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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 07.01.2021, orele 15,00 în şedinţa extraordinară, în sala de
sport a Școlii ,,Doamna Nica”, a Consiliului local al comunei Valea Mărului,
convocată prin dispoziţia Primarului nr.1/04.01.2021 unde se are în vedere art.128,
alin.(2), din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ.
Doamna secretar general al comunei aduce la cunostință că în conformitate
cu art. 137 alin (1) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ ce face referire la Cvorumul şedinţelor consiliului local, ședinţele
consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în
funcţie. Se consideră prezenţi la şedinţă şi consilierii locali care participă prin
utilizarea oricăror mijloace electronice. Astfel domnii Sandu Panaite, Marin Gigel si
Orlov Mihail au anunțat anticipat ședinței că lipsesc, nu sunt prezenți în sală din
motive bine întemeiate dar participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice.
Doamna secretar general al comunei face prezența: au raspuns apelului 13
consilieri.
La şedinţă participă un număr de 13 consilieri locali din totalul de 13
consilieri în funcţie.
Doamna secretar dă citire procesului verbal din data de 23.12.2020;
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 23.12.2020;
Se aprobă cu 13 voturi ,,pentru,,.
Se prezintă ordinea de zi a ședinței care a fost pusă la dispoziția consilierilor
locali și a comisiilor de specialiate spre avizare a proiectelor de hotărari atât pe
email cât și pe pagina de internet : www.primariavaleamarului.ro:
1.Proiect de hotarare Privind: Împrumut din excedent pentru acoperirea
golurilor temporare de casă a secțiunii de funcționare
Se supune la vot ordinea de zi; se aprobă cu 13 voturi *pentru*.
Se trece la pct.1 al ordinei de zi: privind aprobarea Împrumut din excedent
pentru acoperirea golurilor temporare de casă a secțiunii de funcționare ;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Domnul Popa Alin-Alexandru spune că nu este de acord cu proiectul de hotărâre
deoarece personalul primăriei este slab pregătit și nu este capabil în a manageria
banii din bugetul local în mod eficient.

Domnul Popa Ionel spune că nu este de acord cu proiectul de hotărâre deoarece
personalul primăriei este slab pregătit și nu este în stare să cheltuie banii din buget
în mod eficient.
Inițiatorul proiectului, domnul Doca Virgil le cere domnilor Popa AlinAlexandru și Popa Ionel să nu aducă jigniri aparatului de specialitate al primarului,
ținând cont de faptul că dumnealui are o vechime considerabilă în administratie și
împreună cu contabilul șef-domnul
Macovei au cheltuit cu grijă, banii drept
dovadă la sfârsitul anului a rămas o sumă considerabilă. Fiecare consilier are de dat
un vot, consilierii sunt o echipă, toti sunt egali, cu studii sau fără, sunt aleși de
comunitate. Nu e plăcut să se facă animozități și bârfe, să facă fiecare consilier doar
lucruri bune pentru comunitate, așa cum au depus jurământul.
Din experența anilor lucrați în administrație, consideră că este cel mai bun
consiliul local de pană acum, de aceea cere domnilor consilieri să întocmească
proiecte de hotărâri și să se ajute cu idei pe care să le pună în practică. Bugetul
local va fi aprobat târziu și până atunci activitatea administrativă nu poate fi
paralizată.
Referitor la proiectul depus de domnul Popa Alin-Alexandru și care a fost
respins în comisiile de specialitate, arată că nu a fost respectată legislatia în vigoare.
În procesul de elaborare a actelor normative, autorităţile şi instituţiile publice au
obligaţia de a informa şi de a supune consultării şi dezbaterii publice proiectele de
acte normative şi de a permite accesul cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor
administrative, precum şi la datele şi informaţiile de interes public, în limitele legii,
mai spune domnul primar.
Domnul Popa Alin-Alexandru spune că proiectul a fost preluat de la Primăria
Șendreni și recunoaște că nu era bine întocmit și că nu s-a respectat legislația în
vigoare.
Referitor la personalul primăriei susține în continuare că este slab pregătit și
cheltuie banii primăriei.
Doamna Natu Ana-Maria îi cere domnului Popa Alin-Alexandru să se bazeze pe
ceva fondat când vorbeste.
Doamna Iuliana Apreutese cere celor doi consilieri Popa să-și schimbe
comportamentul în consiliul local pentru că sunt tineri și abordările urâte nu o sa-i
marcheze niciodată. Le solicită să facă echipă cu toți colegii din consiliul local
pentru elaborarea proiectelor.
Sunt liberi să nu aprobe proiectul de hotărare.
Domnul Popa Alin-Alexandru, spune nu este de acord să fie poliție locală, nu
este de acord ca echipa de fotbal să folosească teste COVID și nici să fie bani alocați
echipei, nu trebuiau puse pe stâlpi steaguri. Solicită să se pregăteasca copii care să
practice fotbalul. Nu știe ce persoane au COVID în comună.
Doamna secretar îi răspunde că nu este posibil dezvăluirea identității
persoanelor cu COVID, deoarece datele personale sunt protejate.
Domnul Ghinieș Maricel îi spune domnului Popa Alin-Alexandru că nu e xistă
adevăr în ceia ce spune, că se bazeaza doar pe minciuni.
Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre; se înregistrează 11
voturi *pentru*,-*abțineri*, 2 voturi *împotrivă*.
Cu 11 voturi *pentru*, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Popa Alin-Alexandru, solicită referitor la cererea pentru documentația
asfaltării strazii,, Doamna Nica” să i se pună la dispoziție linkul că el vrea doar să
citească, nu are nevoie de document letric.
I se răspunde că îi va fi comunicat linkul de pe SICAP.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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