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PROCES VERBAL

       Încheiat astăzi 29 aprilie 2022, orele 13,00, în cadrul sedinței ordinare a Consiliului local al comunei 
Valea Mărului, în incinta Grădiniței, cu prezența fizică iar consilierii locali care din motive de sănătate 
nu pot fi prezenți fizic, participă prin utilizarea smartphone, convocată prin dispoziţia primarului nr. 203 
din 21 aprilie 2022.       
       Doamna secretar face prezența: au raspuns apelului 11 consilieri din totalul de 13, domnii Cuza 
Ionuț-Cătălin si  Marin Gigel participă prin utilizarea smartphone, deoarece sunt bolnavi.
       La şedinţă participă un număr de 13 consilieri locali din totalul de 13 consilieri în funcţie.
Doamna secretar  informează că sedința este legal constituită și publică.
 Doamna secretar general al comunei supune aprobării procesul verbal din data de  28.03.2022;
Se aprobă cu unanimitate de voturi.

       Se prezintă ordinea de zi 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: aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al 
UAT Valea Mărului pe anul 2022.
3.Proiect de hotarare Privind: vânzarea   prin   licitație   publică   a  imobilului CF 5520, ce aparține   
domeniului   privat   al UAT   comuna   Valea  Mărului, județul Galați.
4. Proiect de hotarare Privind: vânzarea   prin   licitație   publică   a  imobilului CF 5825, ce aparține   
domeniului   privat   al UAT   comuna   Valea  Mărului, județul Galați.
5. Proiect de hotarare Privind: vânzarea   prin   licitație   publică   a  imobilului CF 630, ce aparține   
domeniului   privat   al UAT   comuna   Valea  Mărului, județul Galați.
6. Proiect de hotarare Privind: vânzarea   prin   licitație   publică   a  imobilului CF 673, ce aparține   
domeniului   privat   al UAT   comuna   Valea  Mărului, județul Galați.
7.Proiect de hotarare privind aprobare atribuirea teren –loc de casă, CF 11514 conform  Legii nr. 
15/2003, în satul Valea Mărului, com . Valea Mărului, jud. Galaţi.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea de achizitie directă de servicii și atribuirea contractului de 
delegare a gestiunii activității de precolectare,colectare și transport al deseurilor minicipale, inclusiv a 
deșeurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu excepția celor cu regim special.
9. Proiect de hotarare Privind: aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului CF 276, 
aparținând domeniului public  al UAT comuna Valea Mărului județul Galați.



10. Proiect de hotarare Privind:  modificarea anexei HCL nr. 108 din 26.11.2021-stabilirea categoriilor de 
persoane care pot beneficia de ajutoare de urgență, recompense, premii si a cuantumului în lei de 
acordare a acestora.
11. Proiect de hotarare Privind:  retragerea unui lot si aprobare cerere pentru atribuirea terenului –loc 
de casă conform  Legii nr. 15/2003, în satul Valea Mărului, com. Valea Mărului, jud. Galaţi
12.Întrebări, interpelări, petiții.

Domnul primar solicită completarea ordinei de zi cu proiectul de hotărâre Privind: neasumarea 
responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru 
pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a 
serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivelul unitații administrativ teritoriale Comuna 
Valea Mărului, județul Galați.Se supune la vot  ordinea de zi completată.

Se aprobă ordinea de zi completată cu unanimitate de voturi *pentru*. 
   Se prezintă ordinea de zi completată cu unanimitate de voturi *pentru*.   
Se prezintă proiectul de hotărâre : proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local 

pe anul 2022 .
   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: proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier al UAT Valea Mărului 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 11  voturi  *pentru*și 2 voturi*abținere* Popa Alin-Alexandru și Popa Ionel.  Proiectul 
de hotărâre a fost adoptat cu 11  voturi  *pentru*. 
Urmează pct.3 al ordinei de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea   prin   licitație   publică   a  
imobilului CF 5520, ce aparține   domeniului   privat   al UAT   comuna   Valea  Mărului, județul 
Galați.
   Domnii consilieri sunt rugați să se înscrie la cuvânt referitor la proiectul de hotărâre prezentat.
Domnul primar Doca Virgil spune că sunt proiecte care necesită cofinanțare. Vânzarea se face  conform 
OUG  17/2019: documentație, licitație. Prețul este stabilit prin raport de evaluare.
Se înscrie la cuvânt domnul Popa Alin-Alexandru care spune că se tot vinde teren, până când ?
   Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre;
 Se înregistrează 11  voturi  *pentru* 1 vot * abținere *-Popa Ionel și 1  vot  *împotrivă* -Popa Alin-
Alexandru.  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 11  voturi  *pentru*. 
Urmează pct.4 al ordinei de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea   prin   licitație   publică   a  
imobilului CF 5825, ce aparține   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.
    Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre;
 Se înregistrează 11  voturi  *pentru* 1 vot * abținere *-Popa Ionel și 1  vot  *împotrivă* -Popa Alin-
Alexandru.  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 11  voturi  *pentru*. 
Urmează pct.5 al ordinei de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea   prin   licitație   publică   a  
imobilului CF 630, ce aparține   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.
    Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre;
 Se înregistrează 11  voturi  *pentru* 1 vot * abținere *-Popa Ionel și 1  vot  *împotrivă* -Popa Alin-
Alexandru.  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 11  voturi  *pentru*. 



Urmează pct.6 al ordinei de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea   prin   licitație   publică   a  
imobilului CF 673, ce aparține   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.
    Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre;
 Se înregistrează 11  voturi  *pentru* 1 vot * abținere *-Popa Ionel și 1  vot  *împotrivă* -Popa Alin-
Alexandru.  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 11  voturi  *pentru*. 
Urmează pct.7 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobare atribuirea teren –loc de casă, CF 
11514 conform  Legii nr. 15/2003, în satul Valea Mărului, com . Valea Mărului, jud. Galaţi.
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.8 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea de achizitie directă de servicii și 
atribuirea contractului de delegare a gestiunii activității de precolectare,colectare și transport al 
deseurilor minicipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu excepția celor cu 
regim special.
   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 1 vot * abținere * Popa Alin-Alexandru.  Proiectul de hotărâre a 
fost adoptat cu 12  voturi  *pentru*. 
Urmează pct.9 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind: aprobarea documentației de dezmembrare a 
imobilului CF 276, aparținând 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 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.10 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind: modificarea anexei HCL nr. 108 din 
26.11.2021-stabilirea categoriilor de persoane care pot beneficia de ajutoare de urgență, recompense, 
premii si a cuantumului în lei de acordare a acestora.

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.11 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind: retragerea unui lot si aprobare cerere 
pentru atribuirea terenului –loc de casă conform  Legii nr. 15/2003, în satul Valea Mărului, com. Valea 
Mărului, jud. Galaţi.
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  Proiectul de hotarare care a completat ordinea de zi: neasumarea responsabilității organizării 
și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor 
aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
masurilor educative la nivelul unitații administrativ teritoriale Comuna Valea Mărului, județul Galați.
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
    Domnul primar Doca Virgil  spune că trebuie să prindem cât mai multe proiecte dar toate necesită 
sume de bani. Sunt primării fără proiecte. Niciodată nu ti se aprobă proiectele dacă nu ai bani prinși 
pentru cofinanțare.



Aduce la cunoștință că este proiect câștigat de școală de 7 miliarde lei si trebuie cofinantat cu 10%.
Se înscrie la cuvânt domnul Sandu Panaite:  Important este că se  câștigă proiecte, sunt necesități pentru 
comuna noastră.
    Domnul primar Doca Virgil  spune că va fi  mereu de acord   cu câștigarea de proiecte și aducerea de 
fonduri în comună.
Domnul Popa Alin-Alexandru se inscrie la cuvânt și spune că s-au cheltuit sume mari cu jucătorii  din 
echipa de fotbal.
    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  


