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PROCES VERBAL

       Încheiat astăzi 25 noiembrie  2022, orele 07,00, în cadrul sedinței ordinare a Consiliului local al 
comunei Valea Mărului, în incinta Bibliotecii, convocată prin dispoziţia primarului nr. 526 din 18 
noiembrie 2022. 
       Doamna secretar face prezența: au raspuns apelului 12 consilieri din totalul de 12.
       La şedinţă participă un număr de 12 consilieri locali din totalul de 12 consilieri în funcţie.
       Doamna secretar general al comunei informează că sedința este legal constituită și publică.       
       Doamna secretar general al comunei supune aprobării procesul verbal din data de  17.11.2022;
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
       Se prezintă ordinea de zi care a fost pusă la dispoziția consilierilor locali  și a comisiilor de specialiate 
spre avizare, atât pe emailul fiecărui consilier local cât și pe pagina de internet : 
www.primariavaleamarului.ro: 
1. Proiect de hotarare Privind: aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din afara fondului 
forestier al UAT Valea Mărului pe anul 2022.
2. Proiect de hotarare Privind: necesitatea aprobarii solicitarii prelungirii scrisorii de  garantie din  
partea Fondului de  Garantare a Creditului Rural  - IFN SA  pentru proiectul integrat finantat prin 
masura 19.2 al  comunei Valea Marului, " AMENAJARE BAZA SPORTIVA,COMUNA VALEA 
MARULUI, JUDETUL GALATI ".
3. Proiect de hotarare Privind: aprobarea vânzării prin licitație publică a unor suprafețe de teren ce 
aparțin domeniului privat al comunei Valea Mărului.
 4. Proiect de hotarare Privind: aprobarea depunerii proiectului "EXTINDERE SISTEM DE APĂ ȘI 
CANALIZARE ÎN SATUL VALEA MĂRULUI, COMUNA VALEA MĂRULUI, JUDEȚUL GALAȚI” - 
ETAPA III și a cheltuielilor pentru realizarea acestuia.
5. Proiect de hotarare Privind: acordul proprietarului terenului pentru realizarea investiției 
"EXTINDERE SISTEM DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN SATUL VALEA MĂRULUI, COMUNA VALEA 
MĂRULUI, JUDEȚUL GALAȚI” - ETAPA III.
6. Proiect de hotarare Privind: aprobarea a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "EXTINDERE 
SISTEM DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN SATUL VALEA MĂRULUI, COMUNA VALEA MĂRULUI, 
JUDEȚUL GALAȚI” - ETAPA III.
7. Proiect de hotarare Privind: aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor 
suprafețe de teren, ce aparțin domeniului public al UAT comuna Valea Mărului județul Galați.



8. Proiect de hotarare Privind: modificarea anexei HCL nr. 49 din 29.04.2022-stabilirea categoriilor de 
persoane care pot beneficia de ajutoare de urgență, recompense, premii si a cuantumului în lei de 
acordare a acestora
9.Alte probleme de interes local.
     Se supune la vot ordinea de zi care este aprobată cu unanimitate de voturi *pentru*. 

   Se prezintă proiectul de hotărâre  de la pct.1: aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase 
din afara fondului forestier al UAT Valea Mărului pe anul 2022.
   Domnii consilieri sunt rugați să se înscrie la cuvânt referitor la proiectul de hotărâre prezentat. Nefiind 
discuții se supune la vot proiectul de hotărâre. Se înregistrează 12  voturi  *pentru*.  Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat cu 12  voturi  *pentru*. 
  Urmează proiectul de hotarare Privind: necesitatea aprobarii solicitarii prelungirii scrisorii de  garantie 
din  partea Fondului de  Garantare a Creditului Rural  - IFN SA  pentru proiectul integrat finantat prin 
masura 19.2 al  comunei Valea Marului, " AMENAJARE BAZA SPORTIVA,COMUNA VALEA 
MARULUI, JUDETUL GALATI ".

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Domnii consilieri sunt rugați să se înscrie la cuvânt referitor la proiectul de hotărâre prezentat. 

Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotărâre. Se înregistrează 12  voturi  *pentru*.  Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat cu 12  voturi  *pentru*. 

Urmează proiectul de hotarare Privind: aprobarea vânzării prin licitație publică a unor suprafețe 
de teren ce aparțin domeniului privat al comunei Valea Mărului

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Domnii consilieri sunt rugați să se înscrie la cuvânt referitor la proiectul de hotărâre prezentat. 

Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotărâre. Se înregistrează 12  voturi  *pentru*.  Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat cu 12  voturi  *pentru*. 

Urmează proiectul de hotarare Privind: aprobarea depunerii proiectului "EXTINDERE SISTEM 
DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN SATUL VALEA MĂRULUI, COMUNA VALEA MĂRULUI, JUDEȚUL 
GALAȚI” - ETAPA III și a cheltuielilor pentru realizarea acestuia

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Domnii consilieri sunt rugați să se înscrie la cuvânt referitor la proiectul de hotărâre prezentat. 

Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotărâre. Se înregistrează 12  voturi  *pentru*.  Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat cu 12  voturi  *pentru*. 

Urmează proiectul de hotarare Privind: acordul proprietarului terenului pentru realizarea 
investiției "EXTINDERE SISTEM DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN SATUL VALEA MĂRULUI, COMUNA 
VALEA MĂRULUI, JUDEȚUL GALAȚI” - ETAPA III 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Domnii consilieri sunt rugați să se înscrie la cuvânt referitor la proiectul de hotărâre prezentat. 

Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotărâre. Se înregistrează 12  voturi  *pentru*.  Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat cu 12  voturi  *pentru*. 

Urmează proiectul de hotarare Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 
"EXTINDERE SISTEM DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN SATUL VALEA MĂRULUI, COMUNA VALEA 
MĂRULUI, JUDEȚUL GALAȚI” - ETAPA III

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Domnii consilieri sunt rugați să se înscrie la cuvânt referitor la proiectul de hotărâre prezentat. 

Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotărâre. Se înregistrează 12  voturi  *pentru*.  Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat cu 12  voturi  *pentru*. 

Urmează proiectul de hotarare Privind: aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul 
privat a unor suprafețe de teren, ce aparțin domeniului public 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. 

Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotărâre. Se înregistrează 12  voturi  *pentru*.  Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat cu 12  voturi  *pentru*. 



Urmează ultimul proiect de hotărâre: modificarea anexei HCL nr. 49 din 29.04.2022-stabilirea 
categoriilor de persoane care pot beneficia de ajutoare de urgență, recompense, premii si a cuantumului 
în lei de acordare a acestora. 

 Domnii consilieri sunt rugați să se înscrie la cuvânt referitor la proiectul de hotărâre prezentat. 
Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotărâre. Se înregistrează 12  voturi  *pentru*.  Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat cu 12  voturi  *pentru*. 

Urmează ultimul punct : Alte probleme de interes local.
Nemaifiind discuții se declară închise lucrările şedinţei.

       Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Președinte de ședință,                                         Contrasemnează,

Gică DUMITRACHE                                                                                       Secretar general al comunei,                   

                                                                                                                   Maranda  DUMITRAȘCU


