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PROCES VERBAL

       Încheiat astăzi 31 august  2022, orele 15,00, 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. 393 
din 25 august 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  26.08.2022;
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul primar Doca Virgil, solicită introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre:  aprobarea 
trecerii din domeniul public în domeniul privat a unui teren, CF 7549, ce aparține domeniului public al 
UAT comuna Valea Mărului județul Galați.

Se supune aprobării completarea 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 completată: 
1. Proiect de hotarare Privind: taxe si impozite locale pentru anul 2023 comuna Valea Mărului judetul 
Galati .
2.Proiect de hotarare Privind: aprobarea vânzării prin licitație publică a unor suprafețe de teren ce 
aparțin domeniului privat al comunei Valea Mărului.
3.Întrebări, interpelări, petiții
 și proiectul de hotărâre:  aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unui teren, CF 
7549, ce aparține domeniului public al UAT comuna Valea Mărului județul Galați, introdus de domnul 
primar.

   Se supune la vot ordinea de zi completată care este aprobată cu unanimitate de voturi *pentru*. 
   Se prezintă proiectul de hotărâre : taxe si impozite locale pentru anul 2023 comuna Valea Mărului 

judetul Galati.
   Domnii consilieri sunt rugați să se înscrie la cuvânt referitor la proiectul de hotărâre prezentat. Domnul 
consilier Marin  Gigel întreabă dacă anul acesta sunt reduceri la taxele  si impozitele locale. Doamna 
secretar îi răspunde că la biroul impozite si taxe poate verifica.  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 vânzării prin licitație publică a unor suprafețe de teren ce 
aparțin domeniului privat al comunei 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 11  voturi  *pentru* si un vot *abținere* Popa Ionel.  Proiectul de hotărâre a fost 
adoptat cu 11 voturi  *pentru*. 
    Urmează următorul punct al ordinei de zi: aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a 
unui teren, CF 7549, ce aparține 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 12  voturi  *pentru*.  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12  voturi  *pentru*. 
  Urmează Întrebări, interpelări, petiții. Doamna Natu Ana-Maria aduce la cunoștință că pe câmp acolo 
unde au fost culturi de pepeni cu folie nici la această  dată nu s-a strâns  folia și este  o problemă atât 
pentru mediu cat si pentru lucrările agricole.
   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  


