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H O T Ă R Â R E A  Nr. 35 
 

Din 19.05.2021 
 
Privind: îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr.46/19.06.2014, privind atestarea 
apartenentei la domeniul privat al comunei Ivesti, judetul Galati, a unor suprafete de teren 

Initiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului: 3326/17.05.2021 

 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, intrunit în şedinţa ordinară din data de 
19.05.2021; 
 Având in vedere Expunerea de motive a d-lui Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 3326 din 17.05.2021; 
 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. 
3330 din 17.05.2021; 

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 prevederile art. 129 alin.(1), alin. (2) lit.„c”, art.354 și art.355 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.557 alin.(2) și alin.(4)  si art.888 din Legea nr.287/2009, 
privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare  ; 

În baza art.139 alin.(2) 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.- Se aprobă îndreptarea erorii materiale survenite în conţinutul Anexei 1 la 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ivesti nr. 46/19.06.2014, privind atestarea apartenentei 
la domeniul privat al comunei Ivesti, judetul Galati, a unor suprafețe de teren, în sensul că 
înscrierea „T.103, P.1295+1296” de la rândul 9, coloana Amplasament, se înlocuieşte cu 
înscrierea „T.102, P.1295+1296”. 

 
 



Art.2. Celelalte prevederi din H.C.L. nr.63/27.08.2014, privind atestarea apartenenței la 
domeniul privat al comunei Ivesti, judetul Galati, a unor suprafețe de teren, rămân neschimbate.  

 
Art.3.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi va comunica prezenta 

hotărâre celor interesaţi. 
 
 
 

  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Mihalache Tanța    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.   3326 din 17.05.2021 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

La proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr. 

46/19.06.2014, privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Ivesti, judetul 

Galati, a unor suprafete de teren 

 

 Prin  H.C.L. nr. 46/19.06.2014, privind atestarea apartenentei la domeniul privat al 

comunei Ivesti, judetul Galati, a unor suprafete de teren, au fost incluse in inventarul privat al 

comunei Ivesti, judetul Galati, suprafața de  24.411 mp.teren arabil situat în zona SMA 

Diecheni. 

 In urma verificării amplasamentului acestui teren, s-a constatat că la atestarea 

apartenenței acestuia la domeniul privat al comunei Ivești, județul Galați, Planul de 

amplasament și delimitare al terenului respectiv a fost intocmit cu eroare materială în ceea ce 

privește numărul de tarla. Inițial a fost întocmit ca fiind in T.103 însă în anul 2021 s-a constatat 

că numărul corect este T.102, ceea ce a condus la inscrierea in anexa nr.1 la hotărârea 

46/19.06.2014, eronat, in care la la rândul 9, coloana Amplasament a fost inscris în „T.103, 

P.1295+1296” corectă fiind înscrierea „T.102, P.1295+1296”.  

Faţă de cele prezentate, Consiliul local are competenţa de a aproba îndreptarea erorii 

materiale cuprinse în H.C.L. nr. 46/19.06.2014, privind atestarea apartenentei la domeniul 

privat al comunei Ivesti, judetul Galati, a unor suprafete de teren. 

 

                                                                 P R I M A R , 

      Gheoca Maricel 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

COMUNA IVEŞTI 

P R I M A R , 

Compartimentul Urbanism-Cadastru, Amenajarea teritoriului, Disciplina in constructii, 

Investitii, Achiziţii publice, Monitorizare contracte 

Nr. 3330 din 17.05.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

La proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr. 

46/19.06.2014, privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Ivesti, judetul 

Galati, a unor suprafete de teren 

  

Proiectul de hotărâre prezentat de initiator este intocmit in baza prevederilor 

art.136 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Prin proiectul prezentat se propune îndreptarea erorii materiale cuprinse în 

H.C.L. nr. 46/19.06.2014, privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei 

Ivesti, judetul Galati, a unor suprafete de teren.  

Avand in vedere ca proiectul de hotarare este intocmit in baza prevederilor art. 

129 alin.(1), alin. (2) lit.„c”, art.354 și art.355 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consider oportun adoptarea 

acestuia. 

 Faţă de cele prezentate, Consiliul local are competenţa de a analiza proiectul de 

hotarare, potrivit prevederilor legislaţiei in domeniu, in sedinţa ordinară din luna mai 

2021. 

 

      INSPECTOR , 

      Rosu Catalin Sorin  
 


