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PROCES – VERBAL 
 
  Incheiat astazi  27.10.2021, începând cu ora 16:00, la sedința ordinară a Consiliului Local al 
comunei Ivești, județul Galați. 

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției nr. 819 din 21.10.2021, cu convocatorul  și 
invitația la ședință nr. 7378 din 21.10.2021. 

Ședința este publică și se desfășoară la sediul Consiliului Local al comunei Ivești, județul 
Galați. 

Secretarul general al comunei Ivești, efectuează apelul nominal al consilierilor convocați. 
Sunt prezenți consilierii locali, după cum urmează:  

Nr. crt NUMELE ȘI PRENUMELE Present/ absent 
motivat/nemotivat 

1 Anghel Maricel  Prezent 

2 Antohe Paul -Emil Prezent  

3 Borș Vasile Prezent  

4 Brăilescu Petru Prezent  

5 David Garofița Prezent  

6 Deleanu Gabriel Prezent  

7 Dolea Ion Prezent  

8 Ene Maricel Prezent online 

9 Gherghelău Costică Prezent  

10 Gîrlescu Victor Prezent  

11 Gotu Gică Prezent 

12 Gruia Ion Prezent  

http://www.comunaivestiprimar.ro/
mailto:ivesti@gl.e-adm.ro
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Cu un număr de 17 consilieri prezenți din 17 consilieri in funcție,  ședința este legal 

constituită.  
La ședință participă : Dl. Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești. 
 
Presedintele sedinței de astazi este propus în ordine alfabetică a consilierilor in funcție, 

doamna cons. David Garofita.  
          Cu unanimitate de voturi pentru, se aprobă propunerea pentru președintele ședinței. 

 
Președintele de ședință prezintă proiectul ordinii de zi după cum urmează : 
 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local, din data de 23.09.2021; 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Iveşti, 

judeţul Galaţi - inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul 

„Achizitie utilaje Serviciul Gospodărie Locala în comuna Ivești, judetul Galați” - inițiator Gheoca 
Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului topografic cu lotizarea terenurilor aferente străzii 
Măriuca Zamfir, situate în intravilanul comunei Ivești, județul Galați- inițiator Gheoca Maricel, 
primarul comunei Ivești, județul Galați; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.80/23.09.2021, privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi în consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Iveşti, judeţul Galati- inițiator 
Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

6. Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 51/14.07.2021 privind înfiinţarea şi organizarea 
serviciului public de salubrizare, la nivelul U.A.T. comuna IVEŞTI, judeţul Galaţi- inițiator Gheoca 
Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar 
de carburanți pentru autovehiculele/utilajele din dotarea UAT Comuna IVEŞTI, judeţul Galaţi - 
inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

8. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Achiziție utilaje pentru Serviciul 
Gospodărie Locală în comuna Ivești, județul Galați”- inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei 
Ivești, județul Galați; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, 
aferente obiectivului “Modernizare strazi rurale in comuna Ivesti, judetul Galati - Etapa 2”, in 
vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”- inițiator 
Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

10. Petiţii, întrebări, interpelări. 
 

13 Mihalache Tanța Prezent  

14 Mitu Mihai Prezent  

15 Pavel Gheorghe Prezent  

16 Popa Ion Prezent  

17 Tudose Ilie Prezent   
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Cu 16 voturi „pentru”, se adoptă proiectul ordinii de zi. Se abtine dl.consilier Borș Vasile. 
 

La primul punct al ordinii de zi, președintele ședinței prezintă procesul verbal al ședinței 
anterioare a Consiliului local, din 23.09.2021.  

Nu sunt obiecțiuni. Președintele ședinței supune aprobării consilierilor locali procesul verbal. 
Se inregistrează 16 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” – dl.cons.Borș Vasile. 

La punctul 2 al ordinii de zi presedintele de sedinta prezintă Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Iveşti, judeţul Galaţi - inițiator Gheoca 

Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați. 

Comisiile nr.1 – 5 prezinta avize favorabile. Nu sunt discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat. Se inregistrează 16 voturi „pentru” si 1 vot 

„abtinere” – dl.cons.Borș Vasile. 

Se adoptă Hotărârea nr. 82. 

 La punctul 3 președintele de ședință prezintă Proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Achizitie utilaje Serviciul Gospodărie Locala în 

comuna Ivești, judetul Galați” - inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

 Dl.cons.Popa Ion intreaba ce e cu utilajele. 

Dl.Primar Gheoca Maricel spune că e proiectul pe GAL. Nu s-a reusit achizitionarea de 

utilaje. Se va merge pe proiect cu finanțare din fonduri europene. 

Comisiile nr.1 – 5 prezinta avize favorabile. 

Nu sunt discuții pe marginea acestui punct. 

Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat. Se inregistrează 17 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr.83. 

La punctul următor este prezentat de către președintele de ședință: Proiect de hotărâre 
privind  aprobarea Planului topografic cu lotizarea terenurilor aferente străzii Măriuca Zamfir, situate 
în intravilanul comunei Ivești, județul Galați- inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, 
județul Galați. 

Comisiile nr.1 – 5 prezinta avize favorabile. 

Nu sunt discuții pe marginea acestui punct. 

Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat. Se inregistrează 17 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr.84. 

Punctul 6: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.80/23.09.2021, 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Iveşti, judeţul Galati- inițiator Gheoca 

Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați- prezintă președintele de ședință. 
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Comisiile nr.1 – 5 prezinta avize favorabile. 

Discutii:  

Dl.cons.Popa Ion intreaba ce inseamna. 

Dl.Primar Gheoca Maricel a fost desemnat un singur reprezentant, conform adresei instituției 
de invatamant. Acum au solicitat in scris 3 reprezentanti ai Consiliului Local. 

Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat. Se inregistrează 17 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr.85. 

Punctul 7 este prezentat Proiectul de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 51/14.07.2021 

privind înfiinţarea şi organizarea serviciului public de salubrizare, la nivelul U.A.T. comuna IVEŞTI, 

judeţul Galaţi- inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

Comisiile 1-5 prezintă avize favorabile. 

Dl.cons.Anghel Maricel intreabă ce presupune acest proiect. 

Dl.Primar Gheoca Maricel spune ca se actualizeaza H.C.L. nr.51 conform ultimelor modificari 
legislative. 

Nu sunt alte obiecțiuni. 

Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat. Se inregistrează 17 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr.86. 

Următorul punct inscris pe ordinea de zi este Proiect de hotărâre privind stabilirea 

normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru 

autovehiculele/utilajele din dotarea UAT Comuna Proiect de hotărâre privind - inițiator Gheoca 

Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați. 

Comisiile 1-5 prezintă avize favorabile. 

Dl.cons.Anghel Maricel intreabă de masina de la salubrizare. 

Dl.primar Gheoca Maricel spune ca e pe Serviciul de salubrizare aceasta masina, si 
cheltuielile se suporta din bugetul acestui serviciu. 

Dl.cons.Bors Vasile consideră ca se strang o multime de bani la salubrizare. 

Dl.Primar Gheoca Maricel spune ca din 3 mii locuinte sunt doar 400 contracte incheiate. Si 
sunt foarte multi rau platnici.  

Dl.cons. Antohe Paul Emil intreaba daca se fac la primarie aceste contracte 

Dl.Primar spune ca se pot face si la primarie dar si pe teren. 

Dl.cons.Popa Ion a fost informat ca sunt oameni care au fost fortati sa plateasca. 
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Dl.Primar Gheoca Maricel spune ca se face actualizarea sumelor, in funcție de cat s-a achitat 
la taxa specială și cât rămâne de achitat pe contract. 

Dl.cons.Popa Ion spune ca a fost intrebat de ce s-a bagat Ivestiul primul in fata cu acest 
serviciu. 

Secretarul general al comunei raspunde că serviciul de salubrizare nu mai putea funcționa 
ca un compartiment in aparatul de specialitate al Primarului. Infiintarea serviciului cu personalitate 
juridică a fost condiție pentru obținerea licenței și a avizelor de funcționare a acestuia. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se inregistrează 17 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr.87. 

In continuare, presedintele de sedinta prezintă Proiectul de hotărâre privind implementarea 

proiectului „Achiziție utilaje pentru Serviciul Gospodărie Locală în comuna Ivești, județul Galați”- 

inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați. 

Comisiile 1-5 prezintă avize favorabile. Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se inregistrează 17 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 88. 

La următorul punct, presedintele de sedinta prezinta Proiectul de hotărâre privind  

aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului “Modernizare 

strazi rurale in comuna Ivesti, judetul Galati - Etapa 2”, in vederea depunerii spre finanțare prin 

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”- inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, 

județul Galați. 

Dl.cons.Anghel Maricel intreabă despre ce proiect e vorba. 

Dl.Primar Gheoca Maricel spune ca sunt străzile care sunt propuse pentru asfaltare și pentru 
care se va face documentatia. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se inregistrează 17 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr.89. 

La ultimul punct al ordinii de zi Intrebari, interpelari, petiții. 

Dl. cons.Anghel Maricel intreaba de imașul de la statia de epurare. 

Dl.primar spune ca e liber pentru crescatorii de animale. 

Cererea doamnei Iorga Nicoleta care, in calitate de proprietar statie de distributie 
carburanti, solicita spre concesiune terenul de sub stație, pentru a intabula statia de carburanti. 

Dl. cons.Mitu Mihai propune ca să isi achite datoriile catre bugetul local care sunt sunt in 
suma de 70 miliarde lei vechi. Nu poate incheia alt contract, având așa debite in evidențe. 

Cu unanimitate de voturi impotriva, cererea petentei este respinsă. 
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Presedintele sedintei prezinta: 

- cererea d-lui Petrica Istrate pentru acordare ajutor de urgenta in suma de 750 lei- 
cheltuieli inmormantare Petrică Vasile, frate. 

- cererea d-nei Moisi Florentina-Elena pentru acordare ajutor de urgenta in suma de 950 lei- 
cheltuieli inmormantare Moisi Mariana, mamă. 

- cererea d-lui Mihalache Iulian și d-nei Mihalache Petruța pentru acordare ajutor de urgenta 
in suma de 1.200 lei, pentru inmormantarea fiului lor Mihalache Ionel-Adrian. 

Fiecare dintre cele 3 cereri inregistreaza unanimitate de voturi pentru avizare. 

Dl. cons.Anghel Maricel insista sa fie trimise materialele pentru sedinta cu 5 zile sau macar 
cu 3 zile inainte. 

Este prezentata cerere de principiu a domnului Brailescu Maricel pentru concesionare teren 
un service auto. 

Cu unanimitate de voturi pentru se aprobă această cerere. 
Dl.viceprimar considera binevenita aceasta solicitare. 
 
Nu mai sunt alte probleme de discutat. 
Președintele de ședință declară sedința închisă.  

 Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal în două exemplare, din care un 
exemplar pentru afișare la sediul Consiliului local. 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETAR GENERAL, 
 
 David Garofița       Toma Zanfirica 
  
 


