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PROCES VERBAL 
 

 
       Încheiat astăzi 28.05.2021, orele 12,00, în cadrul şedinţei  ordinare online, a Consiliului local al comunei 
Valea Mărului, convocată prin dispoziţia primarului nr.214/24.05.2021.        
       Doamna secretar face prezența online: au raspuns apelului 13 consilieri. 
       La şedinţă participă un număr de 13 consilieri locali din totalul de 13 consilieri în funcţie.  
       Doamna secretar supune aprobării procesul verbal din data de  19.05.2021;         
            Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
       Se prezintă ordinea de zi a ședinței:   
1.Proiect de hotarare Privind: vânzarea   prin   licitație   publică   a unor   bunuri imobile  aparținând    
domeniului   privat   al UAT   comuna   Valea  Mărului, județul Galați  
2. Întrebări, interpelări, petiții. 
Domnul  primar Doca Virgil  solicită să completeze  ordinea de zi  cu trei proiecte de hotărâre: 

  Proiecte de hotărâre Privind: aprobarea actualizării valorii de inventar a obiectivului ,,Inființare 
grădiniță în sat Valea Mărului, comuna Valea Mărului, județul Galati"; 

 Proiecte de hotărâre Privind: aprobarea actualizării valorii de inventar a obiectivului ”Construire 
rețea canalizare și stație de epurare ape uzate în comuna Valea Mărului,jud.Galați” 

Proiecte de hotărâre Privind: modificarea anexei HCL nr.25 din 18.06.2010 prin completarea cu  
denumiri noi de străzi. 

Se supune la vot completarea ordinei de zi. 
Se aprobă completarea ordinei de zi cu unanimitate de voturi. 

     Se supune la vot ordinea de zi completată; se aprobă cu unanimitate de voturi *pentru*.  
       Se trece la pct.1 al ordinei de zi: vânzarea   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 următor al ordinei de zi: Proiect de hotarare Privind: aprobarea actualizării valorii de 
inventar a obiectivului ,,Înființare grădiniță în sat Valea Mărului, comuna Valea Mărului, județul Galati"; 

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 următor al ordinei de zi: Proiect de hotarare Privind: aprobarea actualizării valorii 
de inventar a obiectivului ”Construire rețea canalizare și stație de epurare ape uzate în comuna Valea 
Mărului,jud.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 următor al ordinei de zi: modificarea anexei HCL nr.25 din 18.06.2010 prin 
completarea cu  denumiri noi de străzi. 
      Se supune la vot completarea ordinei de zi. 

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 ultimul punct al ordinei de zi- Întrebări, interpelări, petiții 
Domnul Popa Alin-Alexandru intreabă cand se vor astupa gropile de pe strada Stadionului. Doamna 

secretar îi răspunde că pe strada prof.Costică Popovici se lucrează iar un răspuns oficial va primi la sedința 
următoare. 
       Nemaifiind discuții se declară închise lucrările şedinţei. 
       Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
Președinte de ședință,                                       Contrasemnează, 

      Cuza Ionuț-Cătălin                                                              Secretar general al comunei,                   

                                                                                                   Dumitraşcu Maranda   


