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H O T Ă R Â R E A  Nr.  40 
Din 19.05.2021 

 
Privind: imputernicirea domnului Popa Vasile, pentru coordonarea activității serviciului 
„CONSILIUL LOCAL IVEȘTI-SERVICIUL SALUBRIZARE” 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr de înregistrare şi data depunerii proiectului : 3441 din  19.05.2021. 

 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
19.05.2021; 
 Având în vedere Expunerea de motive a domnului Gheoca Maricel, primarul comunei 
Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.3441 din 19.05.2021; 
 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. 
3442 din  19.05.2021; 

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 Hotărârea nr.18/26.02.2021, privind privind înfiinţarea şi organizarea 
serviciului „CONSILIUL LOCAL IVEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de 
interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului 
Local al comunei Ivești, judeţul Galaţi ; 
 Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2), lit. „d”, alin.(4) lit.”e” și alin.(7) lit.„i” și lit.„n” 
din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În baza art.139 alin.(3) lit.”a” și 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. (1) Incepând cu data prezentei, se împuterniceste, până la organizarea 
concursului de ocupare a funcţiei de șef serviciu sau a transferului pentru acestă funcţie, dar nu 
mai mult de 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri, domnul Popa Vasile, identificat cu C.I. 
seria ..... nr............., eliberată de SPCLEP Tecuci la data de ........................, CNP 
................................. să coordoneze activitatea serviciului „CONSILIUL LOCAL IVEŞTI – 
SERVICIUL SALUBRIZARE ". 

 
 (2) Se împuterniceşte primarul comunei IVEŞTI să emită, dispoziţia privind 

împuternicirea domnului Popa Vasile pentru coordonarea activităţii serviciului „CONSILIUL 
LOCAL IVEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”. 

 
Art.2.- Incepând cu data prezentei, Hotărârea nr.18/26.02.2021, privind înfiinţarea și 

organizarea serviciului „CONSILIUL LOCAL IVEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu 
public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înființat și organizat în subordinea 
Consiliului Local al Comunei IVEŞTI, judeţul Galaţi se modifică în mod corespunzător. 

 
 Art.3.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 Art.4.- 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 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Nr. 3441 din 19.05.2021 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

La proiectul de hotărâre privind imputernicirea domnului Popa Vasile, pentru coordonarea 
activității serviciului „CONSILIUL LOCAL IVEȘTI-SERVICIUL SALUBRIZARE” 

 
 Prin Hotărârea nr.18 din 26.02.2021, Consiliul local al comunei Ivești a aprobat înfiinţarea 

şi organizarea serviciului „CONSILIUL LOCAL IVEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu 

public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea 

Consiliului Local al comunei Ivești, judeţul Galaţi. 

Prin art.6 alin.(5) din HCL nr.18/26.02.2021, a fost împuternicit dl.Tauș Ionel-Mugurel să 

coordoneze activitatea serviciului „CONSILIUL LOCAL IVEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”, 

până la organizarea concursului de ocupare a funcţiei de șef serviciu sau a transferului pentru 

acestă funcţie, dar nu mai mult de 6 luni de la data adoptării hotărârii respective. 

Urmare demisiei din funcție a domnului Tauș Ionel-Mugurel se impune nominalizarea 

urgentă a unui coordonator pentru o perioadă de 6 luni, care să coordoneze activitatea acestui 

serviciu public de intreres local, a cărui funcționare nu poate fi întreruptă sub nicio formă. 

Propun imputernicirea domnului Popa Vasile, inspector în cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Ivești, pentru coordonarea activității serviciului „CONSILIUL LOCAL 

IVEȘTI-SERVICIUL SALUBRIZARE”.  

 Având în vedere cele menționate, solicit aprobarea proiectului de hotărâre, în forma 

prezentată. 

                                                                  P R I M A R , 
 
      Gheoca Maricel 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Serviciul Financiar contabil, Salarizare, Resurse umane, Impozite și taxe 
Compartimentul ADMINISTRATOR PUBLIC 
Nr. 3442 din  19.05.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind imputernicirea domnului Popa Vasile, pentru coordonarea activității 
serviciului „CONSILIUL LOCAL IVEȘTI-SERVICIUL SALUBRIZARE”  

Proiectul de hotărâre prezentat de initiator este intocmit in baza prevederilor art.136 alin.(1) 
din O.U.G. nr.57/2021, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin proiectul prezentat se propune imputernicirea domnului Popa Vasile, pentru 
coordonarea activității serviciului „CONSILIUL LOCAL IVEȘTI-SERVICIUL SALUBRIZARE”.  

 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele:  
a) starea de fapt – Serviciul public de salubrizare a fost organizat până în prezent la  

nivel de compartiment în cadrul aparatului de speciualitate al Primarului comunei Ivești. 
Urmare modificărilor legislative s-a impus organizarea acestuia ca serviciu public cu 

personalitate juridică în subordinea Consiliului local al comunei Ivești.  
Prin  Hotărârea nr.18 din 26.02.2021, Consiliul local al comunei Ivești a aprobat înfiinţarea 

şi organizarea serviciului „CONSILIUL LOCAL IVEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”. Prin art.6 
alin.(5) din HCL nr.18/26.02.2021, a fost împuternicit dl.Tauș Ionel-Mugurel să coordoneze 
activitatea serviciului „CONSILIUL LOCAL IVEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”, până la 
organizarea concursului de ocupare a funcţiei de șef serviciu sau a transferului pentru acestă 
funcţie, dar nu mai mult de 6 luni de la data adoptării hotărârii respective. 

Urmare demisiei din funcție a domnului Tauș Ionel-Mugurel se impune nominalizarea 
urgentă a unui coordonator pentru o perioadă de 6 luni, care să coordoneze activitatea acestui 
serviciu public de intreres local, a cărui funcționare nu poate fi întreruptă sub nicio formă. 

 
b) starea de drept – prin faptul că proiectul de hotărâre este susţinut de HCL nr. 18 din 

26.02.2021, privind privind înfiinţarea şi organizarea serviciului „CONSILIUL LOCAL IVEŞTI – 
SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, 
înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Ivești, judeţul Galaţi, și de 
dispoziţiile art. 129 alin.(2), lit. „d”, alin.(4) lit.”e” și alin.(7) lit.„i” din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și ale  art.35 
alin.(3), alin.(4) şi alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare 

În consecinţă, proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului Popa Vasile, pentru 
coordonarea activității serviciului „CONSILIUL LOCAL IVEȘTI-SERVICIUL SALUBRIZARE”, 
îndeplineşte condiţiile de legalitate și poate fi adoptat în şedinţa în plen a Consiliului Local al 
comunei Ivești, județul Galați  în forma prezentată de inițiator.  

 
 

  ȘEF SERVICIU,    ADMINISTRATOR PUBLIC, 
 
  Barbu Corina - Ionela    Bararu Oana Giorgiana 


