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PROCES VERBAL

       Încheiat astăzi 31 mai  2022, orele 17,00, 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. 234 
din 25 mai 2022.       
       Doamna secretar face prezența: au raspuns apelului 12 consilieri din totalul de 13, domnul Popa 
Alin-Alexandru este absent.
       La şedinţă participă un număr de 12 consilieri locali din totalul de 13 consilieri în funcţie.
Doamna secretar general al comunei informează că sedința este legal constituită și publică.

Doamna secretar general al comunei aduce la cunostintă domnilor consilieri că trebuie să depună 
fiecare declarația de avere și de interese.
 Doamna secretar general al comunei supune aprobării procesul verbal din data de  16.05.2022;
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 modificării anexei nr.1 la HCL nr.114/2021.
2.Proiect de hotarare Privind: aprobarea Contractului de furnizare echipamente loc de joacă Mândrești.
3.Proiect de hotarare Privind: aprobarea trecerii CF 11483 din domeniul privat în domeniul public cu 
destinație drum-cale de acces la imobilele CF 11484, CF 11485 și CF 11486.
4.Întrebări, interpelări, petiții.

Domnul primar solicită completarea ordinei de zi cu proiectul de hotărâre Privind: aprobarea casării 
unor obiecte de inventar proprietate privată a  U.A.T. 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 modificării anexei nr.1 la 

HCL nr.114/2021.
   Domnii consilieri sunt rugați să se înscrie la cuvânt referitor la proiectul de hotărâre prezentat. Domnul 
primar Doca Virgil, aduce la cunoștință că la recomandarea din Raportul de audit public intern privind 
evaluarea activității de urbanism și amenajare a teritoriului nr.491/05.04.2022, se face modificarea anexei 
nr.1,, punctul XIII.Taxa pentru eliberarea cerificatelor, avizelor și autorizațiilor, litera f) , coloana,, Nivel 
aplicat în anul 2022 conform aprobării CL”la HCL nr.114/2021, din ,,7+0.01 lei/mp” în ,,7+0,005 lei/mp”    
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 Contractului de furnizare echipamente loc de joacă Mândrești.
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*.  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12  voturi  *pentru*. 
Urmează pct.3 al ordinei de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii CF 11483 din domeniul 
privat în domeniul public cu destinație drum-cale de acces la imobilele CF 11484, CF 11485 și CF 11486.
   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*.  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12  voturi  *pentru*. 
Urmează proiectul de hotărâre privind aprobarea casării unor obiecte de inventar 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 12  voturi  *pentru*.  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12  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.
    Domnul primar Doca Virgil  spune că va fi  mereu de acord   cu câștigarea de proiecte și aducerea de 
fonduri în comună.
     Domnul primar Doca Virgil  aduce la cunoștință consiliului local că echipa de fotbal,,Răzeșii” are 
nevoie de sprijin privind transportul.
    Nemaifiind discuții se declară închise lucrările şedinţei.
       Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Președinte de ședință,                                         Contrasemnează,

      Lupu Ramona Georgiana                                               Secretar general al comunei,                   

                                                                                                          Dumitraşcu Maranda  


