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PROCES VERBAL 
 
       Încheiat astăzi 12.08.2021, orele 14,00, în cadrul şedinţei  extraordinare, a Consiliului local al comunei 
Valea Mărului, convocată prin dispoziţia primarului nr.328/09.08.2021.        
       Doamna secretar face prezența: au raspuns apelului 11 consilieri, 2 fiind lipsă- Popa Ionel și Sandu 
Panaite. 
       La şedinţă participă un număr de 11 consilieri locali din totalul de 13 consilieri în funcţie. 
       Doamna secretar aduce la cunoștință că președinte de ședință (august-octombrie 2021) este domnul 
Ghinieș Maricel, conform  planificarii anexa nr.1 la HCL nr.1din 16.11.2020. 
       Doamna secretar general al comunei supune aprobării procesul verbal din data de  30.07.2021;         
            Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
       Se prezintă ordinea de zi a ședinței:   
1.Proiect de hotarare Privind: aprobarea trecerii  a două imobile(terenuri), situate în comuna Valea 
Mărului, din domeniul public al comunei Valea Mărului și din administrarea Consiliului Local al comunei 
Valea Mărului în domeniul public al județului Galati și în administrarea Consiliului Județean Galați; 
2. Proiect de hotarare Privind: modificarea HCL nr.2 din 16.11.2020-  Regulamentul de  organizare  și  
funcționare a   Consiliului  local al comunei Valea Mărului; 
3. Proiect de hotarare Privind: vânzarea   prin   licitație   publică   a unui   bun imobil (teren)  aparținând    
domeniului   privat   al UAT   comuna   Valea  Mărului, județul Galați; 
4. Proiect de hotarare Privind: aprobarea documentațiilor de dezmembrare a imobilului-CF 11497 
aparținând domeniului privat al UAT comuna Valea Mărului județul Galați; 
5. Proiect de hotarare Privind: aprobarea concesionării unor bunuri imobile-teren, aparținând domeniului 
privat al comunei Valea Mărului;  
6.  Proiect de hotarare Privind: aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de atribuire a 
terenurilor în baza Legii 15/2003, republicată. 
     Se supune la vot ordinea de zi; se aprobă cu 11 voturi *pentru*.  

       Se trece la pct.1 al ordinei de zi: aprobarea trecerii  a două imobile(terenuri), situate în comuna 
Valea Mărului, din domeniul public al comunei Valea Mărului și din administrarea Consiliului Local al 
comunei Valea Mărului în domeniul public al județului Galati și în administrarea Consiliului Județean 
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 11  voturi  *pentru*.  Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat.  



  Urmează pct.2 al ordinei de zi: Proiect de hotarare Privind: modificarea HCL nr.2 din 16.11.2020-  
Regulamentul de  organizare  și  funcționare a   Consiliului  local 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*.  Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat.  
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi: Proiect de hotarare Privind: vânzarea   prin   licitație   publică   a unui   
bun imobil (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. 
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre; se înregistrează 11  voturi  *pentru*.  Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat.  
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi: Proiect de hotarare Privind: aprobarea documentațiilor de 
dezmembrare a imobilului-CF 11497 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. 
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre; se înregistrează 11  voturi  *pentru*.  Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat.  
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi: Proiect de hotarare Privind: aprobarea concesionării unor bunuri 
imobile-teren, aparținând 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 unanimitate de  voturi  *pentru*.  
Proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Se trece la punctul 6 al ordinei de zi: Proiect de hotarare Privind:  aprobarea Regulamentului pentru 
stabilirea metodologiei de atribuire a terenurilor în baza Legii 15/2003, republicată;          
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*.  Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat.  
Nemaifiind discuții se declară inchise lucrările sedinței. 
       Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 
Președinte de ședință,                                            Contrasemnează, 

      Ghinieș Maricel                                                         Secretar general al comunei,                    

                                                                                               Dumitraşcu Maranda   


