
  ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 26 
Din 30.03.2021 

 
Privind: aprobarea utilizării autotutilitarei din dotarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, 
in cadrul Serviciului de gospodarie locala Ivesti, judetul Galati. 

Initiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului: 1843 din 19.03.2021 

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

30.03.2021; 
 Având în vedere Expunerea de motive a domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei 
Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.1843/19.03.2021; 
 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. 
1845/19.03.2021; 
 Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr. 1, pentru agricultură și activități 
economico-financiare; 
 Având în vedere HCL nr.11/26.02.2021, privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli 
privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele/utilajele din dotarea UAT Comuna 
Ivești, județul Galați; 
 Având în vedere prevederile art.129 alin. (2) lit.”d” şi alin.(7) lit.„b”, „g”, „i” și „n” din 
Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art.1 alin.(5) din O.G.nr.80/2001, privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

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

 
 

 H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.- Incepând cu data de 01.01.2021, se aprobă utilizarea autotutilitarei cu numărul de 
inmatriculare GL-15-CLI, din dotarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgență, în cadrul 
Serviciului de gospodarie locala Ivesti, judetul Galati, in afara timpului de interventie pentru situatii 
de urgență. 

 
Art.2.- Se aprobă alocarea unei cote maxime lunare de 100 litri combustibil pentru 

autoutilitara din dotarea Comunei Ivesti, judetul Galati. 
 

 Art.3.- Primarul Ivesti, judetul Galati va lua măsuri pentru aducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 



Art.4.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta hotarare 
celor interesati. 

 
 
 

  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Gotu Gică     Toma Zanfirica  

 
 

 

 

 

 

 

 

Consilieri în funcţie: 17   ;    Consilieri prezenţi:  17 
Număr voturi înregistrate: Pentru= 17;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Nr. 1843 din 19.03.2021 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizarii autotutilitarei din dotarea Serviciului 
voluntar pentru situatii de urgenta, in cadrul Serviciului de gospodarie locala Ivesti, 
judetul Galati 

 

 Avand in vedere normele financiar contabile in vigoare: 

 Avand in vedere ca in dotarea serviciului de gospodarie locala nu sunt 

autovehicule; 

 Avand in vedere volumul mare al lucrarilor ce se desfasoara in localitate, in 

activitatile zilnice; 

 Propun Consiliului local al comunei Ivesti, aprobarea utilizarii autoutilitarei din 

dotarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, in cadrul Serviciului de 

gospodarie locala. 

 Autoutilitara este marca Dacia Duster înmatriculată cu nr.GL-15 CLI. 

  

 
 
 
      P R I M A R , 
 
      Gheoca Maricel  
 



 
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA IVESTI 
P R I M A R , 
Administrator Public, 
Nr.1845 din 19.02.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii autotutilitarei din dotarea Serviciului voluntar 
pentru situatii de urgenta, in cadrul Serviciului de gospodarie locala Ivesti, judetul Galati 

 
 Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136 din 
O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere aprobarea utilizarii 
autotutilitarei din dotarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, in cadrul Serviciului de 
gospodarie locala Ivesti, judetul Galati. 
 Avand in vedere complexitatea activitatii in cadrul serviciului de gospodarie locala, 
determinata de: 

- Numarul mare de 501 persoane, beneficiare de ajutor social care au obligatia de a 
presta activitati in folosul comunitatii; 

- Caracteristicile etnice ale celor doua categorii de romi care predomina numarul 
asistatilor social din comuna Ivesti; 

- Numarul insuficient de personal de conducere care sa supravegheze orarul si 
lucrarile ce se efectueaza cu aceste grupuri defavorizate; 

- Importanta indeplinirii planului de activitate al institutiei, astfel cum a fost aprobat prin 
Hotărârea Consiliului local nr. 1/21.01.2021, privind aprobarea planului anual de 
acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor 
de ajutor social şi părinţilor copiilor pentru care s-au dispus măsuri speciale; 

- Necesitatea efectuarii unor deplasari in afara localitatii, in interes de serviciu; 
Se impune utilizarea autoutilitarei din dotarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta,  

in cadrul Serviciului de gospodarie locala Ivesti, in timpul in care aceasta nu este utilizata pentru 
activitatea S.V.S.U.  

Precizez ca atunci cand situatia impune desfasurarea de activitati cu autoutilitara in cadrul 
SVSU, se va intrerupe utilizarea acesteia la serviciul de gospodarie locala.  

Autovehiculul va fi utilizat de primarul și viceprimarul comunei Ivesti, in functie de situatiile 
care se impun pentru desfasurarea eficienta a activitatii in timp operativ. 

Conform prevederilor art. 1 alin.(5) din O.G.nr.80/2001, privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare, „Unităţile administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura 
celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, prin hotărâre a consiliului local...”. 
 Consumul total lunar de combustibil pentru utilizarea autoutilitarei va fi de maxim 100 
litri/luna, cu respectarea dispozitiilor legale anterior prezentate.  
 Având în vedere cele de mai sus, consider oportun ca proiectul de hotărâre să fie dezbătut 
şi aprobat în şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, din luna 
martie 2021.   
 
      ADMINISTRATOR PUBLIC, 
      Bararu Oana Giorgiana 
 


