
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Nr.7510 din 20.11.2020 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
La proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului Gheoca Maricel, primarul comunei 

Ivești ca reprezentant Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi in Grupul de Acțiune Locală 

Siret- Bârlad Est 

  

 Prin Hotărârea nr.23/18.03.2014, Consiliul local a aprobat participarea comunei 

Ivești, în calitate de membru fondator la Grupul de Acțiune Locală (G.A.L.) Siret Bârlad 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. 

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. 

 In vederea reprezentării intereselor comunei Ivești și ale Consiliului local al comunei 

Ivești, județul Galați, propun desemnarea reprezentantului acestuia în cadrul Grupului de Acțiune 

Locală (G.A.L.) Siret Bârlad Est in ședința ordinară din luna noiembrie 2020. 

 

      P R I M A R , 

      Gheoca Maricel  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Compartimentul Administrator Public 
Nr.7511 din 20.11.2020 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului Gheoca Maricel, primarul comunei 

Ivești ca reprezentant Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi in 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. 

Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere desemnarea domnului 

Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești ca reprezentant Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul 

Galaţi in Grupul de Acțiune Locală Siret- Bârlad Est. 

Având în vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.„e”, alin.(9) lit„a” din O.U.G.nr.57/2019, privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local hotărăşte, în condiţiile 

legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi 

realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. 

Față de cele prezentate de inițiator apreciez oportunitaea și necesitatea proiectului de 

hotărâre prezentat. 

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

şedinţa ordinară din luna noiembrie 2020. 

  

 
          ADMINISTRATOR PUBLIC,  
 
                 Cons.jr.Băraru Oana-Giorgiana 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E A Nr. 45  

 

Din 27.11.2020 
 

Privind: desemnarea domnului Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești ca reprezentant al 
Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi în Grupul de Acțiune Locală Siret- Bârlad Est 
Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr de înregistrare şi data depunerii proiectului:  7510 din  20.11.2020 

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

27.11.2020; 
Având în vedere Expunerea de motive a domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei 

Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 7510 din 20.11.2020. 
Având în vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, inregistrat sub nr. 7511 din  
20.11.2020; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru minorități, validare, juridică și 
de disciplină; 

Având în vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.„e” și alin.(9) lit„a” din O.U.G.nr.57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza 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 Ş T E : 

 
Art.1.- Incepând cu data prezentei, se desemnează domnul Gheoca Maricel, primarul 

comunei Ivești ca reprezentant al Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi în Grupul de 
Acțiune Locală Siret- Bârlad Est. 

 
Art.2.- Secretarul general al comunei Ivești, județul Galați va comunica prezenta hotărâre 

celor interesați. 
 
 

  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Deleanu Gabriel    Toma Zanfirica  
 
 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  15 
Număr voturi înregistrate: Pentru= 15 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri =0 



 
 


