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PROCES VERBAL

       Încheiat astăzi 25.02.2022, orele 11,00, în cadrul sedinței ordinare online a Consiliului local al 
comunei Valea Mărului, convocată prin dispoziţia primarului nr. 135 din 18 februarie 2022.       
       Doamna secretar face prezența online (consilierii locali participă prin utilizarea smartphone): au 
raspuns apelului 13 consilieri.
       La şedinţă participă un număr de 13 consilieri locali din totalul de 13 consilieri în funcţie. 
       Doamna secretar general al comunei supune aprobării procesul verbal din data de  15.02.2022;
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Doamna secretar anunță consiliul că  initiatorii Sandu Panaite, Luca Liliana, și Cuza Ionuț-
Cătălin,consilieri locali ai comunei Valea Mărului, jud. Galaţi retrag de pe ordinea de zi Proiectul de 
hotarare Privind: propunerea acordării calificativului la evaluarea performanțelor profesionale 
individuale pentru secretarul general al comunei Valea Mărului, județul Galați, pentru anul 2021.

       Se prezintă ordinea de zi în noua formă, a ședinței care a fost pusă la dispoziția consilierilor 
locali  și a comisiilor de specialiate spre avizare a  proiectului de hotărâre atât pe emailul fiecărui 
consilier local cât și pe pagina de internet : www.primariavaleamarului.ro: 
1.Proiect de hotarare Privind: aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022.
2.Proiect de hotarare Privind: vânzarea   prin   licitație   publică   a imobilului CF 11161, aparținând    
domeniului   privat   al UAT   comuna   Valea  Mărului, județul Galați. 
3. Proiect de hotarare Privind: aprobarea Acordului de parteneriat între Comuna Cudalbi, Comuna 
Valea Mărului și Comuna Costache Negri, a Actului Constitutiv și a Statului Asociației Geru-Gaz – 
Cudalbi- Valea Mărului-Costache Negri în vederea depunerii Cererii de finanțare cu titlul „Înființare 
rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în Comunele Cudalbi, Valea Mărului și Costache Negri, 
Județul Galați”.
4.Întrebări, interpelări, petiții.

Se supune la vot  ordinea de zi.
Se aprobă ordinea de zi cu unanimitate de voturi *pentru*.      
Se trece la pct.1 al ordinei de zi: Proiect de hotarare Privind: aprobarea rectificării bugetului local pe 

anul 2022.
Se prezintă proiectul de hotărâre.

   Domnii consilieri sunt rugați să se înscrie la cuvânt referitor la proiectul de hotărâre prezentat.    
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre;
 Se înregistrează 13  voturi  *pentru*.  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13  voturi  *pentru*. 



Urmează pct.2 al ordinei de zi: vânzarea   prin   licitație   publică   a imobilului CF 11161, aparținând    
domeniului   privat   al UAT   comuna   Valea  Mărului, județul Galați.

Se prezintă proiectul de hotărâre.
   Domnii consilieri sunt rugați să se înscrie la cuvânt referitor la proiectul de hotărâre prezentat. Se 
abtine domnul Popa Alin Alexandru.
    Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre;
 Se înregistrează 12  voturi  *pentru* si un vot*abtinere*.  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12  
voturi  *pentru*. 
Urmează pct.3 al ordinei de zi: aprobarea Acordului de parteneriat între Comuna Cudalbi, Comuna 
Valea Mărului și Comuna Costache Negri, a Actului Constitutiv și a Statului Asociației Geru-Gaz – 
Cudalbi- Valea Mărului-Costache Negri în vederea depunerii Cererii de finanțare cu titlul „Înființare 
rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în Comunele Cudalbi, Valea Mărului și Costache Negri, 
Județul Galați”.

Se prezintă proiectul de hotărâre.
   Domnii consilieri sunt rugați să se înscrie la cuvânt referitor la proiectul de hotărâre prezentat.    
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre;
 Se înregistrează 13  voturi  *pentru*.  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13  voturi  *pentru*. 
    Urmează ultimul punct  al ordinei de zi: Întrebări, interpelări, petiții
    Domnii consilieri sunt rugați să se înscrie la cuvânt. Domnișoara consilier Iftimie Florentina se înscrie 
la cuvânt și întreabă de ce în urma lucrărilor de canalizare nu au refăcut în  satul Mândrești drumurile 
așa cum au fost.

         Nemaifiind discuții se declară închise lucrările şedinţei.
       Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Președinte de ședință,                                         Contrasemnează,

Luca Liliana                                                                  Secretar general al comunei,                   

                                                                                                          Dumitraşcu Maranda  


