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PROCES VERBAL 
 

 
       Încheiat astăzi 16.07.2021, orele 13,00, în cadrul şedinţei  extraordinare, a Consiliului local al comunei 
Valea Mărului, convocată prin dispoziţia primarului nr.305/12.07.2021.        
       Doamna secretar face prezența: au raspuns apelului 11 consilieri, 2 fiind lipsă Natu Ana Maria și Luca 
Liliana. 
       La şedinţă participă un număr de 11 consilieri locali din totalul de 11 consilieri în funcţie.  
       Doamna secretar general al comunei supune aprobării procesul verbal din data de  30.06.2021;         
            Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
       Se prezintă ordinea de zi a ședinței:   
1.Proiect de hotarare Privind: aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021; 
2. Proiect de hotarare Privind: aprobarea modificării programului de investiții publice pe anul 2021; 

3. Proiect de hotarare Privind: aprobarea de achizitie directă de servicii și atribuirea contractului de delegare 
a gestiunii activității de precolectare,colectare și transport al deseurilor minicipale, inclusiv a deșeurilor 
toxice periculoase din din deseurile menajere, cu excepția celor cu regim special; 
4. Proiect de hotarare Privind: aprobarea trecerii a două imobile (terenuri) situate în extravilanul comunei 
Valea Mărului, județul Galați, din domeniul privat al comunei Valea Mărului, județul Galați, în domeniul 
public al comunei Valea Mărului, județul Galați; 
5. Proiect de hotarare Privind: vanzarea   prin   licitație   publică   a unor   bunuri imobile  aparținând    
domeniului   privat   al UAT   comuna   Valea  Mărului, județul Galați; 
6. Dispoziţia privitoare la desemnarea viceprimarului care va îndeplini atribuţiile pe durata concediului 
Primarului Comunei Valea  Mărului, județul Galați. 
     Se supune la vot ordinea de zi; se aprobă cu 11 voturi *pentru*.  

       Se trece la pct.1 al ordinei de zi: aprobarea rectificării bugetului local 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 11  voturi  *pentru*.  Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat.  
  Urmează pct.2 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 11  voturi  *pentru*.  Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat.  
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi: Proiect de hotarare Privind: aprobarea de achizitie directă de servicii și 
atribuirea contractului de delegare a gestiunii activității de precolectare,colectare și transport al deseurilor 
minicipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din din deseurile menajere, cu excepția celor cu regim 
special; 
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 trecerii a două imobile 
(terenuri) situate în extravilanul comunei Valea Mărului, județul Galați, din domeniul privat al comunei 
Valea Mărului, județul Galați, în domeniul public al comunei 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: vanzarea   prin   licitație   publică   a 
unor   bunuri imobile  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 unanimitate de  voturi  *pentru*.  
Proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Se trece la punctul 6 al ordinei de zi: Dispoziţia privitoare la desemnarea viceprimarului care va 
îndeplini atribuţiile pe durata concediului Primarului Comunei Valea  Mărului, județul Galați;          

Se prezintă dispoziția. 
  Domnii consilieri sunt de acord. 

Domnul primar Virgil Doca înștiințează Consiliul Local că este o silicitare de la o firmă care vrea să ia 
două terenuri pentru amplasare eoliene. 

Referitor la proiectele în derulare, domnul primar aduce la cunoștință Consiliului Local  că până pe 2  
august 2021 se depun oferte la ,,Construire și dotare așezământ cultural în comuna Valea Mărului, județul 
Galați,, și atunci vom vedea cine câștigă licitația. 

Cu părere de rău anunță că s-a oprit finanțarea la proiectele în derulare. 
Anunță domnul primar că  sunt de încasat la impozite și taxe 9 miliarde lei. Referitor la apă, nu avem 

probleme și anuță domnul primar că se va mai fora un puț.  
Domnul Popa Alin Alexandru intreabă pe domnul primar ce se întîmplă cu câinii, că  sunt  mulți pe 

drumuri. 
Domnul primar îi răspunde că este firmă de ecarisaj autorizată care  se ocupă de câinii fără stăpân și 

că ar trebui să participe si domnii consilieri la depistarea cetățenilor care au câini si-i lasă liberi pe străzi. 
Domnul primar invită duminică 18 iulie 2021 începând cu orele 10,00 domnii consilieri la  activitatea 

culturală,,EDUCAȚIE, CULTURĂ, PERSONALITĂȚI, SATUL VĂLMĂREAN,, parteneriat între 
Primăria, Biblioteca Comunală "Prof. univ. dr. Marcel Crihană, și Școala Gimnazială "Doamna Nica" Valea 
Mărului,, 
Nemaifiind discuții se declară inchise lucrările sedinței. 
       Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 
Președinte de ședință,                                            Contrasemnează, 

      Cuza Ionuț-Cătălin                                                          Secretar general al comunei,                    

                                                                                               Dumitraşcu Maranda   


