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PROCES VERBAL 
 

 
       Încheiat astăzi 08.10.2021, orele 10,00, în cadrul şedinţei online extraordinare, a Consiliului local al 
comunei Valea Mărului, convocată prin dispoziţia primarului nr. 452 din 04 octombrie 2021.        
       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  24.09.2021; 
Se aprobă cu unanimitate de voturi.         
       Se prezintă ordinea de zi a ședinței 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:  
1. Proiect de hotarare Privind:aprobarea modificării programului de investiții publice pe anul 2021; 

2.Proiect de hotarare Privind: retragerea unui lot si aprobare cereri pentru atribuirea terenului –loc de casă 
conform  Legii nr. 15/2003, în satul Valea Mărului, com. Valea Mărului, jud. Galaţi; 
3. Proiect de hotarare Privind: aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de lucrări nr.654 din 
18.03.2020și centralizatorul pentru obiectivul de investiții,, Realizare Piață Comercială în Comuna Valea 
Mărului, județul Galați”; 
4. Proiect de hotarare Privind: aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de lucrări nr.750 din 
27.03.2020 și centralizatorul pentru obiectivul de investiții „Construire Bibliotecă  în Comuna Valea 
Mărului, Județul  Galați”; 
5. Proiect de hotarare Privind: aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de lucrări nr.2999 din 
27.11.2020 și centralizatorul pentru obiectivul de investiții " Amenajare bază sportivă, comuna Valea 
Mărului, județul Galați "; 
6. Proiect de hotarare Privind: aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de lucrări nr.355 din 
19.02.2021 și centralizatorul pentru obiectivul de investiții” Complex multifuncțional pentru activități 
didactice și sport în sat Valea Mărului, comuna Valea Mărului, județul Galați"; 
7. Proiect de hotarare Privind: participarea la programul privind creșterea eficienței energetice și 
gestionarea inteligentă a energiei în cladirile publice; 
8. Proiect de hotarare Privind: aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului,, Creșterea eficienței energetice a sediului PRIMARIEI Valea Mărului, Sat Valea 
Mărului, Comuna Valea Mărului, Județul Galați”;  



9. Proiect de hotarare Privind: aprobarea contractării unui împrumut în valoare de  2.870.000 lei, în 
conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri 
fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului; 
10. Proiect de hotarare privind: vânzarea   prin   licitație   publică   a unor   bunuri imobile (teren)  
aparținând    domeniului   privat   al UAT   comuna   Valea  Mărului, județul Galați; 

11. Proiect de hotarare privind: aprobarea cererii de finantare și a devizului general estimativ, aferente 
obiectivului “ Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Mărului, județul Galați”, în vederea 
depunerii spre finanțare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”; 
12. Proiect de hotarare privind: aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente 
obiectivului,, Extindere sistem de apa și canalizare în satele Mândrești și Valea Mărului, comuna Valea 
Mărului, județul Galați – etapa II”, în vederea depunerii spre finantare prin Programul National de 
Investitii „Anghel Saligny”; 

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 modificării programului de 

investiții publice pe 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 unanimitate de  voturi  *pentru*.  
Proiectul de hotărâre a fost adoptat.  
 
    Urmează pct.2 al ordinei de zi: Proiect de hotarare Privind: retragerea unui lot si aprobare cereri pentru 
atribuirea terenului –loc de casă conform  Legii nr. 15/2003, în satul Valea Mărului, com. Valea Mărului, 
jud. Galaţi; 
    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 unanimitate de  voturi  
*pentru*.  Proiectul de hotărâre a fost adoptat.  
 
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi: Proiect de hotarare Privind: aprobarea Actului adițional nr.1 la 
contractul de lucrări nr.654 din 18.03.2020și centralizatorul pentru obiectivul de investiții,, Realizare Piață 
Comercială în 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 unanimitate de  voturi  *pentru*.  
Proiectul de hotărâre a fost adoptat.  
 
Se trece la punctul 4: Proiect de hotarare Privind: aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de 
lucrări nr.750 din 27.03.2020 și centralizatorul pentru obiectivul de investiții „Construire Bibliotecă  în 
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 unanimitate de  voturi  *pentru*.  
Proiectul de hotărâre a fost adoptat.  
 
Se trece la punctul 5: Proiect de hotarare Privind: aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de 
lucrări nr.2999 din 27.11.2020 și centralizatorul pentru obiectivul de investiții " Amenajare bază sportivă, 
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 unanimitate de  voturi  *pentru*.  
Proiectul de hotărâre a fost adoptat.  
 
Se trece la punctul 6: Proiect de hotarare Privind: aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de lucrări 
nr.355 din 19.02.2021 și centralizatorul pentru obiectivul de investiții” Complex multifuncțional pentru 
activități didactice și sport în sat Valea Mărului, 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 unanimitate de  voturi  *pentru*.  
Proiectul de hotărâre a fost adoptat.  
 
Se trece la punctul 7: Proiect de hotarare Privind: participarea la programul privind creșterea eficienței 
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în cladirile publice. 
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 unanimitate de  voturi  *pentru*.  
Proiectul de hotărâre a fost adoptat.  
 
Se trece la punctul 8: Proiect de hotarare Privind: aprobarea documentației tehnico-economice și a 
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului,, Creșterea eficienței energetice a sediului PRIMARIEI 
Valea Mărului, Sat Valea Mărului, 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 unanimitate de  voturi  *pentru*.  
Proiectul de hotărâre a fost adoptat.  
 
Se trece la punctul 9: aprobarea contractării unui împrumut în valoare de  2.870.000 lei, în conformitate 
cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-
bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului. 
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 unanimitate de  voturi  *pentru*.  
Proiectul de hotărâre a fost adoptat.  
 
Se trece la punctul 10: vânzarea   prin   licitație   publică   a unor   bunuri imobile (teren)  aparținând    
domeniului   privat   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. 
Doamna Natu Ana-Maria aduce la cunoștință consiliului local că se abține. 
Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre; se înregistrează 12  voturi  *pentru* si 
1*abtineri*. Cu 12  voturi  *pentru*    proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
 
Se trece la punctul 11: Proiect de hotarare Privind: aprobarea cererii de finantare și a devizului general 
estimativ, aferente obiectivului “ Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Mărului, județul 
Galați”, în vederea depunerii spre finanțare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”. 
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 unanimitate de  voturi  *pentru*.  
Proiectul de hotărâre a fost adoptat.  
 
Se trece la punctul 12: Proiect de hotarare Privind: aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ, aferente obiectivului,, Extindere sistem de apa și canalizare în satele Mândrești și Valea 



Mărului, comuna Valea Mărului, județul Galați – etapa II”, în vederea depunerii spre finantare prin 
Programul National de Investitii „Anghel Saligny”. 
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 unanimitate de  voturi  *pentru*.  
Proiectul de hotărâre a fost adoptat.  
Doamna secretar aduce la cunoștință consiliului local că s a primit adresa nr.10175/24.09.2021 de la 
Instituția Prefectului prin care se solicită să comunicăm  programarea sedintelor consiliului local, astfel 
încât să fie asigurată prezența prefectului județului la ședințele consiliului local.  
Doamna secretar spune că ultima zi de vineri din lună ar fi bine. Domnii  consilieri sunt de acord. 
Doamna secretar aduce la cunoștință consiliului local că s-a primit adresa nr.1008156/21.09.2021 de la 
Inspectoratul de Politie Judetean Galați prin care se solicită să-i sprijinim în  vederea efectuării unor 
reparații la postul de politie din comună.  
Domnii  consilieri sunt de acord. 
       Nemaifiind discuții se declară închise lucrările şedinţei. 
       Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
Președinte de ședință,                                            Contrasemnează, 

      Ghinieș Maricel                                                                                   Secretar general al comunei,                    

                                                                                                          Dumitraşcu Maranda   


