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PROCES – VERBAL 
 
  Incheiat astazi  30.12.2021, începând cu ora 16:00, la sedința extraordinară a Consiliului 
Local al comunei Ivești, județul Galați. 

Ședința a fost convocată de indată, în baza Dispoziției nr. 1364 din 28.12.2021, cu 
convocatorul  și invitația la ședință nr. 9111 din 28.12.2021. 

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  Absent 

2 Antohe Paul -Emil Prezent  

3 Borș Vasile Prezent 

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 
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Cu un număr de 16 consilieri prezenți din 17 consilieri in funcție,  ședința este legal 

constituită.  
La ședință participă : Domnul Gheoca Maricel, primarul. 
 
Presedintele sedinței de astazi este propus în ordine alfabetică a consilierilor in funcție, 

domnul cons. Gherghelau Costica.  
          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 23.12.2021; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor mijloace fixe și 

obiecte de inventar, aflate în patrimoniul comunei Ivesti, judetul Galati comunei Ivesti, judetul 
Galati – inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza si a coeficientilor de ierarhizare pentru 
personalul contractual din compartimentele Sănătate și Asistență socială din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Ivesti- Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați 

 
Cu 15 voturi pentru si 1 vot abtinere (dl.cons.Bors Vasile), 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 23.12.2021.  

Nu sunt obiecțiuni. Președintele ședinței supune aprobării consilierilor locali procesul 
verbal. Se inregistrează 15 voturi „pentru” si 1 vot abtinere (dl.cons.Bors Vasile). 

La punctul 2 al ordinii de zi presedintele de sedinta prezintă proiectul de hotărâre privind 

aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor mijloace fixe și obiecte de inventar, aflate în 

patrimoniul comunei Ivesti, judetul Galati comunei 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” si 1 

vot abtinere (dl.cons.Bors Vasile). 

12 Gruia Ion Prezent  

13 Mihalache Tanța Prezent  

14 Mitu Mihai Prezent  

15 Pavel Gheorghe Prezent  

16 Popa Ion Prezent  

17 Tudose Ilie Prezent   
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Se adoptă Hotărârea nr. 108. 

La punctul 3 al ordinii de zi, președintele de ședință prezintă Proiectul de hotărâre privind 
stabilirea salariilor de baza si a coeficientilor de ierarhizare pentru personalul contractual din 
compartimentele Sănătate și Asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Ivesti- Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați 

 

Comisiile nr.1 – 5 prezinta avize favorabile. 

Discutii nu sunt. 

Se supune la vot proiectul de hotarare. Se inregistreaza 15 voturi pentru si 1 vot 
abtinere. 

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, 
 
 Gherghelau Costica      Toma Zanfirica 
  
 


