
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 38 

Din 19.05.2021 
 

privind aprobarea plății din bugetul local al comunei Ivești, județul Galați  a cotizației de 
membru al Asociației  Grupul de Acțiune Locală Siret Bârlad Est 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, județul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3140 din 11.05.2021 

 

 Consiliul local al comunei Ivești, județul Galați; 

Având în vedere Expunerea de motive a domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, 

judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 3140 din 11.05.2021; 

 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. 

3144 din 11.05.2021 ; 

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 in vedere Hotararea nr.23/18.03.2014, privind aprobarea participarii comunei 
Ivesti, ca membru fondator la constituirea Asociatiei Grupul de Actiune Locala Siret Bârlad Est; 

Având în vedere Actul Adițional nr.8/18.12.2020 la Statutul Asociației Grupul de Actiune 
Locala Siret Bârlad Est; 

Având în vedere Hotărârea nr.88/04.05.2021, a Consiliului Director al Asociației Grupul 
de Acțiune Locală Siret Bârlad Est; 

Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2) lit.„d” și alin.(7) lit.„n” din O.U.G. nr.57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

             Având în vedere prevederile art.35 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) 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 plata cotizației aferentă anului 2021 pentru U.A.T. Comuna Ivești, 
județul Galați din bugetul local al comunei Ivești, către Asociația Grupul de Acțiune Locală Siret 
Bârlad Est, in calitate de membru al acesteia, în valoare de 4,8743 lei/locuitor, calculat la 8.441 
locuitori, conform H.C.L.nr.23/18.03.2014. 
  



     Art.2.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta 
hotărâre celor interesați. 
 
 
 
  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 

 
 



 

R O M A N I A 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVESTI 
P R I M A R 
Nr. 3206 din 13.05.2021  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea plății din bugetul local al comunei Ivești, județul Galați  
a cotizației de membru al Asociației  Grupul de Acțiune Locală Siret Bârlad Est  

 
Prin  Hotararea nr.23/18.03.2014, Consiliul local al comunei Ivesti, judetul Galati a 

aprobat participarea comunei Ivesti, ca membru fondator la constituirea Asociatiei Grupul de 

Actiune Locala Siret Barlad Est. Scopul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Siret Barlad Est il 

constituie dezvoltarea durabila a comunitatilor de pe teritoriul administrativ al localitatilor care au 

statut de membri fondatori, promovarea principiilor parteneriatului public-privat si cooperarea cu 

alte micro-regiuni, și implementarea măsurilor/ operațiunilor integrate din cadrul Strategiei de 

Dezvoltare Locală. 

      Veniturile Asociației provin din taxa de aderare  și cotizația anuală a membrilor fondatori 

și asociați stabilită prin Hotărârea Consiliului director al GAL; 

     Potrivit art.5.3.2 din Actul adițional nr.8/18.12.2020 la Statutul Asociației, una dintre 

obligațiile membrilor asociației este să plătească anual cotizația stabilită. Consiliul Director al 

Grupului de Acțiune Locală stabilește până la 31 ianuarie cuantumul contribuției anuale. 

 Prin Hotărârea nr.88/04.05.2021, a Consiliului Director al Asociației Grupul de Acțiune 

Locală Siret Bârlad Est s-a aprobat contribuția UAT-urilor membre pentru perioada 1 ianuarie 

2021-31 decembrie 2024, în cuantum de 1 euro/locuitor, ce urmează a fi încasat până la 30 

iunie 2021. 

În conformitate cu prevederile legale, Consiliul local are competența adoptării acestui 

proiect de hotărâre. 

 

 
 

P R I M A R , 

Gheoca Maricel 

 

 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R ,  
Compartimentul Buget Patrimoniu 
Nr.  3224 din 13.05.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
privind aprobarea plății din bugetul local al comunei Ivești, județul Galați  a cotizației de 
membru al Asociației  Grupul de Acțiune Locală Siret Bârlad Est 

 
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 prezentat se propune aprobarea platii cotizatiei aferenta anului 2021, 
pentru U.A.T. Comuna Ivesti, catre Asociația Grupul de Actiune Locala Siret Barlad Est.  

Consiliul local al comunei Ivesti, judetul Galati a aprobat participarea comunei Ivesti, ca 
membru fondator la constituirea Asociatiei Grupul de Actiune Locala Siret Barlad Est prin 
Hotararea nr.23/18.03.2014. 

Importanța activării ca membru în cadrul unui Grup de Acțiune Locală este subliniată de 
faptul că sunt multe oportunități de finanțare a proiectelor depuse prin GAL, acestea avand la 

dispoziție fonduri europene nerambursabile. 
Proiectul de hotarare este intocmit in baza urmatoarelor prevederi legale: 
- 129 alin.(2) lit.„d” și alin.(7) lit”n” din O.U.G. nr.57/2019 Cod administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, in baza cărora consiliul local are atribuții privind 
cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern și în exercitarea acestei atribuții, asigură, 
potrivit competențelor sale, și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes local privind serviciile comunitare de utilități publice de interes local; 

- art.35 alin.(4) şi alin.(6) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia asociaţiile de dezvoltare comunitară se 
finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale u.a.t.-urilor membre, din alte surse atrase pe 
bază de proiecte, împrumuturi sau parteneriate public-private, în condiţiile legii….Obligaţiile 
financiare rezultate din acorduri de aderare a unităţilor administrativ-teritoriale la asociaţii 
interne organizate la nivel naţional cu personalitate juridică, hotărâte de autorităţile deliberative, 
în condiţiile legii, se suporta din bugetele locale ale acestora.  
 Cotizația este constituită din suma de 41.143 lei, calculată cu 1 euro/locuitor (curs 
valutar la data de 31.01.2021, conform obliogației Consiliului Director al asociației GAL Siret 
Bârlad Est de a stabili anual cotizația) la un număr de 8.441 locuitori, conform 
H.C.L.nr.23/18.03.2014. 

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

şedinţa ordinară din luna mai 2021. 

 
 

INSPECTOR, 
Stoica Mirela - Maricela 

 
 

 


