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REFERAT DE APROBARE 
 

La proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE 
EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA IVESTI, JUDETUL GALATI” 

 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pune la dispoziție sume importante de bani din 

PNDR pentru investiții în construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole 
către ferme. 

Sesiunea pentru primirea cererilor de finanțare se desfășoară on-line în intervalul 28 
octombrie 2021- 27 ianuarie 2022. Sprijinul financiar este 100% nerambursabil din totalul 
cheltuielilor eligibile, dar nu poate depăși un milion de euro pentru un proiect. Beneficiarii eligibili în 
cadrul acestei linii de finanțare sunt și unitățile administrativ teritoriale. 

Una din condițiile esențiale de finanțare este ca investiția să fie racordată la un drum 
existent. Totodată, solicitanții trebuie să facă dovada proprietății sau a dreptului de administrare a 
terenului pe care se realizează investiția. Prin proiectele depuse se vor finanța investiții în 
construcția, extinderea și/ sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces 
din afara exploatațiilor agricole). 

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul P.N.D.R. -Submăsura 4.3A – Investiții pentru 
dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice- Infrastructura de acces 
AGRICOLĂ,  este de îmbunătățire a performanței economice a tuturor fermelor şi de facilitare a 
restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către 
piaţă, dar şi a diversificării agricole. 

Obiectivele submăsurii 4.3.A – AGRICOL sunt următoarele: cresterea competitivităţii 
sectorului agricol prin îmbunătăţirea accesibilităţii exploataţiilor agricole; modernizarea şi adaptarea 
căilor de acces; asigurarea unei bune aprovizionare şi un acces mai facil către consumatori şi 
pieţele de desfacere; 

Sectorul agricol din comuna Ivesti este în mare măsură afectat de subdezvoltarea 
infrastructurii, fiind necesară atât folosirea eficientă a infrastructurii agricole existente, cât şi 
adaptarea acesteia la noile structuri agricole. 

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei “MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE 
AGRICOLA IN COMUNA IVESTI, JUDETUL GALATI” rezultă din nevoia îmbunătăţirii accesibilităţii 
la terenurile agricole. 

Operatorii economici deserviți de Proiect, dupa caz, precum și caracteristicile tehnice ale 
Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din hotărâre. 

Se va asigura accesul public (fara taxe) la investitia realizata prin proiect 
Cheltuielile eligibile  sunt limitate la cheltuieli pentru constructia, extinderea si/sau 

modernizarea drumurilor de acces agricole catre ferme (cai de acces din afara exploatatiilor 
agricole). 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultanta, 
proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea 
economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) 
nr.1305/2013, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii 
proiectelor, prevazute in legislatia nationala. 



Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 
investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., 
potrivit legii. 

Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 

cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei 
plăți în cadrul Proiectului. 

Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și 
de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei 

Consiliul local al comunei Ivesti se angajează să asigure mentenanţa si exploatarea 
traseului de drum de exploatare ce urmează a se înfiinţa prin implementarea proiectului 
“MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA IVESTI, JUDETUL 
GALATI” pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data începerii exploatării acestuia. 

Având in vedere cele expuse, propun Consiliului local al comunei Ivești adoptarea hotărârii 
privind implementarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN 
COMUNA IVESTI, JUDETUL GALATI”, în ședința ordinară din luna decembrie 2021. 
 
 
      P R I M A R , 
 
      Gheoca Maricel  
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    RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE 
EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA IVESTI, JUDETUL GALATI”  

 
 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 implementarea proiectului 
„MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA IVESTI, JUDETUL 
GALATI” . 
 Initiatorul propune modernizarea unor drumuri de exploatare agricola situate in extravilanul 
comunei Ivesti. Aceste drumuri sunt de la prelungirea strazii Apicultorilor spre est, pana la primul 
drum anterior, paralel cu canalul de irigatii din zona dealului, apoi spre nord, pana la intersectia cu 
DJ 254. 
 Prin proiect vor fi rezolvate problemele de circulatie a mijloacelor de transport pentru 
persoanele fizice si persoanele juridice din comuna Ivesti, care au ca obiect de activitate 
agricultura. 
 Drumurile vizate de proiectul de hotărâre fac parte din domeniul public al Comunei Ivesti si 
au ca destinatie: 
- accesul riveranilor la proprietatile particulare; 
- accesul in si din reteaua de drumuri locale si judetene; 
- accesul populatiei la punctele de interes comun din localitate (scoala, gara, stadion, cimitir, agenti 
economici); 
- accesul la terenurile agricole. 
 
 Proiectul de hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor : 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) Având în vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.„b” și lit.„d”, alin.(4) lit.„d” şi alin.(7) lit.„h”, 

lit.„i” și lit.„m” din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Având în vedere cele de mai sus, consider oportun ca proiectul de hotărâre să fie dezbătut 
şi aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Iveşti, din luna decembrie 2021. 
 

    ADMINISTRATOR PUBLIC,   INSPECTOR, 



  Bararu Oana - Giorgiana     Roșu Cătălin Sorin 
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JUDEŢUL GALAŢI 
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H O T Ă R Â R E A  Nr.  PROIECT 
 

Din 13.12.2021 
 

Privind: privind implementarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE 
AGRICOLA IN COMUNA IVESTI, JUDETUL GALATI” 

Initiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului: 8345 din 30.11.2021 

 
 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, intrunit în şedinţa ordinară din data de 
13.12.2021; 
 Având in vedere Referatul de aprobare a d-lui Gheoca Maricel, primarul comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, inregistrată sub nr. 8345 din 30.11.2021; 
 Având in vedere Raportul de specialitate intocmit  de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi inregistrat sub nr.8423 din 
03.12.2021; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură, 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, tineret și sport ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, sănătate și familie ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru minorități, validare, juridică şi 
de disciplină ; 
 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor 
publice de interes local, a căror documentatie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. .../2021, privind  aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI 
aferentă obiectivului de investitie “Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Ivesti, 
Judetul Galati , 

Având în vedere prevederile art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, 
republicată; 

Având în vedere prevederile art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) si art. 1166 si următoarele din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau 
conventii; 

Având în vedere prevederile art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr. 273/2006, privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.„b” și alin.(4) lit.„d” din O.U.G. nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 



In baza art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.„d” și lit.„g” și art.196, lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
H O T A R A S T E : 

 
Art.1.- Se aproba necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei 

“Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Ivesti, Judetul Galati”. 

Art.2.- Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investitiei, în cazul obtinerii finantării prin Programul National de Dezvoltare Rurală - 

P.N.D.R., potrivit legii. 

Art.3.- Se aproba ca Autoritatea Contractanta Comuna Ivesti sa-si ia angajamentul de a 

functiona la parametrii proiectati si de a intretine investitia, pe o perioada de minim 5 ani de la 

ultima transa de plata. 

Art.4.- Se aproba suprafata si obiectivul deservit de investitia “Modernizare drumuri de 

exploatare agricola in Comuna Ivesti, Judetul Galati”. 

Art.5.- Se aproba agentii economici (agricoli și non-agricoli), obiectivele turistice și 

agroturistice, deserviți direct de investiție conform Anexei, care este parte integranta din prezenta 

hotarare. 

Art.6.- Se aproba ca Autoritatea Contractanta Comuna Ivesti sa-si ia angajamentul de a 

asigura accesul public (fara taxe) la investitia realizata prin proiect. 

Art.7.- Reprezentantul legal al Comunei este, potrivit legii, primarul Comunei Ivesti, Judetul 

Galati, in dubla sa calitate si de ordonator principal de credite sau administratorul public al 

comunei. 

Art.8.- Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul Comunei 

Ivesti. 

Art.9.- Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarul general al comunei, in 

termenul prevazut de lege, primarului Comunei Ivesti si prefectului Judetului Galati, si se aduce la 

cunostinta publica prin afisarea la sediul primariei, precum si pe pagina de internet 

www.comunaivestiprimar.ro 

 

 
                                                                         INIȚIATOR, 

                                                                         P R I M A R , 
                                                                      Gheoca Maricel 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 
Toma Zanfirica  
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