
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 88 
Din 27.10.2021 

 
privind implementarea proiectului „Achiziție utilaje Serviciul Gospodărie Locală în comuna 
Ivești, județul Galați” 

Iniţiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului: 7002 din 07.10.2021 

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

27.10.2021; 
 Având in vedere Referatul de aprobare a d-lui Gheoca Maricel, primarul comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, inregistrată sub nr.7002 din 07.10.2021; 
 Având in vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi înregistrat sub nr. 
7004 din 07.10.2021; 
 Având în vedere Raportul de avizare a Comisiei nr. 1, pentru agricultură şi activităţi 
economico - financiare; 
 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor 
publice de interes local, a căror documentatie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 56/2018, privind  „Achiziţie utilaje Serviciul Gospodarie Locală in 
comuna Iveşti, judeţul Galaţi”; 
 Având in vedere prevederile art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constituţia României, 
republicată; 

Având in vedere prevederile art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) si art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau 
convenţii; 

Având în vedere prevederile art. 20 şi 21 din Legea cadru nr. 195/2006, a 
descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2) lit.„b și „d”, alin.(4) lit.„d” şi alin.(7) lit.„h”, „i” 
și „m”  din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art. 139 alin. (1) și art.196, 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 implementarea proiectului „Achiziţie utilaje Serviciul Gospodarie 
Locală in comuna Iveşti, judeţul Galaţi”, denumit în continuare Proiectul. 
 



Art.2.- Se aprobă necesitatea şi oportunitatea implementării proiectului contribuind la 
creşterea capacităţii serviciilor publice de interes local şi implicit la creşterea potenţialului 
economic al zonei. 
 

Art.3.- Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - 
P.N.D.R., potrivit legii. 
 

Art.4.- Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 
efectuării ultimei plăţi în cadrul Proiectului. 
 

Art.5.- Proiectul deserveste un numar de 10.125 locuitori. 
 

Art.6.- Caracteristicile tehnice ale proiectului se regăsesc in H.C.L. Nr.83/27.10.2021, de 
aprobare a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Achiziţie utilaje Serviciul 
Gospodărie Locală in comuna Iveşti, judeţul Galaţi”. 
 

Art.7.- Proiectul nu este generator de venituri. 
 

Art.8.- Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, domnul Gheoca Maricel, 
primarul acesteia, în dubla sa calitate şi de ordonator principal de credite. 
 

Art.9.- Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Iveşti, județul Galați – domnul Gheoca Maricel. 
 

Art.10.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 
Iveşti, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Iveşti şi prefectului judeţului Galaţi, se 
aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet a 
primăriei. 
 
 
  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,    Contrasemnează 
 
         SECRETAR GENERAL,  
 
  David Garofița      Toma Zanfirica 
 
 
 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  17 
Numar voturi inregistrate: Pentru= 17 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI  

COMUNA IVEȘTI 

P R I M A R 
Nr. 22359 din 03.10.2018 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

La proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului „Achiziție utilaje pentru Serviciul Gospodărie Locală 

în comuna Ivești, județul Galați”. 

 
Serviciul de Gospodărie Locală al comunei Ivești, județul Galați, face parte din sfera serviciilor 

comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților 

administrației publice locale, în scopul salubrizării localităților. 

Serviciul de Gospodărie Locală al comunei Ivești, județul Galați este destinat satisfacerii unor nevoi 

ale comunităţii locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acesteia şi grupează activităţi 
edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local având ca obiect amenajarea şi întreţinerea 
zonelor vezi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de 
joaca pentru copii, conform O.G.nr.71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare. 

Sfera de activitate a Serviciului de Gospodărie Locală al comunei Ivești județul Galați cuprinde printre 

altele amenajarea si intretinerea zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a terenurilor de sport, a 
locurilor de agrement şi a terenurilor  de joacă pentru copii 

In conformitate cu prevederile art.8 alin.(1) din Legea nr.24/2007, privind privind  
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, administrarea spaţiilor verzi proprietate publică este exercitată de autorităţile 
administraţiei publice locale. 

Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure măsurile privind siguranţa 
persoanelor care pot fi afectate de ruperile şi desprinderile arborilor şi elementelor acestora, ca urmare a 
gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare. 

În vederea întreţinerii corespunzătoare a spaţiilor verzi din comuna Iveşti, este necesară 

achiziționarea unor utilaje pentru Serviciul de Gospodărie Locală al comunei Ivești, județul Galați. Propun prin 

prezenta: 

- aprobarea implementării „Achiziție utilaje pentru Serviciul Gospodărie Locală în  

comuna Ivești, județul Galați”,  
- Aprobarea necesităţii şi oportunităţii implementării „Achiziție utilaje pentru  

Serviciul Gospodărie Locală în comuna Ivești, județul Galați” in scopul creşterii capacităţii serviciului public de 

gospodărie locală; 
- Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de  

realizare a investitiei, în cazul obtinerii finantării prin Programul National de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., 
potrivit legii. 

- Autoritătile administratiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare  
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei 
plăti în cadrul Proiectului. 

- Proiectul deserveste toţi locuitorii comunei Iveşti. 

- Caracteristicile tehnice ale proiectului se regasesc in hotărârea de aprobare a  
indicatorilor tehnico – economici. 

- Precizez că proiectul propus nu este generator de venituri. 
Având in vedere necesitatea şi oportunitatea celor precizate mai sus, propun aprobarea implementării 

proiectului „Achiziție utilaje pentru Serviciul Gospodărie Locală în comuna Ivești, județul Galați”. 
 P R I M A R , 

      Gheoca Maricel  



ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNEI IVEŞTI 
P R I M A R , 

Compartimentul Urbanism, Cadastru, Amenajarea teritoriului, Disciplina in constructii,  
Investitii, Achiziţii publice, Monitorizare contracte  
Nr. 7004 din 07.10.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului „ Achiziţie utilaje pentru Serviciul 
Gospodarie Locală in comuna Iveşti, judeţul Galaţi ” 

 
 Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere aprobarea implementarea 

proiectului „Achiziție utilaje pentru Serviciul Gospodărie Locală în comuna Ivești, județul 
Galați”. 

Prin proiectul propus se vor asigura condiţiile materiale care sa satisfaca nevoile actuale si 
de viitor pentru intreţinerea şi ingrijirea spaţiilor verzi din comuna Iveşti precum şi a drumurilor 
publice din comuna Iveşti. 
 Fondurile necesare realizarii investitiei vor fi obtinute prin accesarea unei finantare 
nerambursabilă, prin Grupul de Acţiune locală Siret Bârlad Est, in care comuna Iveşti are calitatea 
de membru, prin Măsura 6/6B "Dezvoltarea spațiului rural" din cadrul Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020. Această măsură contribuie la obiectivul de dezvoltare rurală al 

Reg.(UE) nr.1305/2013 - 3. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 
comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, la obiectivele specifice 

îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale (de ex. 
parcuri, terenuri de joc, piețe de valorificare a produselor locale, etc.); îmbunătățirea serviciilor 
publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare. 

Sprijinul acordat prin măsura M6/6B, pentru investițiile în infrastructura rurală, a serviciilor 

de bază, va contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală, la stoparea 
fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban și la încurajarea 
comunităților rurale în valorificarea și promovarea resurselor, tradițiilor și va oferi șanse egale 
pentru locuitorii mediului rural. 

Prin proiectul propus de iniţioator, se vor realiza următoarele obiective specifice:  

 Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea acestora cu utilaje si echipamente 
necesare;  

 Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale;  
 Proiectul de hotărâre este intocmit cu respectarea prevederilor: 

- art. 129 alin.(2) lit.„b”, alin.(4) lit.„d” şi alin.(7) lit.„h”, „i” și „m”  din O.U.G.nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- art.3 lit.”a”, art.5 lit.”a”, art.7, alin.(1) lit.”e”, alin.(8)   din O.U.G. nr.28/2013, pentru 
aprobarea Programului national de dezvoltare locala; 

- art.2 lit.”a”, art.3 alin.(1), art.5 lit.”e”, art.11 alin.(14) lit.”b” din Normele metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală; 

 Având în vedere cele de mai sus, consider oportun ca proiectul de hotărâre să fie dezbătut 
şi aprobat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018, a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul 
Galaţi. 

INSPECTOR, 
 

     Roşu Cătălin-Sorin 


