
ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P  R  I  M  A  R, 
 
 

D I S P O Z I T I A   Nr.715 
Din  17.09.2021 

 
Privind: convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, pentru 
ziua de joi, 23.09.2021, ora 16,00 

 Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi; 
 Având în vedere referatul nr. 6358/10.09.2021, 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 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galati, în şedinţă extraordinară, pentru 
data de joi, 23.09.2021, 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 



ANEXĂ 
 

La Dispoziția nr.715 
Din 17.09.2021 

 
 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
al ședinței extraordinare a Consiliului local al comunei Ivești, 

din data de 23.09.2021 ora 16,00 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Materiale supuse dezbaterii și aprobării 

 
Inițiator 

 
Comisii de 

specialitate* 

1 
Aprobarea procesului verbal al ședinței 
extraordinare a Consiliului local, din data de 
14.09.2021; 

- 
- 

2 
Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local de venituri și cheltuieli 

Primarul 
comunei Ivești, 
județul Galați 

1-5 

3 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Devizului General actualizat pentru obiectivul 
de investiții “Realizare grădiniță cu program 
normal 3 clase, comuna Ivești” 

Primarul 
comunei Ivești, 
județul Galați 

1-5 

4 

Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului local al comunei 
Ivești, județul Galați, în consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ de 
pe raza comunei Iveşti, judeţul Galați 

Primarul 
comunei Ivești, 
județul Galați 1-5 

5 

Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului local al comunei 
Ivești, județul Galați, în Comisiile pentru 
asigurarea şi evaluarea calităţii din cadrul 
instituțiilor de invățământ din comuna Iveşti, 
judetul Galaţi 

Primarul 
comunei Ivești, 
județul Galați 

1-5 

6 Intrebări, interpelări, petiții - - 
 

*Denumirea Comisiilor de specialitate: 
1. Comisia nr.1- pentru agricultură, activităţi economico-financiare  
2. Comisia nr.2- pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,  
3. Comisia nr.3- pentru activităţi social – culturale, culte, învăţământ, tineret şi sport  
4. Comisia nr.4- pentru muncă și protecție socială, protecție copii, sănătate și familie 

5. Comisia nr.5- pentru Minorități, Validare, Juridică şi de disciplină  


