramona-Georgiana

7._______________________

8.Marin Gigel

8._______________________

9.Natu Ana-Maria

9._______________________

10. Orlov Mihail

10.______________________

11.Popa Alin-Alexandru

11. ______________________

12.Popa Ionel

12.______________________

13.Sandu Panaite

13.______________________

1.Proiect de hotarare Privind: însuşirea rezultatului inventarierii elementelor de activ si
pasiv la data de 31.12. 2020.
2.Proiect de hotarare Privind: aprobarea casări autosanitarei tip Mercedes 210 KA
proprietate privată a U.A.T. Comuna Valea Mărului, județul Galați.
3. Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap
grav din comuna Valea Mărului, semestrul II, anul 2020.
4. Întrebări, interpelări, petiții.
Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra
proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinei de zi.

PRIMAR,
DOCA VIRGIL
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Nr. 157/24.01.2021
Către,
dl./dna.consilier local __________________________________

În temeiul art. 135 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ , se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei Valea Mărului, că în data
de 29.01.2021, orele 10,00, are loc şedinţă ordinară, a Consiliului local al comunei Valea
Mărului, în sala de sport a Școlii ,,Doamna Nica” cu următoarea ordine de zi care a fost
pusă la dispoziția consilierilor locali și a comisiilor de specialiate spre avizare a proiectelor
de hotărari atât pe email cat și pe pagina de internet : www.primariavaleamarului.ro:
1.Proiect de hotarare Privind: însuşirea rezultatului inventarierii elementelor de activ si
pasiv la data de 31.12. 2020.
2.Proiect de hotarare Privind: aprobarea casări autosanitarei tip Mercedes 210 KA
proprietate privată a U.A.T. Comuna Valea Mărului, județul Galați.
3. Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap
grav din comuna Valea Mărului, semestrul II, anul 2020.
4. Întrebări, interpelări, petiții.
Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra
proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinei de zi.
PRIMAR,
DOCA VIRGIL

