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PROCES VERBAL

       Încheiat astăzi 31.01.2022, orele 13,00, în cadrul sedinței ordinare online a Consiliului local al 
comunei Valea Mărului, convocată prin dispoziţia primarului nr. 81 din 26 ianuarie 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  25.01.2022;
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: Privind: aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 
2022, ce vor fi executate de beneficiarii venitului minim garantat, conform Legii nr.416/2001 precum şi de 
către  persoanele obligate la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, conform OG nr.55/2002.
 2.Proiect de hotarare Privind: înregistrarea Comunei valea Mărului  în Sistemul Național Electronic de 
Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP). 
 3. Proiect de hotarare Privind: aprobarea   actului aditional, la contractul de prestarii servicii de  
salubrizare  nr. 1877 din 29.07.2021.
4. Proiect de hotarare Privind: aprobarea Regulamentului  de Organizare și Funcţionare a Consiliului 
Local Valea Mărului, județul Galați.
5. Proiect de hotarare Privind: modificarea HCL nr.3 din 2020- alegerea  comisiilor de specialitate din 
cadrul CL Valea Mărului.  
6. Proiect de hotarare Privind:   aprobarea  încheierii contului  de execuţie al bugetului local  pentru 
exerciţiul  bugetar pentru anul 2021.
7.Proiect de hotarare Privind: Însuşirea rezultatului inventarierii elementelor de activ si pasiv la data de 
31.12. 2021.
8.Proiect de hotarare Privind:  aprobarea casării cilindrului compactor, proprietate privată a  U.A.T. 
Comuna Valea Mărului, județul Galați.

9. Proiect de hotarare Privind:  acordarea unui mandat special pentru reprezentantul Comunei în 
Adunarea Generală a Asociațioei de Dezvolatare „Intercomunitară Serviciul Regional Apa Galați”
10.  Raport activitate 2021 biblioteca  comunală Prof,univ.dr.Marcel Crihană.
11.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 Planului de acţiuni şi lucrări 

de interes local pe anul 2022, ce vor fi executate de beneficiarii venitului minim garantat, conform Legii 
nr.416/2001 precum şi de către  persoanele obligate la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, 
conform OG nr.55/2002.

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: înregistrarea Comunei Valea Mărului  în Sistemul Național Electronic de 
Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP).

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.3 al ordinei de zi: aprobarea   actului aditional, la contractul de prestarii servicii de  
salubrizare  nr. 1877 din 29.07.2021.
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 13  voturi  *pentru*.  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13  voturi  *pentru*. 
Urmează pct.4 al ordinei de zi: aprobarea Regulamentului  de Organizare și Funcţionare a Consiliului 
Local Valea Mărului, județul Galați.
   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.5 al ordinei de zi: modificarea HCL nr.3 din 2020- alegerea  comisiilor de specialitate din 
cadrul CL 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 13  voturi  *pentru*.  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13  voturi  *pentru*. 
Urmează pct.6 al ordinei de zi: aprobarea  încheierii contului  de execuţie al bugetului local  pentru 
exerciţiul  bugetar pentru anul 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 13  voturi  *pentru*.  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13  voturi  *pentru*. 
Urmează pct.7 al ordinei de zi: Însuşirea rezultatului inventarierii elementelor de activ si pasiv la data de 
31.12. 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 13  voturi  *pentru*.  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13  voturi  *pentru*. 
Urmează pct.8 al ordinei de zi: aprobarea casării cilindrului compactor, proprietate privată a  U.A.T. 
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.9 al ordinei de zi: acordarea unui mandat special pentru reprezentantul Comunei în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvolatare „Intercomunitară Serviciul Regional Apa 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: Raport activitate 2021 biblioteca  comunală Prof,univ.dr.Marcel 
Crihană.
Doamna secretar  dă citire Raportului de activitate 2021 biblioteca  comunală Prof,univ.dr.Marcel 
Crihană .
 Spune domnilor  consilieri că au avut pe email acest raport si i roagă   să se înscrie la cuvânt .
    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 beneficiarii venitului minim garantat, conform Legii nr.416/2001, din satul 
Mândrești nu curăță cimitirul din Mândrești ? Domnul primar ii răspunde că primăria se ocupă de  
imprejmuire, alei,  de morminte trebuie să se îngrijească  persoanele la  care cei dragi odihnesc în cimitir.

Doamna secretar aduce la cunostință că așa cum este prevăzut în anexa de la HCL 
nr.1/16.11.2020, președinte de ședință pentru următoarele trei luni(februarie-aprilie) este doamna 
consilier Luca Liliana.
         Nemaifiind discuții se declară închise lucrările şedinţei.
       Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Președinte de ședință,                                         Contrasemnează,

      Iftimie Florentina                                                                   Secretar general al comunei,             

                                                                                                          Dumitraşcu Maranda  


