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

D I S P O Z I T I A   Nr.572 
Din  13.07.2021 

 
Privind: convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului local al comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi, pentru ziua de miercuri, 14.07.2021, ora 16,00 

 Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi; 
 Având în vedere referatul nr. 4994/13.07.2021, întocmit de compartimentul de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ivești, județul Galați; 
 Având în vedere prevederile art.133, alin.(2) lit.„a”, art.134 alin.(1) lit.„a”, alin.(3) lit.„b”, 
alin.(4) 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 O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

D I S P U N E : 
 

Art.1.- Se convoacă de îndată Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galati, în şedinţă 
extraordinară, pentru data de miercuri, 14.07.2021, ora 16,00, la sediul comunei Ivești, 
județul Galați, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta dispoziție. 

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

suport electronic și, la solicitare, pe suport de hârtie. 
 
Art.3.- Proiectele de hotărâre vor fi analizate și avizate de către comisiile de specialitate 

menționate în preambulul acestora. 
 
Art.4.- Președinții comisiilor de specialitate vor prezenta secretarului general al 

comunei, la momentul dezbaterii în plenul ședinței care constituie obiectul prezentei 
dispoziții, avizul consultativ pentru proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. 

 
Art.5.- Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe 

pagina de internet a comunei Ivești, județul Galaţi. 
 
Art.6.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va lua măsuri de aducere  

la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii. 
 
 
   P R I M A R ,      SECRETAR GENERAL, 
 
  Gheoca Maricel                                   Toma Zanfirica 

 


