
  ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 30 
 

Din 19.04.2021 
 
Privind: desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi în comisiile 
de închiriere a terenurilor agricole proprietate publică/privată a comunei Ivești, judeţul Galați 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr de înregistrare şi data depunerii proiectului:  2435 din  09.04.2021 

 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
19.04.2021; 
 Având în vedere Expunerea de motive a domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 2435 din 09.04.2021; 
 Având în vedere Raportul de specialitate intocmit  de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, inregistrat sub nr. 2457 din  
12.04.2021; 
 Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură și activități 
economico-financiare; 

Având în vedere H.C.L.nr.19/30.03.2021, privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a 
unor suprafețe de păşune pentru anul 2021,  

 Având în vedere H.C.L.nr.20/30.03.2021, privind închirierea suprafetelor de teren agricol in 
anul 2021, comisiile de închiriere a terenurilor agricole proprietate publică/privată a comunei Ivești, 
judeţul Galaţi 
 Având în vedere prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit.“b” din Ordonanța de 
Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1.- Se desemnează reprezentanții  Consiliului local al comunei Ivești, județul Galați în 
comisiile de inchiriere a terenurilor agricole proprietate publică/privată a comunei Ivești, judeţul 
Galați, după cum urmează: 

1. Brăilescu Petru, consilier local - membru; 
2. David Garofița, consilier local  - membru supleant. 

 
 Art.2.- Secretarul general al comunei Ivești, județul Galați va comunica prezenta hotărâre 
celor interesați. 
 
  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
        SECRETAR GENERAL, 
  Gruia Ion     Toma Zanfirica  
 
 
 

Consilieri în funcţie:  17          Consilieri prezenţi:  16 
Număr voturi înregistrate: Pentru= 16 ;  Împotrivă = 0 ;  Abţineri = 0 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Nr.2435 din 09.04.2021 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 
La proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Iveşti, 

judeţul Galaţi in comisiile de inchiriere a terenurilor agricole proprietate publică/privată a comunei 

Ivești, judeţul Galaţi 

  

 Având în vedere HCL nr.19/30.03.2021, privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a 

unor suprafețe de păşune pentru anul 2021, și HCL nr.20/30.03.2021, privind închirierea 

suprafetelor de teren agricol in anul 2021, prin dispoziția primarului comunei Ivești se vor constitui 

comisiile de închiriere a suprafețelor de teren agricol care fac obiectul acestora. 

In componența acestor comisii vor fi desemnați ca membri, funcționari publici din 

compartimentele de resort ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ivești și 1 consilier 

local. 

Totodată este necesară și desemnarea unui membru supleant, reprezentant al Consiliului 

local, pentru cazurile in care membrul desemnat nu își poate exercita funcția de membru al comisiei 

din diferite motive. 

Propun Consiliului local al comunei Ivești desemnarea unui reprezentant al acestuia 

comisiile de inchiriere a a terenurilor agricole proprietate publică/privată a comunei Ivești, judeţul 

Galaţi. 

 

      P R I M A R , 

 

      Gheoca Maricel  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Compartimentul Administrator Public 
Nr.2457 din 12.04.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei 

Iveşti, judeţul Galaţi in comisiile de inchiriere a terenurilor agricole proprietate publică/privată 

a comunei Ivești, judeţul Galaţi 

   

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136 

alin.(1) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ. 

  Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere desemnarea 

reprezentantului Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi în comisiile de inchiriere a 

terenurilor agricole proprietate publică/privată a comunei Ivești, judeţul Galaţi. 

Totodată este necesară și desemnarea unui membru supleant, reprezentant al 

Consiliului local, pentru cazurile in care membrul desemnat nu își poate exercita funcția de 

membru al comisiei din diferite motive. 

  Având în vedere H.C.L.nr.19 /30.03.2021, privind aprobarea inițierii procedurii de 

închiriere a unor suprafețe de păşune pentru anul 2021, și HCL nr.20/30.03.2021, privind 

închirierea suprafetelor de teren agricol in anul 2021, comisiile de închiriere a terenurilor 

agricole proprietate publică/privată a comunei Ivești, judeţul Galaţi se vor constitui prin 

dispoziția Primarului comunei Ivești. 

 Consiliul local are competenţa de a analiza şi aproba proiectul de hotărâre prezentat 

în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2020, in conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), 

alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit. “b”, din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

  

 
          ADMINISTRATOR PUBLIC,  
 
                 Cons.jr.Băraru Oana-Giorgiana 

 

 
 


