
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P  R  I  M  A  R, 
 
 

D I S P O Z I T I A   Nr.  1339 
Din 07.12.2021 

 
Privind: convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, pentru 
ziua de luni, 13 decembrie 2021, ora 16:00 

 
 Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi; 
 Având în vedere referatul nr. 8495 din 07.12.2021, întocmit de compartimentul de 
resort din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ivești, județul Galați; 
 Având în vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 alin.(1) lit.„a”, alin.(3) lit.„b”, și 
art.155 alin.(1) lit.„b” și alin.(3) lit.„b” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 In baza art.196, alin.(1) lit.„b” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

D I S P U N E : 
 

 Art.1.- Se convoacă  şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul 

Galati, pentru data de luni, 13.12.2021, ora 16,00, la sediul U.A.T. Comuna Ivești, județul 

Galați, cu următorul proiect al ordinii de zi: 

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; 



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. 

 

Art.2.- Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor pe suport 

de hârtie. 

 

Art.3.- Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre 

supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de 

competenţă a comisiei. 

 

Art.4.- Consilierii locali pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse 

dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin.(12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea 

procedurii prevăzute de art. 27 alin.(12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Consiliului Local al comunei Ivești, județul Galați, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

36/05.11.2020. 

 

Art.5.- Consilierii locali care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice 

de comunicare simultană la distanţă, vor informa secretarul general al comunei despre această 

intenţie până cel târziu în data de 13.12.2021, ora 15,00. 

 

Art.6.- Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe 

pagina de internet a Comunei Ivești, județul Galaţi. 

 

 

 
   P R I M A R ,      SECRETAR GENERAL, 
 
  Gheoca Maricel                                        Toma Zanfirica 

 


