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PROCES VERBAL 
 

 
       Încheiat astăzi 24.09.2021, orele 10,00, în cadrul şedinţei  ordinare, a Consiliului local al comunei Valea 
Mărului, convocată prin dispoziţia primarului nr. 385 din 17 septembrie 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  31.08.2021; 
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 cererilor  şi atribuirea terenului –loc de casă conform  Legii nr. 
15/2003, în satul Valea Mărului, com. Valea Mărului, jud. Galaţi; 
2. Proiect de hotarare Privind: aprobarea documentațiilor de dezmembrare a imobilului-CF 11419, 
aparținând domeniului privat al UAT comuna Valea Mărului județul Galați; 
3. Proiect de hotarare Privind: aprobarea documentațiilor de dezmembrare a imobilului-CF 11506, 
aparținând domeniului privat al UAT comuna Valea Mărului județul Galați; 
4. Proiect de hotarare Privind: revocarea HCL nr. 75/ 31.08.2021; 
5. Proiect de hotarare Privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie 
al Școlii Gimnaziale,,Doamna Nica,, Valea Mărului pentru anul școlar 2021-2022; 
6. Proiect de hotarare Privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Comisia pentru 
evaluare și asigurare a calității in invățământ a Școlii Gimnaziale,,Doamna Nica,, Valea Mărului pentru anul 
școlar 2021-2022; 
7. Proiect de hotarare Privind: aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021; 
8. Proiect de hotarare Privind: aprobarea modificării programului de investiții publice pe anul 2021; 

9. Proiect de hotarare privind: aprobarea Programului de actiune toamnă-iarnă pentru perioada  1 
noiembrie 2021- 31 martie 2022 

10. Prezentare cereri. 
11.Întrebări, interpelări, petiții. 
Doamna secretar aduce la cunoștință consiliului că  domnul primar Doca Virgil, solicită introducerea pe 
ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitație publică a spațiilor cu 



destinația de cabinete medicale din incinta Dispensarului Valea Mărului și Dispensarului Mândrești , județul 
Galați. 

Se supune la vot  completarea ordinei de zi. 
Se aprobă ordinea de zi în forma completată cu unanimitate de voturi *pentru*.       
Se trece la pct.1 al ordinei de zi: Proiect de hotarare Privind: aprobarea cererilor  şi 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.  
    Urmează pct.2 al ordinei de zi: Proiect de hotarare Privind: aprobarea documentațiilor de dezmembrare a 
imobilului-CF 11419, 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 3 al ordinei de zi: Proiect de hotarare Privind: aprobarea documentațiilor de 
dezmembrare a imobilului-CF 11506, 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 4: Proiect de hotarare Privind: revocarea HCL nr. 75/ 31.08.2021; 
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.  
Se trece la punctul 5: Proiect de hotarare Privind: reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de 
Administraţie al Școlii Gimnaziale,,Doamna Nica,, Valea Mărului pentru anul școlar 2021-2022; 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Domnii consilieri sunt rugați să se înscrie la cuvânt referitor la proiectul de hotărâre prezentat. Se înscrie la 
cuvânt domnul Popa Alin Alexandru care se abtine pe motiv că sunt persoane  cu studii superioare care 
puteau face parte de Consiliul de Administratie al scolii. Doamna Chifan Nicoleta Carmen si doamna Luca 
Liliana  nu participă la vot pe motiv că sunt desemnate să facă parte din Consiliul de Administrație. 
Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre; se înregistrează 10  voturi  *pentru*,3 *abținere*.  
Cu 10 voturi *pentru*proiectul de hotărâre a fost adoptat.  
Se trece la punctul 6: Proiect de hotarare Privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în 
Comisia pentru evaluare și asigurare a calității in invățământ a Școlii Gimnaziale,,Doamna Nica,, Valea 
Mărului pentru anul școlar 2021-2022; 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Domnii consilieri sunt rugați să se înscrie la cuvânt referitor la proiectul de hotărâre prezentat. Se înscrie la 
cuvânt domnul Popa Alin Alexandru care se abtine pe motiv că sunt persoane  cu studii superioare care 
puteau face parte de CEAC al scolii. Domnul Cuza Ionut-Cătălin nu participă la vot pe motiv că este 
desemnat să facă parte din CEAC. 
Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre; se înregistrează 11  voturi  *pentru*,2 *abținere*.  
Cu 11 voturi *pentru*proiectul de hotărâre a fost adoptat.  
Se trece la punctul 7: Proiect de hotarare Privind: 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 unanimitate de  voturi  *pentru*.  
Proiectul de hotărâre a fost adoptat.  
Se trece la punctul 8: 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.  
Se trece la punctul 9: Proiect de hotarare Privind: aprobarea Programului de actiune toamnă-iarnă pentru 
perioada  1 noiembrie 2021- 31 martie 2022; 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Domnii consilieri sunt rugați să se înscrie la cuvânt referitor la proiectul de hotărâre prezentat. Se înscrie la 
cuvânt domnul Popa Alin Alexandru care este împotrivă pe motiv că anul trecut s-au acordat cantități mari 
de carburant care nu s-au folosit când a fost nevoie.Nu era nici măcar un utilaj  pe stradă. 
Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre; se înregistrează 12  voturi  *pentru*,1 
*împotrivă*.  Cu 12 voturi *pentru*proiectul de hotărâre a fost adoptat.  
Se trece la ultimul Proiect de hotarare Privind: aprobarea închirierii fără licitație publică a spațiilor cu 
destinația de cabinete medicale din incinta Dispensarului Valea Mărului și Dispensarului Mândrești , județul 
Galați. 
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 ultimul punct al ordinei de zi: Întrebări, interpelări, petiții. Domnul Popa Alin Alexandru întreabă 
ce s a întâmplat cu  gardul de la terenul de fotbal si barele. Domnul viceprimar îi răspunde că plasele în 
număr de 60  și țevile  s-au folosit la  podul de la Mândrești, se poate verifica, Barele sunt strânse  în magazie 
și conservate deoarece  este un aluminiu special. 
       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   


