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PROCES VERBAL 
 

 
       Încheiat astăzi, 29.01.2021, orele 10,00 în şedinţa ordinară, în sala de sport  a 

Școlii ,,Doamna Nica”, a Consiliului local al comunei Valea Mărului, convocată prin 
dispoziţia Primarului nr.12/24.01.2021 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 cunoștință 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 domnii Marin Gigel si Cuza Ionut-
Cătălin au anunțat anticipat ședinței că lipsesc, nu sunt prezenți în sală din motive 
bine întemeiate (boală) dar participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice. 

       Doamna secretar general al comunei face prezența: au raspuns apelului 12 
consilieri. 

       La şedinţă participă un număr de 12 consilieri locali din totalul de 13 
consilieri în funcţie. Lipsește domnul Ghinieș Maricel. 

       Doamna secretar dă citire procesului verbal din data de  14.01.2021;           
      Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 14.01.2021;  
      Se aprobă cu 12 voturi ,,pentru,,. 
       Se 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: însuşirea rezultatului inventarierii elementelor de 
activ si pasiv la data de 31.12. 2020. 
2.Proiect de hotarare Privind: aprobarea casări autosanitarei tip Mercedes 210 KA 
proprietate privată a  U.A.T. Comuna Valea Mărului, județul Galați. 
3. Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu 
handicap grav din comuna Valea Mărului, semestrul II, anul 2020. 
4. Întrebări, interpelări, petiții. 

Doamna secretar aduce la cunostință că domnul primar Doca Virgil solicită 
introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre privind aprobarea 



Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2020 –2027, Comuna Valea Mărului, 
județul Galați. 

Se supune la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotarâre; se 
aprobă cu 12 voturi *pentru*.  

Se supune la vot ordinea de zi completată; se aprobă cu 12 voturi *pentru*.  
Se trece la pct.1 al ordinei de zi: privind  însuşirea rezultatului inventarierii 

elementelor de activ si pasiv la data de 31.12. 2020; 
Se prezintă proiectul de hotărâre. Nefiind discuții se supune aprobării proiectul 

de hotărâre; se aprobă cu 12 voturi *pentru*. 
Se trece la pct.2 al ordinei de zi: privind  aprobarea casări autosanitarei tip 

Mercedes 210 KA proprietate privată a  U.A.T. Comuna Valea Mărului, județul 
Galați; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. Nefiind discuții se supune aprobării proiectul 
de hotărâre; se aprobă cu 12 voturi *pentru*. 

Se prezintă proiectul de hotărare introdus pe ordinea de zi: privind  aprobarea 
Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2020 –2027, Comuna Valea Mărului, 
județul Galați; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. Nefiind discuții se supune aprobării proiectul 
de hotărâre; se aprobă cu 12 voturi *pentru*. 

În continuare doamna președintă dă citire Raportului privind activitatea 
desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna 
Valea Mărului, semestrul II, anul 2020. Nu sunt discuții, raportul este aprobat de 
domnii consilieri. 

Doamna secretar anunță că în conformitate cu prevederile HCL  nr.1 din 
16.11.2020, în perioada februarie-aprilie 2021 președinte de sedință este doamna 
consilier  Chifan Nicoleta-Carmen. 

Se trece la ultimul punct: Întrebări, interpelări, petiții. 
Domnul Popa Alin-Alexandru întreabă: 
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 cetățeni și dacă s-a avut acordul acestora. 
3.Dacă Dumitrache Costică este acreditat să folosească aparatul GPS și unde 

este depozitat acest aparat în afara orelor de program. 
Doamna secretar îi răspunde că în  sedința următoare îi va da răspunsul la 

cele solicitate. 
Doamna consilier Iftimie Florentina solicită să se mai foreze un puț la Mândrești 

deoarece apa nu este potabilă. 
Doamna secretar îi răspunde că în  sedința următoare ii va da răspunsul la 

cele solicitate. 
Nemaifiind discuții  doamna președintă declara inchise lucrările ședinței. 
       Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 
Presedinte de ședință,               Contrasemnează, 

      Apreutese Iuliana                                  Secretar general al comunei,                    

                                                                    Dumitraşcu Maranda   


