
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
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H O T Ă R Â R E A  Nr. 50 
 

Din 27.11.2020 
 

Privind: aderarea Comunei Ivești, județul Galați la Societatea Națională de Cruce Roșie din 
România – Filiala Galați 
 
Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7679 /27.11.2020 
  

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.11.2020; 
 Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrat sub nr.7679 din 27.11.2020; 
 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.7680 din 27.11.2020; 
 Având în vedere Raportul de avizare a Comisiei nr.1, pentru agricultură şi activităţi 
economico - financiare; 

Având în vedere prevederile art. 129 alin.(1) și (2) lit.„e”, alin.(7), lit.“c”, și alin.(14) din 
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art.8 și art.11 lit.„i” din Legea nr.139/1995, a Societății 
Naționale de Cruce Roșie din România, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art.51 alin.(3) din Legea nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art.139 alin.(3) lit.„a” și lit.„f” 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.- (1) Se aprobă aderarea Comunei Ivești, județul Galați prin Consiliul local al 
comunei Ivești, județul Galați la Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala 
Galați, începând cu data de 01.01.2021. 
  (2) Calitatea de membru al Societății Naționale de Cruce Roșie din România – 
Filiala Galați va fi prevăzută în statutul comunei Ivești, județul Galați. 
 

Art.2.- Se aprobă dobândirea calității de membru susținător a Comunei Ivești, județul 
Galați la Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Galați. 

 
 Art.3.- Se aprobă Acordul de parteneriat între Comuna Iveşti, judeţul Galaţi și Societatea 
Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Galați, în conformitate cu Anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 



 
 Art.4.- Se aprobă cotizația anuală de 3.000 lei din bugetul local al comunei Ivești, județul 
Galați în vederea susținerii financiare a activităților desfășurate de către Filiala de Cruce Roșie 
Galați, pe perioada derulării parteneriatului aprobat în baza art.3 din prezenta.  
 

Art.5.- Reprezentarea comunei Ivești, județul Galați în cadrul Societății Naționale de 
Cruce Roșie din România – Filiala Galați se asigură de către primarul comunei Ivești, județul 
Galați sau de către împuternicitul acestuia, desemnat prin dispoziție. 
 
  Art.6.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi  va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 Art.7.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta 
hotărâre celor interesaţi. 
 
 
 

  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 



 
 
 
 
ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Nr.7509 din 20.11.2020 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
La proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei pentru acordarea darurilor 

de Crăciun copiilor din comuna Iveşti, judeţul Galaţi 

 

In vederea acordării unor cadouri de Crăciun elevilor şi preşcolarilor de la  

şcolile  din comuna Iveşti, propun Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, 

alocarea sumei de 40.000 lei din bugetul local de venituri şi cheltuieli. 

De aceste daruri vor beneficia în mod egal, indiferent de situaţia materială, 

scolarii, preşcolarii de la Şcolile şi Grădiniţele din comuna Iveşti, copiii de la Clubul 

Sportiv „Gloria” Iveşti, copiii cu dizabilități neșcolarizați şi grupurile de colindători de la 

Primăria comunei Iveşti. 

Suma propusă va fi asigurată din surse proprii ale bugetului local. Decontarea 

cheltuielilor se va face in baza documentelor justificative, potrivit prevederilor legale in 

vigoare. 

Consiliul local are competenţa de a hotărî cu privire la cele expuse mai sus. 

 
       P R I M A R , 
 
       Gheoca Maricel 



        ROMANIA 
   JUDEŢUL GALAŢI 
   COMUNA IVEŞTI 
       P R I M A R, 
Compartimentul Administrator Public 
   Nr. 7513 din 20.11.2020 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
La proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei pentru acordarea darurilor 
de Crăciun copiilor din comuna Iveşti, judeţul Galaţi 
 
 Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere alocarea sumei de 
40.000 lei pentru acordarea darurilor de Crăciun elevilor şi preşcolarilor din comună 
copiilor de la Clubul sportiv Gloria Iveşti, copiii cu dizabilități neșcolarizați şi grupurilor de 
colindători care vor fi organizate. 
 Anual, Consiliul local a alocat sumele necesare pentru acordarea darurilor de 
Crăciun. 
 Sumele necesare pentru acordarea darurilor de Crăciun vor fi asigurate de la cap. 
”Cheltuieli materiale”  Învăţământ. 

Consiliul local poate aproba proiectul de hotărâre prezentat, în baza prevederilor 
art. 129 alin.(2), alin.(7), lit.“a”, lit.“b”, lit.“d”, lit.“e” și alin.(14) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, ca 
autoritate deliberativă, are competenţa de a asigura cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind educatia, protecția copilului, a persoanelor cu 
handicap şi cultura. 

Proiectul de hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor prevederile art.51 
alin.(3) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit caruia, efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe 
bază de documente justificative, care să confirme angajamentele contractuale, primirea 
bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrări, plata salariilor şi a altor 
drepturi băneşti, plata obligaţiilor bugetare, precum şi a altor obligaţii. 
 Având în vedere cele de mai sus, consider oportun ca proiectul de hotărâre să fie 
dezbătut şi aprobat în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2020, a Consiliului local al 
comunei Iveşti, judeţul Galaţi. 
 

 

ADMINISTRATOR PUBLIC, 
 
 Bararu Oana Giorgiana 



 


