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PROCES VERBAL

       Încheiat astăzi 30 septembrie  2022, orele 14,00, în cadrul sedinței ordinare a Consiliului local al 
comunei Valea Mărului, în incinta Bibliotecii, 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.475 din 23.09. 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  22.09.2022;
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul primar Doca Virgil, solicită scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind: 
aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022 și introducerea pe ordinea de zi a două proiecte de 
hotărâri:  proiect de hotarare privind: aprobarea depunerii proiectului ”Renovare integrata a Scolii 
Gimnaziale ”Doamna Nica”, corpurile C4 si C5, sat Valea Mărului, Comuna Valea Mărului, Județul 
Galati” și a cheltuielilor pentru realizarea acestuia și proiect de hotarare privind: modificarea art.2 din 
HCL nr.90/31.08.2022 - vânzarea prin licitație publică a unor suprafețe de teren ce aparțin domeniului 
privat al comunei Valea Mărului.

Se supune aprobării modificarea ordinei de zi. 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 care acum este modificată: 
1. Proiect de hotarare Privind: modificarea HCL nr. 37/2022, aprobarea organigramei, situaţiei 
posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale UAT Comuna Valea Mărului.
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: aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului CF 6759, 
aparținând domeniului public  al UAT comuna Valea Mărului județul Galați.
4. Proiect de hotarare Privind: aprobarea înscrierii definitive, cu cotă de 1/1 părți, în  cartea funciară a 
comunei Valea Mărului, a  imobilului CF 722, proprietate publică.
5. Proiect de hotarare Privind: aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului CF 722, 
aparținând domeniului public  al UAT comuna Valea Mărului județul Galați.
6. Propunere concesionare imobil CF nr.11149.



7.Întrebări, interpelări, petiții.
 și proiect de hotarare privind: aprobarea depunerii proiectului ”Renovare integrata a Scolii Gimnaziale 
”Doamna Nica”, corpurile C4 si C5, sat Valea Mărului, Comuna Valea Mărului, Județul Galati” și a 
cheltuielilor pentru realizarea acestuia și proiect de hotarare privind: modificarea art.2 din HCL 
nr.90/31.08.2022 - vânzarea prin licitație publică a unor suprafețe de teren ce aparțin domeniului privat 
al comunei Valea Mărului.  
     Se supune la vot ordinea de zi modificată care este aprobată cu unanimitate de voturi *pentru*. 

   Se prezintă proiectul de hotărâre  de la pct.1: modificarea HCL nr. 37/2022, aprobarea 
organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale UAT Comuna Valea Mărului.
   Domnii consilieri sunt rugați să se înscrie la cuvânt referitor la proiectul de hotărâre prezentat. Domnul 
Domnul primar Doca Virgil,  spune că este necesar să se modifice statul de funcții deoarece la impozite și 
taxe este un  volum mare de muncă si nu se face față.  Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de 
hotărâre;
  Se înregistrează 12  voturi  *pentru*.  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12  voturi  *pentru*. 

  Urmează pct.2 al ordinei de zi: aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier al UAT Valea Mărului pe anul 2022. Se prezintă proiectul de hotărâre. 

 Domnul primar Doca Virgil,  spune că  cantitatea este aproximativă deoarece Ocolul silvic trebuie 
să facă marcări. Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre. Se înregistrează 12  voturi  
*pentru*.  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12  voturi  *pentru*.

Urmează pct.3 al ordinei de zi: aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului CF 6759, 
aparținând domeniului public  al UAT comuna Valea Mărului județul Galați. Se prezintă proiectul de 
hotărâre. 

 Domnul primar Doca Virgil,  spune că  terenul unde este pășunea vacilor se împarte   deoarece se 
va face un parc fotovoltaic. Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre. Se înregistrează 12  
voturi  *pentru*.  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12  voturi  *pentru*.

Urmează pct.4 al ordinei de zi: aprobarea înscrierii definitive, cu cotă de 1/1 părți, în  cartea 
funciară a comunei Valea Mărului, a  imobilului CF 722, proprietate publică. Se prezintă proiectul de 
hotărâre. 

 Domnul primar Doca Virgil,  spune că  orice teren trebuie să fie înscris definitiv în cartea 
funciară. Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre. Se înregistrează 12  voturi  *pentru*.  
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12  voturi  *pentru*.

Urmează pct.5 al ordinei de zi: aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului CF 722, 
aparținând domeniului public  al UAT comuna Valea Mărului județul Galați. Se prezintă proiectul de 
hotărâre. 

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

Urmează următorul proiect de hotărâre: aprobarea depunerii proiectului ”Renovare integrata a 
Scolii Gimnaziale ”Doamna Nica”, corpurile C4 si C5, sat Valea Mărului, Comuna Valea Mărului, 
Județul Galati” și a cheltuielilor pentru realizarea acestuia. Se prezintă proiectul de hotărâre. 

 Domnul primar Doca Virgil,  spune că  corpurile C4 si C5 se vor reface. Nemaifiind discuţii 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: proiect de hotarare privind: modificarea art.2 din HCL 
nr.90/31.08.2022 - vânzarea prin licitație publică a unor suprafețe de teren ce aparțin domeniului privat 
al comunei Valea Mărului. Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Domnul primar Doca Virgil,  spune că  Art. 363/OUG 57/2019 alin(6)Cu excepţia cazurilor în care 
prin lege se prevede altfel, preţul minim de vânzare, aprobat prin hotărâre a Guvernului sau prin 
hotărâre a autorităţilor deliberative de la nivelul administraţiei publice locale, după caz, va fi valoarea 
cea mai mare dintre preţul de piaţă determinat prin raport de evaluare întocmit de evaluatori persoane 
fizice sau juridice, autorizaţi, în condiţiile legii, şi selectaţi cu respectarea legislaţiei în domeniul 
achiziţiilor publice, şi valoarea de inventar a imobilului.



 (la 28-07-2022 Alineatul (6) din Articolul 363 , Capitolul III , Titlul II , partea a V-a  a fost modificat de 
articolul unic din legea nr. 261 din 21 iulie 2022, publicată în monitorul oficial nr. 744 din 25 iulie 2022) 

La  HCL nr.90/31.08.2022 - vânzarea prin licitație publică a unor suprafețe de teren ce aparțin 
domeniului privat al comunei Valea Mărului nu s-a ținut cont de acest articol de  aceea este necesar sa se 
modifice aceasta hotărâre.

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

In continuare, doamna secretara prezintă o Propunere concesionare imobil CF nr.11149. Consiliul 
este de acord.

Luca Maricela  solicită să cumpere teren în zona ,,năspărie ”.
Urmează ultimul punct : Întrebări, interpelări, petiții.

             Domnul Doca Virgil la solicitarea scrisă a domnului consilier Popa Ionel îi comunică că 
răspunsurile le găsește pe site-ul primăriei la secțiunea financiară. Mai adaugă dumnealui că bugetul 
local este pus pe site-ul primăriei. La primărie aparatul de specialitate are deja un volum mare de lucru 
si cand mai apare cate o petitie de 100 întrebări se paralizează activitatea.

Domnul Doca Virgil- primarul comunei cere domnilor  consilieri că așteaptă opinii, amendamente.
Doamna Lupu Ramona- Georgiana cere  domnului consilier Popa Ionel să se înceteze cu mesajele 

false despre ,, Răzeșii”.
Domnul primar cere domnilor consilieri să l sprijine să facă ceva nou în  comuna noastră.
Domnul consilier Popa Ionel, spune că se va uita pe site-ul primăriei să vadă ce a solicitat în 

cererea  adresată domnului primar.
     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  


