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PROCES – VERBAL 
 
  Incheiat astazi  13.12.2021, începând cu ora 16:00, la sedința ordinară a Consiliului 
Local al comunei Ivești, județul Galați. 

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției nr. 1339 din 07.12.2021, cu convocatorul  și 
invitația la ședință nr. 8496 din 07.12.2021. 

Ședința este publică și se desfășoară la sediul Consiliului Local al comunei Ivești, județul 
Galați. 

Secretarul general al comunei Ivești, efectuează apelul nominal al consilierilor convocați. 
Sunt prezenți consilierii locali, după cum urmează:  

Nr. crt NUMELE ȘI 
PRENUMELE 

Present/ absent 
motivat/nemotivat 

1 Anghel Maricel  Prezent  

2 Antohe Paul -Emil Prezent  

3 Borș Vasile Absent  

4 Brăilescu Petru Prezent  

5 David Garofița Prezent  

6 Deleanu Gabriel Prezent  

7 Dolea Ion Prezent  

8 Ene Maricel Prezent  

9 Gherghelău Costică Prezent  

10 Gîrlescu Victor Prezent  

11 Gotu Gică Prezent 

12 Gruia Ion Prezent  
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Cu un număr de 16 consilieri prezenți din 17 consilieri in funcție,  ședința este legal 

constituită.  
La ședință participă : Dl. Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, doamna Barbu 

Corina-Ionela, șef serviciu. 
 
Președintele sedinței de astazi este propus în ordine alfabetică a consilierilor in funcție, 

domnul cons. Dolea Ion.  
          Cu unanimitate de voturi pentru, se aprobă propunerea pentru președintele ședinței. 

 
Președintele de ședință prezintă proiectul ordinii de zi după cum urmează : 
 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local, din data de 09.11.2021; 
2. Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local al anului 2020, 

pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare - inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei 
Ivești, județul Galați; 

3. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din fondul de rezervă  și rectificarea bugetului local 
de venituri şi cheltuieli al comunei Iveşti, judeţul Galaţi - inițiator Gheoca Maricel, primarul 
comunei Ivești, județul Galați; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.44/14.06.2021, privind aprobarea alocării prin 
transfer de la bugetul local, a unor sume pentru finanțarea activităților: cultură, ale cultelor religioase 
și sport de pe raza comunei Ivești- inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul 
Galați; 

5. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL IVEȘTI-GRIVIȚA (DJ254)” a unui 
teren aparținând domeniului public al comunei Ivești, județul Galați, pentru realizarea lucrărilor de 
organizare de șantier- inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare în comuna Iveşti, judeţul Galaţi, pentru anul 
şcolar 2022– 2023- inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

7. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Modernizarea și eficientizarea sistemului de 
iluminat public în comuna Ivești, jud Galați”- inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, 
județul Galați; 

8. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 29 din 27.10.2016, privind aprobarea 
documentatiei tehnico-economice faza DALI (documentatie de avizare a lucrarilor de interventie) 
aferenta obiectivului de investitii  « MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN 
COMUNA IVESTI, JUDETUL GALATI »- inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, 
județul Galați; 

13 Mihalache Tanța Prezent  

14 Mitu Mihai Prezent  

15 Pavel Gheorghe Prezent  

16 Popa Ion Prezent  

17 Tudose Ilie Prezent   



9. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 30 din 27.10.2016, privind implementarea 
proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA IVESTI, 
JUDETUL GALATI”- inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI aferentă 
obiectivului de investitie “Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Ivesti, Judetul 
Galati”- inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

11. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE 
EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA IVESTI, JUDETUL GALATI”- inițiator Gheoca Maricel, 
primarul comunei Ivești, județul Galați; 

12. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a suprafeței de 29 m.p.teren situat în comuna Ivești, 
județul Galați, situat în T56, P41, Lot 2, str. Gen.Eremia Grigorescu nr.299A,  având nr.cad. 101521, 
către dl. Stancu Ionel domiciliat în comuna Ivești, sat Bucesti, județul Galați- inițiator Gheoca 
Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului  de concesiune teren 
nr.3506/20.10.1994- inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului  de concesiune teren 
nr.2053/01.12.1997- inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea plantării de puieți forestieri pe suprafețe de teren 
proprietate privată a comunei Ivești, județul Galați- inițiator Gheoca Maricel, primarul 
comunei Ivești, județul Galați; 

16. Petiţii, întrebări, interpelări. 

Cu unanimitate de voturi pentru, se adoptă proiectul ordinii de zi. 
 

 
La primul punct al ordinii de zi, președintele ședinței prezintă procesul verbal al ședinței 

anterioare a Consiliului local, din 09.11.2021.  

Nu sunt obiecțiuni. Președintele ședinței supune aprobării consilierilor locali procesul 
verbal. Se inregistrează 15 voturi „pentru” . 

La punctul 2 al ordinii de zi președintele de sedință prezintă Proiectul de hotărâre privind 

utilizarea unor sume din excedentul bugetului local al anului 2020, pentru finanțarea deficitului secțiunii 

de dezvoltare - inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați. 

Comisiile nr.1 – 5 prezinta avize favorabile. 

Nu sunt discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat. Se inregistrează 15 voturi „pentru” și 1 

vot „abținere”. 

Se adoptă Hotărârea nr.94. 

La punctul 3 al ordinii de zi președintele de sedință prezintă Proiectul de hotărâre privind 

alocarea unor sume din fondul de rezervă  și rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

comunei Iveşti, judeţul Galaţi - inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

Comisiile nr.1 – 5 prezinta avize favorabile. 

Nu sunt discutii. 



Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat. Se inregistrează 15 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 95. 

La punctul 4 al ordinii de zi președintele de sedință prezintă Proiectul de hotărâre privind modificarea 

HCL nr.44/14.06.2021, privind aprobarea alocării prin transfer de la bugetul local, a unor sume pentru 

finanțarea activităților: cultură, ale cultelor religioase și sport de pe raza comunei Ivești- inițiator Gheoca 

Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

Comisiile nr.1 – 5 prezinta avize favorabile. 

Nu sunt discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat. Se inregistrează 15 voturi „pentru” și 1 

vot „abținere”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 96. 

La punctul 5 al ordinii de zi președintele de sedință prezintă Proiectul de hotărâre privind 

punerea la dispoziția proiectului „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT 

REGIONAL PE TRASEUL IVEȘTI-GRIVIȚA (DJ254)” a unui teren aparținând domeniului public al comunei 

Ivești, județul Galați, pentru realizarea lucrărilor de organizare de șantier- inițiator Gheoca Maricel, 

primarul comunei Ivești, județul Galați; 

Comisiile nr.1 – 5 prezinta avize favorabile. 

Dl.cons.Popa Ion intreaba de ce e vorba. 

Dl.cons.Gruia Ion spune ca e un teren pentru organizare de santier. 

Nu sunt alte discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat. Se inregistrează 15 voturi „pentru” și 1 

vot „abținere”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 97. 

La punctul 6 al ordinii de zi președintele de sedință prezintă Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea reţelei şcolare în comuna Iveşti, judeţul Galaţi, pentru anul şcolar 2022– 2023- inițiator 

Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați. 

Comisiile nr.1 – 5 prezinta avize favorabile. 

Nu sunt discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat. Se inregistrează 15 voturi „pentru” și 1 

vot „abținere”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 98. 



La punctul 7 al ordinii de zi președintele de sedință prezintă Proiectul de hotărâre privind 

implementarea proiectului „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Ivești, 

jud Galați”- inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

Comisiile nr.1 – 5 prezinta avize favorabile. 

Nu sunt discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat. Se inregistrează 15 voturi „pentru” și 1 

vot „abținere”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 99. 

La punctul 8 al ordinii de zi președintele de sedință prezintă Proiectul de hotărâre privind 

revocarea H.C.L. nr. 29 din 27.10.2016, privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI 

(documentatie de avizare a lucrarilor de interventie) aferenta obiectivului de investitii  « MODERNIZARE 

DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA IVESTI, JUDETUL GALATI »- inițiator Gheoca 

Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

Comisiile nr.1 – 5 prezinta avize favorabile. 

Nu sunt discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat. Se inregistrează 15 voturi „pentru” și 1 

vot „abținere”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 100. 

La punctul 9 al ordinii de zi președintele de sedință prezintă Proiectul de hotărâre privind 

revocarea H.C.L. nr. 30 din 27.10.2016, privind implementarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI 

DE EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA IVESTI, JUDETUL GALATI”- inițiator Gheoca Maricel, primarul 

comunei Ivești, județul Galați; 

Comisiile nr.1 – 5 prezinta avize favorabile. 

Nu sunt discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat. Se inregistrează 15 voturi „pentru” și 1 

vot „abținere”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 101. 

La punctul 10 al ordinii de zi președintele de sedință prezintă Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI aferentă obiectivului de investitie “Modernizare 

drumuri de exploatare agricola in Comuna Ivesti, Judetul Galati”- inițiator Gheoca Maricel, primarul 

comunei Ivești, județul Galați; 

Comisiile nr.1 – 5 prezinta avize favorabile. 

Nu sunt discutii. 



Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat. Se inregistrează 15 voturi „pentru” și 1 

vot „abținere”. 

Se adoptă Hotărârea nr.102 . 

La punctul 11 al ordinii de zi președintele de sedință prezintă Proiectul de hotărâre privind 

implementarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA IVESTI, 

JUDETUL GALATI”- inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

Comisiile nr.1 – 5 prezinta avize favorabile. 

Nu sunt discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat. Se inregistrează 15 voturi „pentru” și 1 

vot „abținere”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 103. 

La punctul 12 al ordinii de zi, președintele de sedință prezintă Proiectul de hotărâre privind 

vânzarea directă a suprafeței de 29 m.p.teren situat în comuna Ivești, județul Galați, situat în T56, P41, 

Lot 2, str. Gen.Eremia Grigorescu nr.299A,  având nr.cad. 101521, către dl. Stancu Ionel domiciliat în 

comuna Ivești, sat Bucesti, județul Galați- inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul 

Galați; 

Comisiile nr.1 – 5 prezinta avize favorabile. 

Nu sunt discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat. Se inregistrează 16 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr.104 . 

La punctul 13 al ordinii de zi președintele de sedință prezintă Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea modificării Contractului  de concesiune teren nr.3506/20.10.1994- inițiator Gheoca Maricel, 

primarul comunei Ivești, județul Galați;. 

Comisiile nr.1 – 5 prezinta avize favorabile. 

Nu sunt discutii.  

Dl.Primar spune ca punctele 13 si 14 sunt pentru 2 garaje. 

Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat. Se inregistrează 15 voturi „pentru” și 1 

vot „abținere”. 

Se adoptă  Hotărârea nr. 105. 

La punctul 14 al ordinii de zi președintele de sedință prezintă Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea modificării Contractului  de concesiune teren nr.2053/01.12.1997- inițiator Gheoca Maricel, 

primarul comunei Ivești, județul Galați; 

Comisiile nr.1 – 5 prezinta avize favorabile. 



Nu sunt discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat. Se inregistrează 15 voturi „pentru” și 1 

vot „abținere”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 106. 

La punctul 15 al ordinii de zi președintele de sedință prezintă Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea plantării de puieți forestieri pe suprafețe de teren proprietate privată a comunei Ivești, 

județul Galați- inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

Comisiile nr.1 – 5 prezinta avize favorabile. 

Dl.Primar spune că sunt terenurile din spate la tigani-fosta groapa de gunoi si la pasune 

zona Avicola. 

Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat. Se inregistrează 15 voturi „pentru” și 1 

vot „abținere”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 107. 

La ultimul punct al ordinii de zi, președintele de ședință prezintă următoarele cereri: 

Cererea doamnei Darie Tinca, care solicită acordarea unui ajutor de urgență pentru 
inmormantarea def. Tudose Neculai, pe care l-au inmormântat vecinii săi. Se înregistrează 
unanimitate de voturi pentru. 

Cererea nr.8379/02.12.2021, a doamnei Gherghe Petruța, pentru acordare ajutor de 
urgență pentru problemele medicale ale fiicei ei, Gherghe Oana: solicită ajutor de urgență in 
sumă de 1.000 lei. Se supune la vot cererea. Se înregistrează unanimitate de voturi pentru. 

Cererea nr.8635/13.12.2021, a domnului Pricope Cristian Florin pentru scutire plată 
penalități de intarziere la impozitele și taxele achitate. Se supune la vot cererea. Se 
inregistrează unanimitate de voturi pentru. 

Cererea nr.8250/25.11.2021, a domnului Cristea Ionut- de principiu pentru prelungire 
contract de concesiune garaj. Se supune la vot cererea. Se inregistrează unanimitate de voturi 
pentru. 

Cererea nr.8208/24.11.2021, a domnului Petrache Laurențiu- de principiu pentru 
prelungire contract de concesiune garaj. Se supune la vot cererea. Se inregistreaza 5 voturi 
pentru si 11 voturi impotrivă. 

Nu mai sunt alte probleme de discutat. 
Președintele de ședință declară sedința închisă.  

 Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal în două exemplare, din care un 
exemplar pentru afișare la sediul Consiliului local. 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETAR GENERAL, 
 
 Dolea Ion       Toma Zanfirica 


