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PROCES VERBAL

       Încheiat astăzi 26.08.2022, orele 13,00, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local Valea 
Mărului, în incinta Grădiniței, convocată prin dispoziţia primarului nr.390 din 22 august 2022. 
       Doamna secretar general face prezența consilierilor locali: au raspuns apelului 12 consilieri.
       La şedinţă participă un număr de 12 consilieri locali din totalul de 12 consilieri în funcţie. 
       Doamna secretar general al comunei supune aprobării procesul verbal din data de  27.07.2022;
       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 a  proiectului de hotărâre atât pe emailul fiecărui consilier local cât și pe pagina de internet : 
www.primariavaleamarului.ro: 
1. Proiect de hotarare Privind: completarea Anexei  la HCL nr. 22/31.03.2021 Privind: acordarea unui 
stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut.
2. Proiect de hotarare Privind: aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General (PUG) și 
Regulamentului Local de Urbanism (RLU) al Comunei Valea Mărului până la data aprobării noului
Plan Urbanistic General(PUG) și a noului Regulament Local de Urbanism (RLU).
3. Proiect de hotarare Privind: Revocarea HCL 66/17.06.2022 privind aprobarea completarii Inventarului 
bunurilor imobile-domeniul public al comunei Valea Mărului, județul Galați din Statul comunei, anexă la 
HCL nr. 119 din 21.12.2021.
4. Proiect de hotarare Privind: aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea 
gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare Valea 
Mărului din județul Galați, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și 
acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Județul Galați în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați.
5. Proiect de hotarare Privind: vanzarea directă a unor terenuri intravilane din proprietatea privată a 
comunei Valea Mărului, situate în localitatea Valea Mărului. 
Se trece la primul proiect: Proiect de hotarare Privind: completarea Anexei  la HCL nr. 22/31.03.2021 
Privind: acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut.

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 12  voturi  *pentru*.  Cu 12 voturi 
*pentru* proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Urmează următorul proiect : Proiect de hotarare Privind: aprobarea prelungirii valabilității Planului 
Urbanistic General (PUG) și Regulamentului Local de Urbanism (RLU) al Comunei Valea Mărului până la 
data aprobării noului
Plan Urbanistic General(PUG) și a noului Regulament Local de Urbanism (RLU).



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 12  voturi  *pentru* și.  Cu 12 voturi 
*pentru* proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Urmează următorul proiect : Proiect de hotarare Privind: Revocarea HCL 66/17.06.2022 privind 
aprobarea completarii Inventarului bunurilor imobile-domeniul public al comunei Valea Mărului, județul 
Galați din Statul comunei, anexă la HCL nr. 119 din 21.12.2021.

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 12  voturi  *pentru* și.  Cu 12 voturi 
*pentru* proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Urmează următorul proiect : Proiect de hotarare Privind: aprobarea Studiului de oportunitate și 
fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al 
Deșeurilor și Stației de Sortare Valea Mărului din județul Galați, delegarea serviciilor de operare, 
documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Județul 
Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV 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 12  voturi  *pentru* și.  Cu 12 voturi 
*pentru* proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Urmează următorul proiect : Proiect de hotarare Privind: vanzarea directă a unor terenuri intravilane din 
proprietatea privată a comunei Valea Mărului, situate în localitatea Valea Mărului.

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 12  voturi  *pentru* și.  Cu 12 voturi 
*pentru* proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

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

Președinte de ședință,                                         Contrasemnează,

Marin Gigel                                                                               Secretar general al comunei,                   

                                                                                                                   Dumitraşcu Maranda  


