
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. Proiect 
Din  

Privind Strategia de dezvoltare locală a comunei Ivești, județul Galați pentru perioada 2021-2027  

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Ivești, județul Galați; 

Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului: 

 

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

 Având în vedere Referatul de aprobare a domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, 

judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.   din  ; 

 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. din; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură şi activităţi 

economico - financiare; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.2, pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, protecţia mediului şi turism,  

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.3, pentru activităţi social – culturale, culte, 

învăţământ, sănătate şi familie; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru Muncă şi protecţie socială, 

protecţie copii, tineret şi sport ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru Minoritati, Validare, Juridică şi 

de disciplină ; 

Având în vedere art.129, alin. (1), alin. (4), lit. e), 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 și 

completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.- Se aprobă Strategia de dezvoltare locală a comunei Ivești, județul Galați pentru 
perioada 2021-2027, conform anexei, care face parte integrată la prezenta hotărâre. 
 

Art.2.- Cu aducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Iveşti, judetul Galati. 

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

hotărâre celor interesați. 
 

 
                            INIȚIATOR, 

                         P R I M A R, 
 
Contrasemnează pentru legalitate,                          Gheoca Marcel 
SECRETAR GENERAL,      
               Toma Zanfirica   
 

 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA IVESTI 
P R I M A R 
Nr. 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
La proiectul de hotarare privind Strategia de dezvoltare locală a comunei Ivești, județul Galați 
pentru perioada 2021-2027 

  
Obiectul proiectului de hotărâre îl constituie Stategia de dezvoltare locală a comunei Ivești, 

județul Galați pentru perioada 2021-2027. 

Politica actuală a Uniunii Europene este concentrată pe dezvoltarea durabilă a societăţii din 

toate punctele de vedere asigurând statelor membre diverse instrumente financiare pentru 

rezolvarea problemelor economice şi sociale. Pentru a atrage aceste fonduri în vederea finanţării 

proiectelor de dezvoltare locală, este absolut necesară elaborarea strategiei de dezvoltare a fiecărei 

comunităţi din România, pentru anul 2021-2027. 

Identificarea problemelor şi a nevoilor la nivelul comunităţii, stabilirea planului de acţiune 

locală pentru dezvoltare durabilă, stabilirea domeniilor prioritare care au nevoie de finanţare şi 

pregătirea portofoliului local de proiecte au în vedere direcţiile perioadei 2021- 2027 de programare 

financiară a fondurilor Uniunii Europene. 

Cred că fiecare generaţie îşi are propriile provocări, iar de-a lungul istoriei acestea s-au 

confruntat cu responsabilităţi diferite. Responsabilitatea generaţiei actuale este de a crea o societate 

durabilă. 

Trebuie să asigurăm generaţiilor care ne vor urma posibilitatea de a se bucura de minimum 

de cerinţe pentru o viaţă sănătoasă. 

 Strategia de dezvoltare a comunei Ivești, județul Galați pentru perioada 2021-2027 oferă o 

imagine cât mai clară a obiectivelor pe care administraţia locală şi le-a fixat în următorii 7 ani. 

Implementând împreună Strategia de dezvoltare a comunei, vom da cetăţenilor posibilitatea 

de a-şi aduce contribuţia la creşterea gradului de bunăstare, de a lua atitudine şi de a avea un cuvânt 

de spus - acţionând împreună cu toate sectoarele comunităţii pentru a crea un viitor cât mai durabil. 

Obiectivele strategice propuse sunt în număr de 15, astfel: 
1. Direcționarea comunei spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai multe locuri 

de muncă; 
2. Asigurarea accesului populației și al agenților economici la infrastructura de bază ( apă, 

canalizare, distribuția de gaze, căi de transport, telefonie, internet); 
3. Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și a serviciilor 

publice în vederea asigurării unui spațiu de calitate, atractiv; 
4. Protecție socială și optimizarea sistemului de sănătate; 
5. Sprijinirea autorităților publice locale în prezentarea strategiilor financiare și de investiții; 
6. Creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială; 
7. Colectarea selectivă a deșeurilor menajere și industriale și realizarea de platforme 

conforme cerințelor legislative; 
8. Asigurarea de posibilități de utilizare a energiei termice și a gazelor naturale pentru 

populație și agenții economici; 
9. Îmbunătățirea rețelei electrice din comună; 
10. Asigurarea condițiilor pentru crearea unor activități rentabile în agricultură, piscicultură, 

industrie și servicii; 
11. Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din U.E.; 
12. Dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru stabilirea priotităților comunității, 

strategia și acțiunile sale; 
13. Reabilitarea și modernizarea instituțiilor publice conform standardelor europene; 



14. Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor sociale și 
creșterea ratei de ocupare prin crearea de noi oportunități investiționale; 

15. Protejarea patrimoniului natural și construit și valorificarea elementelor de identitate 
teritorială. 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Ivești pentru perioada 2021-2027 oferă: 

  O imagine asupra viitorului, strategia fiind elaborată avându-se în vedere viitorul regiunii 

pentru care aceasta este destinată ; 

  Creativitate, întrucât prin intermediul strategiei sunt prezentate alternativele, posibilele 

scenarii de dezvoltare, gândite astfel încât să se ia în considerare cât mai mult din potențialul de 

dezvoltare al regiunii;  

 Flexibilitate, deoarece strategia de dezvoltare locală vine în sprijinul faptului că acesta 

avantajează sisteme care se adaptează în permanență condițiilor extreme și modificării situației 

interne. O strategie bine realizată, nu doar reacționează la schimbări, prin faptul că ia în considerare 

influențele diferiților factori interni și/sau externi, dar conține și elemente proactive, construind 

posibile planuri și programe ce urmează a fi aplicate pentru diferite situații ce ar putea să apară pe 

parcurs;  

 Orientarea spre schimbare reiese din faptul că strategia urmărește elaborarea unui pachet 

de programe care, odată implementate, să ducă la o schimbare, la o mai bună valorificare a 

potențialului local, precum și orientarea activităților de dezvoltare în concordanță cu procesele 

înregistrate pe plan local . 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului local al comunei Ivești adoptarea 

unei hotărâri de consiliu privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Ivești, județul 

Galați pentru perioada 2021-2027. 

 
 
 
 

P R I M A R , 
        

                                                                     Gheoca Maricel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA IVESTI 
P R I M A R 
Compartimentul SVSU-SSM,  
Buget Patrimoniu 
 Nr.  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotarare privind Strategia de dezvoltare locală a comunei Ivești, județul Galați 
pentru perioada 2021-2027 

 
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.  

Realizarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Ivești pentru perioada 2021-2027 oferă: 
- O imagine asupra viitorului, strategia fiind elaborată avându-se în vedere viitorul comunei 

Ivești pentru care aceasta este destinată; 
- Creativitate, întrucât prin intermediul strategiei sunt prezentate alternativele, posibilele 

scenarii de dezvoltare, gândite astfel încât să se ia în considerare cât mai mult din 
potențialul de dezvoltare a comunei Ivești; 

- Flexibilitate, deoarece strategia de dezvoltare locală vine în sprijinul faptului că acesta 
avantajează sisteme care se adaptează în permanență condițiilor extreme și modificării 
situației interne. O strategie bine realizată, nu doar reacționează la schimbări, prin faptul 
că ia în considerare influențele diferiților factori interni și/sau externi, dar conține și 
elemente proactive, construind posibile planuri și programe ce urmează a fi aplicate 
pentru diferite situații ce ar putea să apară pe parcurs; 

- Orientarea spre schimbare reiese din faptul că strategia urmărește elaborarea unui 
pachet de programe care, odată implementate, să ducă la o schimbare, la o mai bună 
valorificare a potențialului local, precum și orientarea activităților de dezvoltare în 
concordanță cu procesele înregistrate pe plan local. 

 
Obiectivele strategice propuse sunt în număr de 15, astfel: 
1. Direcționarea comunei spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai multe locuri 

de muncă; 
2. Asigurarea accesului populației și al agenților economici la infrastructura de bază ( apă, 

canalizare, distribuția de gaze, căi de transport, telefonie, internet); 
3. Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și a serviciilor 

publice în vederea asigurării unui spațiu de calitate, atractiv; 
4. Protecție socială și optimizarea sistemului de sănătate; 
5. Sprijinirea autorităților publice locale în prezentarea strategiilor financiare și de investiții; 
6. Creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială; 

  

7. Colectarea selectivă a deșeurilor menajere și industriale și realizarea de platforme 
conforme cerințelor legislative; 

8. Asigurarea de posibilități de utilizare a energiei termice și a gazelor naturale pentru 
populație și agenții economici; 

9. Îmbunătățirea rețelei electrice din comună; 
10. Asigurarea condițiilor pentru crearea unor activități rentabile în agricultură, piscicultură, 

industrie și servicii; 
11. Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din U.E.; 
12. Dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru stabilirea priotităților comunității, 

strategia și acțiunile sale; 
13. Reabilitarea și modernizarea instituțiilor publice conform standardelor europene; 
14. Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor sociale și 

creșterea ratei de ocupare prin crearea de noi oportunități investiționale; 



15. Protejarea patrimoniului natural și construit și valorificarea elementelor de identitate 
teritorială. 

Temeiul juridic al proiectului de hotărâre privind Strategia de dezvoltare locală a comunei 
Ivești, județul Galați pentru perioada 2021-2027, este dat de prevederile:  

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare: 

 art.129 alin.(1) și alin.(4) lit.”e”: (1)  Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, 
în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa 
altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale și   (4)  În exercitarea atribuţiilor 
prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, 
socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale; 

 art.139 alin.(1): În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu 
majoritate absolută sau simplă, după caz. 

 art.196 alin.(1) lit.”a”: În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice 
locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, 
după cum urmează:  a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri. 
 

Consider oportun ca proiectul de hotărâre să fie dezbătut şi aprobat în şedinţa ordinară a 

Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, din luna          2021. 

 
 
 
 

Întocmit, 
 
 
                  INSPECTOR,   INSPECTOR, 
                   Popa Vasile                                                             Stoica Mirela - Maricela 
 

 


