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COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.    39 
Din 19.05.2021 

 

Privind: atribuirea cu titlu gratuit a unor cantități de material lemnos unor locuitori din comuna 
Ivești, județul Galați, aflați în situații deosebite 
 

Initiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului:  3147/11.05.2021 

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

19.05.2021; 
 Având in vedere Expunerea de motive a domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei 
Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.  3147/11.05.2021; 
 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.3150/11.05.2021; 

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 în vedere Autorizația de Exploatare nr.1689028/8139/19.11.2021, emisă de 
Ocolul Silvic Hanu Conachi ; 
 Având in vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit.„c” și alin.(7) lit.„b” din O.U.G.nr.57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art.28 alin.(2), din Legea nr.416/2001, privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Având în vedere prevederile art. 41 si art.44 din H.G.nr.50/2011, pentru aprobarea  
Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor Legii  nr.  416/2001  privind venitul minim 
garantat; 

În baza art. 129 alin. (3) lit.„g” și art.196, alin.(1) lit.„a” din O.U.G.nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 



 Art.1.- Se aprobă atribuirea cu titlu gratuit a unor cantități de material lemnos rezultat din 
toaletarea și defrișarea arborilor uscați din zona străzii Aviației,  unor locuitori din comuna Ivești, 
județul Galați, aflați în situații deosebite, după cum urmează: 
 

1. Iovu Genoveva:  2,14 mc. 
2. Dănilă Vasile:  2,14 mc. 
3. Pohrib Tincuța:  2,14 mc. 
4. Stan Alexandru:  2,14 mc. 
5. Cărăuș Tita:  2,14 mc. 
6. Badiu Gheorghe:  2,14 mc. 
7. Ochiană Gheorghe: 2,14 mc. 

 
Art.2.- Primarul comunei Ivești, județul Galați va lua măsuri de aducere la îndeplinire a  

prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 Art.3.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta 
hotarare celor interesati. 
 
 
 
  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. 3147 din 11.05.2021 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

La proiectul de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unor cantități de material lemnos unor 
locuitori din comuna Ivești, județul Galați, aflați în situații deosebite 

 
 In urma curățării străzii Aviației de arborii uscați existenți în zona acesteia, propun ca 
atribuirea cu titlu gratuit a unor cantități de material lemnos unor locuitori din comuna Ivești, 
județul Galați, aflați în situații deosebite, astfel: 
 

1. Iovu Genoveva:  2,14 mc. 
2. Dănilă Vasile:   2,14 mc. 
3. Pohrib Tincuța:  2,14 mc. 
4. Stan Alexandru:  2,14 mc. 
5. Cărăuș Tita:   2,14 mc. 
6. Badiu Gheorghe:  2,14 mc. 
7. Ochiană Gheorghe: 2,14 mc. 
 

Precizez ca din solicitarile formulate si din anchetele sociale efectuate, a  
rezultat ca, persoanele aratate mai sus au situatii materiale precare, fiind in situații vulnerabile, 
de marginalizare socială, din cauza vârstei- in cazul unora, a bolilor de care suferă- în cazul 
altora dintre ei.  
 Avand in vedere ca atribuirea cu titlu gratuit a unor cantități de material lemnos constituie 
acordarea  unui sprijin material unor familii/persoane nevoiase, propun Consiliului local 
aprobarea proiectului de hotărâre prezentat. 
 
 
 
      P R I M A R ,  
 
      Gheoca Maricel  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNEI IVEŞTI 
P R I M A R , 
Serviciul Public de Asistenta Sociala 
Nr. 3150  din 11.05.2021 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
La proiectul de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unor cantități de material lemnos unor 
locuitori din comuna Ivești, județul Galați, aflați în situații deosebite 

 
 Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere atribuirea cu titlu gratuit a 
unor cantități de material lemnos unor locuitori din comuna Ivești, județul Galați, aflați în situații 
deosebit. 
 Avand in vedere solicitarile unor locuitori din comuna Ivesti, a caror situatie materiala este 
precara, si care au solicitat acordarea unor ajutoare materiale de urgență, s-a procedat la 
efectuarea de anchete sociale la domiciliul acestora. Din anchetele sociale  efectuate se 
constatata ca solicitarile acestora sunt intemeiate, iar acordarea unui ajutor material constand in 
material lemnos rezultat din curățarea arborilor uscați din zona străzii Aviației, ar constitui un 
important spijin material pentru aceste familii aflate in dificultate. 
 In conformitate cu prevederile art. 28 alin.(2), din Legea nr.416/2001, privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 41 si art.44 din H.G.nr.50/2011, 
pentru aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor Legii  nr.  416/2001  
privind venitul minim garantat, potrivit carora, primarul poate acorda ajutoare de urgenta familiilor  
sau persoanelor singure aflate in situatii deosebite, pe baza hotararii Consiliului local. Aceste 
ajutoare pot fi in natura, asa cum propune si initiatorul prezentei hotarari. 
 Consiliul local are competenţa aprobării, în baza art.129 alin. (2) lit.„c” și alin.(7) lit.„b” din 
O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 
căruia acesta are atributii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei și asigură 
cadrul legal pentru furnizarea serviciilor sociale persoanelor aflate în nevoie socială. 
 Având în vedere cele de mai sus, consider oportun ca proiectul de hotărâre să fie dezbătut 
şi aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi din luna mai 
2021. 
 
 
     CONSILIER, 
 
     Sava Tincuța 
      
 


