
ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A     Nr. 39

Din 13.11.2020

Privind:  desemnarea  domnului  GHEOCA  MARICEL,  primar,  reprezentant  legal  al  unităţii
administrativ-teritoriale  Comuna  Iveşti,  Judeţul  Galaţi,  în  relaţiile  cu  Agenţia  pentru  Finanţarea
Investiţiilor Rurale (AFIR) 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi;
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului de hotarâre: 7267/12.11.2020

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
13.11.2020;

Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  a  d-lui  Gheoca  Maricel,  Primarul  comunei  Iveşti,
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 7267/12.11.2020;

Având în vedere Raportul  de specialitate intocmit  de compartimentul de resort  din cadrul
aparatului  de  specialitate  al  Primarului  comunei  Iveşti,  judeţul  Galaţi,  înregistrat  sub
nr.7270/12.11.2020;

Având în vedere Raportul  de avizare a Comisiei  de specialitate  nr.1 pentru agricultură și
activități economico-financiare;

Având în vedere Contractul de finanţare nr.C 0720RN00011721800798/18.01.2018, încheiat
între AFIR Constanța și  Comuna Ivești  pentru obiectivul  „Modernizare rețea de drumuri  locale în
comuna Ivești, județul Galați”;

Având în vedere Contractul de finanţare nr.C 1920074X223821805249/31.05.2019, încheiat
între  AFIR  Constanța  și  UAT  Comuna  Ivești  pentru  obiectivul  „Achiziție  utilaje  pentru  Serviciul
gospodărie locală în comuna Ivești, județul Galați;

Având  în  vedere  prevederile  art.129  alin.(1)  și  alin.(14)  și  ale  art.154  alin.(6)  din  O.U.G.
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile  art.20 alin.(1)  litera „j”,  art.23 alin.(1)  litera „c”  din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale;

În  temeiul  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 Ş T E :

Art.1.- Începând cu data prezentei se aprobă desemnarea domnului GHEOCA MARICEL –
primar-  ca  reprezentant  legal  al  unităţii  administrativ-teritoriale  Comuna  Iveşti,  Judeţul  Galaţi,  în
relaţiile cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR). 

Art.2.-  Domnul  GHEOCA  MARICEL  se  identifică  cu  C.I  seria  GL  nr.  996149  emisă  de
SPCLEP Tecuci, judeţul Galaţi, la data de 19.02.2015, CNP 1690413173177.



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

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL,

David Garofița Toma Zanfirica 

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



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA IVEȘTI
P R I M A R
Nr. 7267 din 12.11.2020

EXPUNERE DE MOTIVE

La  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea  domnului  GHEOCA  MARICEL  –primar-  ca
reprezentant legal al unităţii administrativ-teritoriale Comuna Iveşti, Judeţul Galaţi, în relaţiile cu
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

Comuna Ivești are calitatea de membru fondator în cadrul Asociatiei Grupul de Actiune
Locală (G.A.L.) Siret Barlad Est.

In  cadrul  acestui  G.A.L.s-a  obținut  finanțarea  unor  utilaje  necesare  Serviciului  de
Gospodărie  Locală  al  comunei  Ivești,  județul  Galați,  prin  Contractul  de  finanțare  nr.  C
1920074X223821805249/31.05.2019,  încheiat  între  AFIR  Constanța  și  UAT  Comuna  Ivești
pentru obiectivul „Achiziție utilaje pentru Serviciul gospodărie locală în comuna Ivești, județul
Galați- Submăsura 19.2.

În vederea implementării proiectului este necesară desemnarea reprezentantului legal al
unităţii  administrativ-teritoriale  Comuna  Iveşti,  Judeţul  Galaţi,  în  relaţiile  cu  Agenţia  pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

Conform prevederilor art.154 alin.(6) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă
a  administraţiei  publice  locale,  reprezintă  unitatea  administrativ-teritorială  în  relaţiile  cu  alte
autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române şi străine, precum şi în justiţie.

Consiliul  local  al  comunei  Ivești  are competența de a analiza  și  aproba proiectul  de
hotărâre prezentat.

P R I M A R ,

Gheoca Maricel



 
ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
P R I M A R ,
Compartimentul Administrator Public
Nr.7270 din 12.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului GHEOCA MARICEL –primar- ca

reprezentant  legal  al  unităţii  administrativ-teritoriale  comuna Iveşti,  judeţul  Galaţi,  în

relaţiile cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR)

Proiectul  de  hotărâre  prezentat  de  către  iniţiator  are  în  vedere  desemnarea

domnului GHEOCA MARICEL –primar- ca reprezentant legal al unităţii  administrativ-

teritoriale  comuna  Iveşti,  judeţul  Galaţi,  în  relaţiile  cu  Agenţia  pentru  Finanţarea

Investiţiilor Rurale (AFIR).

Conform  prevederilor  art.154  alin.(6)  din  O.U.G.  nr.57/2019,  privind  Codul

administrativ,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Primarul,  în  calitatea  sa  de

autoritate  publică  executivă  a  administraţiei  publice  locale,  reprezintă  unitatea

administrativ-teritorială  în  relaţiile  cu  alte  autorităţi  publice,  cu  persoanele  fizice  sau

juridice române şi străine, precum şi în justiţie.

In baza prevederilor si ale art.20 alin.(1) lit. „j”, art.23 alin.(1) lit. „c” din Legea nr.

273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,

ordonatorii de credite răspund de angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în

limita creditelor bugetare aprobate şi a veniturilor bugetare posibil de încasat.

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

prezentat în şedinţa din 13.11.2020.

    ADMINISTRATOR PUBLIC,
           Băraru Oana-Giorgiana
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