
  ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.  8 
Din 26.02.2021 

 

privind aprobarea accesului public gratuit la bunurile publice realizate in cadrul proiectului  
„MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA IVEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI”. 
 
Initiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului: 941 din 12.02.2021 

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

26.02.2021; 
 Având in vedere Expunerea de motive a d-lui Gheoca Maricel, primarul comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, inregistrată sub nr. 941 din 12.02.2021; 
 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. 1035 din 
17.02.2021; 
 Având in vedere Raportul de avizare a Comisiei nr. 1, pentru agricultură şi activităţi 
economico – financiare; 

Având in vedere Procesul verbal nr. 6682/15.10.2020, de receptie la terminarea lucrarilor 
„MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA IVEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI”; 
 Având in vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.”c” și alin.(6) lit.„a” din O.U.G.nr.57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având in vedere prevederile art.8, alin.(2), din H.G. nr. 224 din 5 martie 2008, privind 
stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum şi 
pentru noile angajamente juridice încheiate în perioada tranzitorie până la aprobarea Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art. 139 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 accesul public gratuit pe o perioadă de 5 ani, la investițiile realizate în 
cadrul proiectului „MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA IVEȘTI, 
JUDEȚUL GALAȚI”, finanțat prin Măsura 7.2., pe următoarele drumuri publice din intravilanul 
comunei Ivești, județul Galați: str. Mărăşeşti, str. Gen. A. Dobriceanu, str. Oituz, str. Căpitan 
Ignat, str. Amilcar Vasiliu, str.Gen.Gh.Sava, str. Eroilor, str.Ion Petică, str.Gării, str. Răzeșilor, 
Stradela Casandra Lupescu, Str. 1 Decembrie 1918, str. Decebal, str. Phoenix, str. Nicolae Iorga 
și Aleea Sănătății.  
 

Art.2.- Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează 
primarul comunei Iveşti, judetul Galati. 



 
 Art.3.- Secretarul general al comunei Ivesti, judetul Galati va comunica prezenta hotărâre 

celor interesați. 
 
 

  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Gîrlescu Victor    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. 941 din 12.02.2021 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea accesului public gratuit la bunurile publice 
realizate in cadrul proiectului „MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI LOCALE ÎN 
COMUNA IVEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI” 

 
In perioada cuprinsa intre anii 2018 - 2021, in comuna Ivesti, judetul Galati a fost 

implementat proiectul de investiţii „MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI LOCALE ÎN 
COMUNA IVEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI” și a vizat modernizarea str. Mărăşeşti, str. Gen. A. 
Dobriceanu, str. Oituz, str. Căpitan Ignat, str. Amilcar Vasiliu, str.Gen.Gh.Sava, str. Eroilor, 
str.Ion Petică, str.Gării, str. Răzeșilor, Stradela Casandra Lupescu, Str. 1 Decembrie 1918, 
str. Decebal, str. Phoenix, str. Nicolae Iorga și Aleea Sănătății. Proiectul a fost finanţat din 
Programului Național pentru Dezvoltare Rurală. 

Potrivit prevederilor art.8, alin.(2), din H.G. nr. 224 din 5 martie 2008, privind 
stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-
2013, precum şi pentru noile angajamente juridice încheiate în perioada tranzitorie până la 
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și 
completările ulterioare, „Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea 
proiectelor cofinanţate din FEADR trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele 
condiţii: 
    a) să fie considerate active amortizabile; 
    b) să fie achiziţionate în condiţii de piaţă; 
    c) să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate în 
exclusivitate în locaţia în care a beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru minimum 5 
ani, termen calculat din momentul în care investiţia a fost finalizată”. 

Având in vedere Procesul verbal nr.6682/15.10.2020, de receptie la terminarea 
lucrarilor „MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA IVEȘTI, 
JUDEȚUL GALAȚI”; 
 Propun Consiliului local al comunei Iveşti, aprobarea accesului public gratuit pe o 
perioada de 5 ani, la investitiile realizate in cadrul proiectului integrat „MODERNIZARE 
REȚEA DE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA IVEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI”, finantat prin 
Măsura 7.2. 
 
      P R I M A R , 
      Gheoca Maricel 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Compartimentul Administrator Public 

Nr. 1035 din 17.02.2021 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea accesului public gratuit la bunurile publice realizate in 
cadrul proiectului „MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA IVEȘTI, 
JUDEȚUL GALAȚI” 
 

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136 alin.(1) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere aprobarea accesului public 
gratuit la bunurile publice realizate in cadrul proiectului „MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI 
LOCALE ÎN COMUNA IVEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI”, in urma terminării lucrărilor si receptiei 
constructiilor realizate. 

Potrivit prevederilor art.8, alin.(2), din H.G. nr. 224 din 5 martie 2008, privind stabilirea 
cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum şi pentru 
noile angajamente juridice încheiate în perioada tranzitorie până la aprobarea Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, „Activele 
corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanţate din FEADR trebuie să 
îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: 
    a) să fie considerate active amortizabile; 
    b) să fie achiziţionate în condiţii de piaţă; 
    c) să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate în 
exclusivitate în locaţia în care a beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru minimum 5 
ani, termen calculat din momentul în care investiţia a fost finalizată”. 

Având in vedere Procesul verbal nr.6682/15.10.2020, de receptie la terminarea lucrarilor 
„MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA IVEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI”, 
 Consiliul local al comunei Iveşti, are competenta adoptarii proiectului de hotarare privind 
aprobarea accesului public gratuit pe o perioada de 5 ani, la investitiile realizate in cadrul 
proiectului integrat „MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA IVEȘTI, 
JUDEȚUL GALAȚI”, finantat prin masura 7.2. 
 
 
      ADMINISTRATOR PUBLIC , 
 
      Băraru Oana - Giorgiana 


