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PROCES VERBAL

       Încheiat astăzi, 25.02.2021, orele 15,00 în şedinţa ordinară, în sala de sport  a 
Școlii ,,Doamna Nica”, a Consiliului local al comunei Valea Mărului, convocată prin 
dispoziţia Primarului nr.89/19.02.2021 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 domnul Orlov Mihail a anunțat 
anticipat ședinței că lipsește, din motive medicale, 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  29.01.2021;         
      Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 29.01.2021; 
      Se aprobă cu 13 voturi ,,pentru,,.
       Doamna președintă Chifan Nicoleta Carmen, 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: aprobarea atribuirii directe a contractelor de  
închiriere a pășunii proprietatea comunei Valea Mărului, județul Galați.
2.Proiect de hotarare Privind: aprobarea Programul Anual al Achizițiilor Publice 
pe anul 2021.
3.Proiect de hotarare Privind: aprobarea obiectivului de investiţii ,,Proiectare si 
Execuție: Canalizare şi staţie de  epurare comuna Valea Mărului, jud. Galaţi- etapa 
a 2-a”
4. Proiect de hotarare Privind: aprobarea transportului rutier pentru elevii  din 
învățămantul preuniversitar.



5. Proiect de hotarare Privind: aprobarea întocmirii registrului electronic național 
al nomenclatorului stradal la UAT Comuna Valea Mărului.
6. Proiect de hotarare Privind: aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 
2.000.000 lei.
7. Întrebări, interpelări, petiții.

Domnul primar Doca Virgil solicită introducerea pe ordinea de zi a următoarelor  
proiecte de hotărâri privind :

- Împrumut privind utilizarea în anul 2021 a sumei de 400.000 lei din excedentul 
bugetului local la data de 31.12.2020 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare ;
     -aprobarea  încheierii contului  de execuţie al bugetului local  pentru exerciţiul  
bugetar pentru anul 2020;
     -Scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale şi 
nefiscale datorate bugetului local de către persoanele fizice;

- propunerea acordării calificativului la evaluarea performanțelor profesionale 
individuale pentru secretarul comunei Valea Mărului, județul Galați, pentru 
anul 2020
Se supune la vot introducerea pe ordinea de zi a celor patru proiecte de hotarâri; 

se aprobă cu 13 voturi *pentru*.
Domnul primar Doca Virgil referitor la proiectul de hotarare Privind: aprobarea 
contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei spune că proiectul este 
retras, trebuie flexibilitate. Nu au fost obiectii privind imprumutul. Până în prezent 
doar două bănci au răspuns solicitărilor noastre. Domnul primar solicită 
consilierilor să vină până la  sfârșitul lunii martie cu propuneri de investiții ce vor 
face obiectul imprumutului, în afară de cele cunoscute, de exemplu : ,,COMPLEX 
MULTIFUNCȚIONAL PENTRU ACTIVITĂȚI DIDACTICE ȘI SPORT ÎN SAT 
VALEA MĂRULUI, COMUNA VALEA MĂRULUI, JUDEȚUL GALAȚI”, 
„INFIINTARE GRADINITA IN SAT VALEA MARULUI, COMUNA VALEA 
MARULUI, JUDETUL GALATI”, ,,Realizare piață comercială în comuna Valea 
Mărului, jud. Galaţi ”, „CONSTRUCȚIE BIBLIOTECĂ  ÎN COMUNA VALEA 
MĂRULUI, JUDEȚUL GALAȚI”, „CONSTRUIRE ȘI DOTARE AȘEZĂMÂNT 
CULTURAL ÎN SAT VALEA MĂRULUI, COMUNA VALEA MĂRULUI, 
JUDEȚUL GALAȚI”, “AMENAJARE BAZA SPORTIVA, COMUNA VALEA 
MARULUI, JUDETUL GALATI”

Se supune la vot ordinea de zi completată; se aprobă cu 13 voturi *pentru*. 
Se trece la pct.1 al ordinei de zi: privind  aprobarea atribuirii directe a 

contractelor de  închiriere a pășunii proprietatea comunei Valea Mărului, județul 
Galați;

Se prezintă proiectul de hotărâre.
Doamna președintă cere cine se înscrie la cuvânt. Domnul Popa Alin-Alexandru 

întreabă de ce  nu este proportional numărul de animale cu suprafata de pășune.
Domnul primar Doca Virgil îi răspunde că este atribuire directă a contractelor 

de  închiriere a pășunii. Fiecare cioban rămâne pe păsunea care a avut-o, 
bineânțeles că trebuie să îndeplinească cerintele din caietul de sarcini. La selecția 
dosarelor dacă nu se încadrează cineva pășunea respectivă va intra ulterior la 



licitatie. Nemaifiind discuții se supune aprobării proiectul de hotărâre; se aprobă cu 
11 voturi *pentru* și două abtineri(domnii Popa Ionel și Popa Alin-Alexandru).

Se trece la pct.2 al ordinei de zi: privind  aprobarea Programul Anual al 
Achizițiilor Publice pe anul 2021;

Se prezintă proiectul de hotărâre. Nefiind discuții se supune aprobării proiectul 
de hotărâre; se aprobă cu 13 voturi *pentru*.
Se trece la pct.3 al ordinei de zi: privind  aprobarea obiectivului de investiţii 
,,Proiectare si Execuție: Canalizare şi staţie de  epurare comuna Valea Mărului, jud. 
Galaţi- etapa a 2-a”;

Se prezintă proiectul de hotărâre. Doamna Apreutese Iuliana se înscrie la cuvânt 
și întreabă dacă se asfaltează și strada Masgras.

Domnul primar îi răspunde că se va asfalta până la sfârșitul anului, acum se fac 
doar racordurile la cetățeni. Nemaifiind discuții se supune aprobării proiectul de 
hotărâre; se aprobă cu 13 voturi *pentru*.

Se trece la pct.4 al ordinei de zi: Privind: aprobarea transportului rutier pentru 
elevii  din învățămantul preuniversitar;

Se prezintă proiectul de hotărâre. Doamna Iftimie Florentina spune că nu este 
vina nimănui că legislația  se schimbă mereu. Domnul primar afirmă că transportul 
elevilor necesită și cheltuieli. Nemaifiind discuții se supune aprobării proiectul de 
hotărâre; se aprobă cu 13 voturi *pentru*.

Se trece la pct.5 al ordinei de zi: Privind: aprobarea întocmirii registrului 
electronic național al nomenclatorului stradal la UAT Comuna Valea Mărului;

Se prezintă proiectul de hotărâre. Nefiind discuții se supune aprobării proiectul 
de hotărâre; se aprobă cu 13 voturi *pentru*.

Se trece la proiectele de hotărâre introduse pe ordinea de zi: 
-Împrumut privind utilizarea în anul 2021 a sumei de 400.000 lei din excedentul 

bugetului local la data de 31.12.2020 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare ;
Se prezintă proiectul de hotărâre. Nefiind discuții se supune aprobării proiectul 

de hotărâre; se aprobă cu 13 voturi *pentru*.
- aprobarea  încheierii contului  de execuţie al bugetului local  pentru exerciţiul  

bugetar pentru anul 2020;
Se prezintă proiectul de hotărâre. Nefiind discuții se supune aprobării proiectul 

de hotărâre; se aprobă cu 13 voturi *pentru*.
      -Scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale şi 
nefiscale datorate bugetului local de către persoanele fizice;

Se prezintă proiectul de hotărâre. Nefiind discuții se supune aprobării proiectul 
de hotărâre; se aprobă cu 13 voturi *pentru*.
      - propunerea acordării calificativului la evaluarea performanțelor profesionale 
individuale pentru secretarul comunei Valea Mărului, județul Galați, pentru anul 
2020;

Se prezintă proiectul de hotărâre. Nefiind discuții se supune aprobării proiectul 
de hotărâre; se aprobă cu 13 voturi *pentru*.

Se trece la ultimul punct Întrebări, interpelări, petiții.
Doamna secretar îl roagă pe domnul Doca Virgil- primarul comunei să dea 

răspunsul la înterebările puse la ședința precedentă de către domnul Popa Alin-



Alexandru care a  depus si la primărie o  petitie cu aceleași  cerințe inregistrată la 
primărie cu nr. 216/03.02.2021:

1.care este baza legală și cine a aprobat pentru tăierile copacilor din livadă 
pentru căi de acces. 

2.De ce s-au tăiat copaci de la cetăteni și dacă s-a avut acordul acestora.
3.Dacă Dumitrache Costică este acreditat să folosească aparatul GPS și unde 

este depozitat acest aparat in afara orelor de program.
Domnul primar îi răspunde domnului Popa Alin Alexandru că aduce 

acuzatii grave institutiei, că niciodată primăria nu va tăia copaci de la cetățeni, să 
spună, să vină o singură persoană careia i s-au tăiat copaci. Toți copacii tăiati de 
primarie sunt cu aprobarea Ocolului Silvic și duși la scoală. Anul acesta din cauza 
pandemiei s-au cumpărat lemne. Costică Dumitrache identifică doar  solele de teren 
ale primăriei.

Sistemul GSMN pentru măsurători prin satelit  proprietatea UAT Comuna 
Valea Mărului, este în gestiunea domnului Dumitrache Costică- inspector superior 
care are instruire făcută  din anul 2014.

Doamna secretar îl roagă pe domnul Doca Virgil- primarul comunei să dea 
răspunsul la înterebările puse la ședința precedentă de către Doamna consilier 
Iftimie Florentina care solicită să se mai foreze un puț la Mândrești deoarece apa nu 
este potabilă.

Domnul primar îi răspunde doamnei Iftimie că la Mândrești se vor mai fora  
două puturi. Referitor la calitatea apei cum vede o persoană că apa e tulbure sa 
sune imediat.

Domnul primar aduce la cunoștință domnilor consilieri că  pentru proiectul 
,,Inființare rețea inteligentă de alimentare și distribuție gaze naturale în comuna 
Valea Mărului, județul Galați” trebuie neapărat acordul persoanelor.

O parte din domnii consilieri  și au dat acordul să meargă la cetăteni să le  aducă 
la cunoștință.

Domnul primar solicită domnilor consilieri cine doreste să se inscrie în SVSU.
Domnul primar aduce la cunostință domnilor consilieri că este obligația 

dumnealor să intocmească  Regulamentul de funcționare a Consiliului local.
Nemaifiind discuții  doamna președintă declara inchise lucrările ședinței.
       Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Presedinte de ședință,            Contrasemnează,

ChifanNicoleta-Carmen                                                                                                             

           Secretar general al comunei,        

                                                                    Dumitraşcu Maranda  


