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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.    4 
Din 31.01.2022 

 

Privind: atribuirea în folosință gratuită a imobilului teren intravilan situat în Cv.37, P2, Lot 1, nr. 
cad.108835, C.F. nr.108835, în suprafață de 381 m.p., proprietate publică a comunei Ivești, 
județul Galați, către Inspectoratul Județean de Poliție Galați 
 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, județul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 625/25.01.2022 

 
 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare a domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei 
Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.625 din 25.01.2022; 
 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr. 
627/25.01.2022; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.2, pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecţia mediului şi turism, ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.3, pentru activităţi social – culturale, 
culte, învăţământ, tineret și sport ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, sănătate și familie ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru minorități, validare, juridică şi 
de disciplină ; 
 Având în vedere adresa nr.1007922/14.01.2022, a Inspectoratului Județean de Poliție 
Galați, înregistrată sub nr.509/19.01.2022; 
 Având in vedere poz.nr.9 din Anexa nr.2 la H.G.nr.661/2010, privind modificarea și 
completarea Hotărârii Guvernului nr.562/2002, privind atestarea domeniului public al județului 
Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați; 
 Având Planul de Amplasament și delimitare a imobilului nr.1060/28.01.2022, Nr.cadastral 
108835, pentru suprafața de 381 m.p. teren situat in Cv.37, P.2, Lotul 1, comuna Ivești, județul 
Galați; 
 Având în vedere prevederile art.867 alin.(1) din Legea nr.287/2009, privind Codul civil,  
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art.96, alin.(3), art.108 lit.„d”, art.129 alin.(2) lit.„c” și alin.(6) 
lit.„a”, art.297 alin.(1) lit.„d” și art. 349 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

În baza art.139 alin.(3) lit.„g” și art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, 
privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 
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 Art.1.- Se aprobă atribuirea în folosință gratuită către Inspectoratul Județean de Poliție 
Galați, a imobilului teren intravilan în suprafață de 381 m.p., situat în Cv.37, P.2, Lot 1, nr. 
cad.108835, C.F. nr.108835, aparținând domeniului public al comunei Ivești, județul Galați, 
identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2.- Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a imobilului menționat la art.1 din prezenta 
pe perioada funcționării Inspectoratului Județean de Poliție Galați. 
 

Art.3.- Titularul dreptului de folosință are obligația să folosească bunul potrivit destinației 
în vederea căreia i-a fost acordată folosința gratuită.  

 
Art.4.- Se împuternicește primarul Comunei Ivești, județul Galați să semneze în numele și 

pe seama Comunei Ivești, județul Galați Protocolul de predare-primire în folosință gratuită cu 
Inspectoratul Județean de Poliție Galați. 

 
Art.5.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
 

 Art.6.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta hotărâre 
celor interesați. 

    
 

   

 
 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează 
                  SECRETAR GENERAL, 

  Gîrlescu Victor    Toma Zanfirica  
 
 
 
 
 
 
 

 
Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  17 

Numar voturi inregistrate: Pentru= 16 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 1 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Nr. 625 din 25.01.2022  
 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a imobilului teren intravilan 
situat în Cv.37, P2, Lot 1, nr. cad.108506, C.F. nr.108506, în suprafata de 381 m.p., proprietate 
publică a comunei Ivești, județul Galați, către Inspectoratul Judetean de Politie Galati. 

  

Având în vedere adresa nr.1007922/14.01.2022 a Inspectoratului Judetean Galați prin 

care solicită un teren în suprafata de 250 m.p., în vederea amplasării unui ansamblu modular tip 

container, cu destinația post de politie. 

Având în vedere faptul că singurul teren care se încadrează în cerințele impuse de către 

Inspectoratul Judetean de Politie Galati este terenul intravilan situat în Cv.37, P2, Lot 1, nr. 

cad.108506, C.F. nr.108506, în suprafata de 381 m.p., proprietate publică a comunei Ivești, 

județul Galați. 

Propun Consiliului local analizarea proiectului de hotărâre prezentat,  în vederea punerii 

la dispoziția Inspectoratului Judetean de Politie Galati terenul intravilan situat în Cv.37, P2, Lot 

1, nr. cad.108506, C.F. nr.108506, în suprafata de 381 m.p., proprietate publică a comunei 

Ivești, județul Galați. 

De asemenea, propun aprobarea Contractului de comodat anexat la proiectul de 

hotărâre. 

Consiliul local are competenţa adoptării proiectului de hotărâre prezentat in confomitate 

cu prevederile legislative arătate mai sus. 

 

 

P R I M A R , 

Gheoca Maricel 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Compartimentul Urbanism, Cadastru, Amenajarea teritoriului, Disciplina in constructii, Investitii, 
Achiziţii publice, Monitorizare contracte 
Compartimentul Administrator Public  
Nr.627 din 25.01.2022 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a imobilului teren 
intravilan situat în Cv.37, P2, Lot 1, nr. cad.108506, C.F. nr.108506, în suprafata de 381 m.p., 
proprietate publică a comunei Ivești, județul Galați, către Inspectoratul Judetean de Politie 
Galati 

  
Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.  136 alin.(1)  din 

O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
Inițiatorul propune aprobarea dării in administrare teren intravilan situat în Cv.37, P2, Lot 1, 

nr. cad.108506, C.F. nr.108506, în suprafata de 381 m.p., proprietate publică a comunei Ivești, 
județul Galați, către Inspectoratul Judetean de Politie Galati. 

Având în vedere următoarele prevederi ale OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare: 

- Art.96, alin.(3): Unităţile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce 
decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi 
privat în care acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau 
juridice, în condiţiile legii 

- Art.108 lit.„a”: Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în 
partea a V-a a Codului administrativ, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, 
local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea instituţiilor publice din subordinea 
unităţii administrativ-teritoriale care le are în proprietate 

- Art.129 alin.(2) lit.„c”: Consiliul local exercită atribuţii privind administrarea domeniului 
public al comunei; 

- Art.129 alin.(6) lit.„a”: consiliul local hotărăşte darea în administrare a bunurilor proprietate 
publică a comunei; 

- Art.297 alin.(1) lit.„a”:    Exercitarea dreptului de proprietate publică se realizează de către 
autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale, pentru bunurile aparţinând 
domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, care decid, în condiţiile legii, cu 
privire la modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv darea în 
administrare; 

- art. 298 lit.„b”: autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale stabilesc în numele 
unităţii administrativ-teritoriale următoarele destinaţia bunurilor date în administrare; 
Hotărârea consiliului local al comunei,  prin care se constituie dreptul de administrare, 
cuprinde cel puţin următoarele elemente: datele de identificare a bunului care face obiectul 
dării în administrare şi valoarea de inventar a acestuia; destinaţia bunului care face obiectul 
dării în administrare; termenul de predare-primire a bunului. 
 Având în vedere cele de mai sus, consider oportun ca proiectul de hotărâre să fie dezbătut 

şi aprobat în şedinţa ordinară din luna ianuarie, a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi.                                                                             
       
 
INSPECTOR,        ADMINISTRATOR PUBLIC  
  
Roșu Cătălin-Sorin         Băraru Oana Giorgiana 


