
ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  Nr. 47

Din 14.06.2021

Privind:  desemnarea  reprezentanților  Consiliului  local  al  comunei  Iveşti,  judeţul  Galaţi  în
comisia de vânzare a imobilului locuință proprietate privată a comunei Ivești, judeţul Galați,
situat în comuna Ivești, str. General Eremia Grigorescu nr.487

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi;
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului:  3792   din 31.05.2021

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de
14.06.2021;

Având în vedere Expunerea de motive a domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei
Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 3792   din 31.05.2021;

Având în vedere Raportul  de specialitate  întocmit  de compartimentul  de resort  din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr.
3796 din 31.05.2021;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură și activități
economico-financiare;

Având în vedere H.C.L. nr.3/31.01.2020, privind atestarea apartenenței  la domeniul
privat al  comunei  Ivești  a imobilului  construcție în suprafață de 32 m.p.,  situat în comuna
Ivești, str. General Eremia Grigorescu, nr.487;
            Având în vedere H.C.L. nr.14/26.02.2021, privind aprobarea vânzării prin licitație
publică a imobilului locuință, situat în comuna Ivești, str. General Eremia Grigorescu, nr.487,
județul Galați;

 Având în vedere H.C.L. nr.9/26.02.2021, privind aprobarea Procedurii-cadru pentru
vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri)  aflate în domeniul
privat al Comunei Ivești, județul Galați;

Având în vedere prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit.„b” din Ordonanța
de  Urgență  a  Guvernului  nr.57/2019,  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

În baza art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.- Se desemnează reprezentanții  Consiliului local al comunei Ivești, județul Galați
în comisiile de vânzare a imobilului proprietate privată a comunei Ivești, judeţul Galați, situat
în comuna Ivești, str. General Eremia Grigorescu, nr.487, după cum urmează:

1. Brăilescu Petru, consilier local - membru;
2. David Garofița, consilier local - membru supleant.

Art.2.- Primarul comunei Ivești, județul Galați, va lua măsuri de aducere la îndeplinire
a prevederilor prezentei hotărâri.



Art.3.- Secretarul  general  al  comunei  Ivești,  județul  Galați  va  comunica  prezenta
hotărâre celor interesați.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează
SECRETAR,

Mitu Mihai Toma Zanfirica 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  16
Numar voturi inregistrate: Pentru= 16 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0



ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
P R I M A R ,
Nr. 3792 din 31.05.2021

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind: desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi în comisia

de vânzare a imobilului  locuință proprietate privată a comunei  Ivești,  judeţul  Galați,  situat  în

comuna Ivești, str. General Eremia Grigorescu nr.487

Având în vedere H.C.L. nr.14/26.02.2021, privind aprobarea vânzării prin licitație publică

a imobilului  locuință,  situat  în comuna Ivești,  str.  General Eremia Grigorescu,  nr.487, județul

Galați;

             Având în vedere H.C.L. nr.3/31.01.2020, privind atestarea apartenenței la domeniul

privat al comunei Ivești a imobilului construcție în suprafață de 32 m.p., situat în comuna Ivești,

str. General Eremia Grigorescu, nr.487;

 Având  în  vedere  H.C.L.  nr.9/26.02.2021,  privind  aprobarea  Procedurii-cadru  pentru

vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat

al Comunei Ivești, județul Galați;

In  componența  acestor  comisii  vor  fi  desemnați  ca  membrii,  funcționari  publici  din

compartimentele de resort ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ivești și 1 consilier

local.

Totodată este necesară și desemnarea unui membru supleant, reprezentant al Consiliului

local,  pentru cazurile în care membrul  desemnat nu își  poate exercita funcția de membru al

comisiei din diferite motive.

Propun  Consiliului  local  al  comunei  Ivești  desemnarea  unui  reprezentant  al  acestuia

comisiile de închiriere/vânzare a imobilelor proprietate publică/privată a comunei Ivești, judeţul

Galaţi.

P R I M A R ,

Gheoca Maricel



ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
P R I M A R ,
Compartimentul Buget Patrimoniu
Nr.   3796   din 31.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind: desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi în comisia

de vânzare a imobilului  locuință proprietate privată a comunei  Ivești,  judeţul  Galați,  situat  în

comuna Ivești, str. General Eremia Grigorescu nr.487

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136 alin.(1)

din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul  de  hotărâre  prezentat  de  către  iniţiator  are  în  vedere  desemnarea

reprezentantului  Consiliului  local  al  comunei  Iveşti,  judeţul  Galaţi  în  comisia  de  vânzare  a

imobilului proprietate privată a comunei Ivești, judeţul Galaţi, situat în comuna Ivești, str. General

Eremia Grigorescu, nr.487.

Totodată,  este  necesară  și  desemnarea  unui  membru  supleant,  reprezentant  al

Consiliului  local,  pentru cazurile  in  care  membrul  desemnat  nu își  poate  exercita  funcția  de

membru al comisiei din diferite motive.

Având în vedere H.C.L. nr.14/26.02.2021, privind aprobarea vânzării prin licitație publică

a imobilului  locuință,  situat  în comuna Ivești,  str.  General Eremia Grigorescu,  nr.487, județul

Galați;

             Având în vedere H.C.L. nr.3/31.01.2020, privind atestarea apartenenței la domeniul

privat al comunei Ivești a imobilului construcție în suprafață de 32 m.p., situat în comuna Ivești,

str. General Eremia Grigorescu, nr.487;

 Având  în  vedere  H.C.L.  nr.9/26.02.2021,  privind  aprobarea  Procedurii-cadru  pentru

vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat

al Comunei Ivești, județul Galați;

Consiliul local are competenţa de a analiza şi aproba proiectul de hotărâre prezentat în

şedinţa ordinară din luna iunie 2021, în conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.„c”,

alin.(5) lit. “b”, din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările

ulterioare.

INSPECTOR,

        Stoica Mirela-Maricela
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