
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A  Nr.  Proiect 
Din  

privind punerea la dispoziția proiectului „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE 
TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL IVEȘTI-GRIVIȚA (DJ254)” a unui teren aparținând domeniului public 
al comunei Ivești, județul Galați, pentru realizarea lucrărilor de organizare de șantier 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, județul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8159/22.11.2021   

            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.8159 din 22.11.2021; 
 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.8195 din 23.11.2021; 

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 ; 

Având în vedere adresa nr.11.180/6.10.2021, a Consiliului Județean Galați, înregistrată sub 
nr.6991/06.10.2021 ; 

Având în vedere HCL nr.90 din 20.12.2017, privind aprobarea proiectului și a acordului de parteneriat 
pentru realizarea în comun a obiectivului „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE 
TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL IVEȘTI-GRIVIȚA (DJ254)”; 

Având în vedere Ordinul emis de Instituția Prefectului, județul Galați, sub nr.1089/12.09.2011, privind 
atribuirea în proprietatea publică a comunei Ivești a suprafeței de 350 m.p. teren intravilan situat în T27, P15/1 ; 

Având în vedere prevederile art.87 alin.(5), art.108 lit.„e”, art.129 alin.(2) lit.„b”, „c” și „d”, alin.(4) lit.„e” și 
alin. (7) lit.„m” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

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

 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

         Art.1. – Se aprobă punerea la dispoziția proiectului „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL IVEȘTI-GRIVIȚA (DJ254)” a suprafeței de 
teren aparținând domeniului public al comunei Ivești, județul Galați, pentru realizarea lucrărilor de organizare de 
șantier, având următoarele date de identificare: 
 

Nr. 
crt. 

Amplasament Suprafață – m.p. Număr cadastral/ 
Număr topografic 

Categoria 
de folosintă 

Valoare de 
inventar – lei 

1. T27, P15/1- intravilan 350 100618 ARABIL 8.237,00 

  
Art.2.- După finalizarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea inițială și predat U.A.T.Comuna Ivești, 

județul Galați, prin proces verbal; 
Art.3.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 
Art.4.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta hotărâre celor 

interesați. 
              INIȚIATOR, 
                  P R I M A R, 

Contrasemnează pentru legalitate,                                   Gheoca Marcel 
SECRETAR GENERAL,      
               Toma Zanfirica   



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R 
Nr.8159 din 22.11.2021 

REFERAT DE APROBARE 
 

La proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului „REABILITAREA ȘI 
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL IVEȘTI-
GRIVIȚA (DJ254)” a unui teren aparținând domeniului public al comunei Ivești, județul Galați, 
pentru realizarea lucrărilor de organizare de șantier 

  
 Prin adresa nr.11.180/6.10.2021 înregistrată sub nr.6991/06.10.2021 Consiliul Județean 
Galați solicită Unității administrativ teritoriale Comuna Ivești, în calitate de partener în cadrul 
proiectului „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT 
REGIONAL PE TRASEUL IVEȘTI-GRIVIȚA (DJ254)”, o suprafață de teren de 300 m.p, care sa fie 
intabulat, cu categoria de folosință neproductiv sau curți construcții și aflat în domeniul public al 
comunei Ivești, județul Galați. Acest teren este solicitat în scopul amplasării organizării de șantier 
pentru societatea S.C. LEMACONS S.R.L., în calitate de executant în cadrul proiectului.  

Având în vedere HCL nr.90 din 20.12.2017, privind aprobarea proiectului și a acordului de 
parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL IVEȘTI-GRIVIȚA (DJ254)”, in 
care comuna Ivești este partener. 

Având în vedere Ordinul nr.1089/12.09.2011, înregistrat sub nr.5581/19.09.2011, privind 
atribuirea în proprietatea publică a comunei Ivești a suprafeței de 350 m.p. teren intravilan situat în 
T27, P15/1. 

Având în vedere faptul că singurul teren care se încadrează în cerințele impuse de către 
Consiliul Județean Galați, situat în apropierea obiectivului de investiții, în vederea realizării 
lucrărilor de organizare de șantier, este terenul cu numărul cadastral 100618, în suprafață de 350 
m.p. 

Propun Consiliului local analizarea proiectului de hotărâre prezentat,  în vederea punerii la 
dispoziția proiectului „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT 
REGIONAL PE TRASEUL IVEȘTI-GRIVIȚA (DJ254)” a unui teren aparținând domeniului public al 
comunei Ivești, județul Galați, pentru realizarea lucrărilor de organizare de șantier. 

 
 
      P R I M A R , 
      Gheoca Maricel 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL GALAȚI 
COMUNA IVEȘTI 
P R I M A R, 
Compartimentul Urbanism, Cadastru, Amenajarea teritoriului, Disciplina in constructii, Investitii, Achiziţii 
publice, Monitorizare contracte 
Compartimentul Buget, Patrimoniu 
Nr.8195 din 23.11.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind: punerea la dispoziția proiectului „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL IVEȘTI-GRIVIȚA (DJ254)” a unui teren 
aparținând domeniului public al comunei Ivești, județul Galați, pentru realizarea lucrărilor de organizare de 
șantier 

 
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. 
Prin proiectul de hotărâre prezentat, inițiatorul propune punerea la dispoziția proiectului 

„REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL 
IVEȘTI-GRIVIȚA (DJ254)” a unui teren aparținând domeniului public al comunei Ivești, județul Galați, pentru 
realizarea lucrărilor de organizare de șantier. 
 Proiectul de hotărâre a fost inițiat in baza adresei Consiliului Județean Galați nr.11.180/6.10.2021 

înregistrată sub nr.6991/06.10.2021, prin care se solicită, în calitate de partener în cadrul proiectului 

„REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL 

IVEȘTI-GRIVIȚA (DJ254)”, o suprafață de teren de 300 m.p, care sa fie intabulat, cu categoria de folosință 

neproductiv sau curți construcții și aflat în domeniul public al comunei Ivești, județul Galați. Acest teren este 

solicitat în scopul amplasării organizării de șantier pentru societatea S.C. LEMACONS S.R.L., în calitate de 

executant în cadrul proiectului.  

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea următoarelor dispoziții legale:  

 OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

- art.87 alin.(5) : Autorităţile administraţiei publice locale administrează sau, după caz, dispun de 

resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, în conformitate cu principiul autonomiei locale. 

- art.108 lit.„e” : Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ... ca bunurile ce aparţin 

domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie valorificate prin alte modalităţi 

prevăzute de lege. 

- art.139 alin.(3) lit„d” și „g” : Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) a 

consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local: hotărârile privind 

participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare 

transfrontalieră; hotărârile privind administrarea patrimoniului. 

 Ordinul nr.1089/12.09.2011, înregistrat sub nr.5581/19.09.2011, privind atribuirea în proprietatea 

publică a comunei Ivești a suprafeței de 350 m.p. teren intravilan situat în T27, P15/1 ; 

 HCL nr.90 din 20.12.2017, privind aprobarea proiectului și a acordului de parteneriat pentru 

realizarea în comun a obiectivului „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE 

TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL IVEȘTI-GRIVIȚA (DJ254)”; 

Având în vedere cele de mai sus, consider oportun ca proiectul de hotărâre să fie dezbătut şi 
aprobat în şedinţa ordinară din luna decembrie, a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi.                                                                             

 
I N S P E C T O R ,     INSPECTOR , 
 

Roșu Cătălin Sorin     Stoica Mirela Maricela 
 

 


