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PROCES – VERBAL 
 
  Incheiat astazi  31.01.2022, începând cu ora 16:00, la sedința ordinară a Consiliului Local al 
comunei Ivești, județul Galați. 

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției nr. 6 din 25.01.2022, cu convocatorul  și 
invitația la ședință nr. 650 din 25.01.2022. 

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  Prezent 

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 

12 Gruia Ion Prezent 
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Cu un număr de 17 consilieri prezenți din 17 consilieri in funcție,  ședința este legal 

constituită.  
La ședință participă : Dl. Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, doamna Barbu Corina-

Ionela, șef serviciu. 
 
Presedintele sedinței de astazi este propus în ordine alfabetică a consilierilor in funcție, 

domnul cons. Gîrlescu Victor.  
          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 30.12.2021; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social şi părinţilor copiilor pentru 
care s-au dispus măsuri speciale - inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul 
Galați; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, si a serviciilor publice de interes local 
din subordinea Consiliului local al comunei Ivesti, judetul Galaţi- inițiator Gheoca Maricel, 
primarul comunei Ivești, județul Galați; 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special pentru reprezentantul comunei Ivesti, 
judetul Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul 
Regional Apa Galați” - inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

5. Proiect 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- inițiator 
Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

6. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de iluminat public pentru  anul 2022 în 
comuna Ivești, județul Galați- inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

7. Prezentare Contracte de management administrativ financiar: Școala profesională Hortensia 
Papadat Bengescu și Școala Gimnazială „Victor Ion Popa” Ivești. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiune pentru anul 2022 privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Ivești (U.A.T. a 
comunei Ivești) - inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

9. Petiţii, întrebări, interpelări. 
 

Cu unanimitate de voturi pentru, se adoptă proiectul ordinii de zi.  

13 Mihalache Tanța Prezent  

14 Mitu Mihai Prezent  

15 Pavel Gheorghe Prezent  

16 Popa Ion Prezent  

17 Tudose Ilie Prezent   
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La primul punct al ordinii de zi, președintele ședinței prezintă procesul verbal al ședinței 
anterioare a Consiliului local, din 30.12.2021.  

Nu sunt obiecțiuni. Președintele ședinței supune aprobării consilierilor locali procesul verbal. 
Se inregistrează 16 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” Bors Vasile. 

La punctul 2 al ordinii de zi presedintele de sedinta prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă 
beneficiarilor de ajutor social şi părinţilor copiilor pentru care s-au dispus măsuri speciale - inițiator 
Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

Comisiile nr.1 – 5 prezinta avize favorabile. Nu sunt discutii.  

Dl.cons.Gruia Ion a citit programul si sunt cuprinse toate actiunile care trebuie facute si se 

fac in comuna, fiind foarte bine dirijate. 

Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat. Se inregistrează 16 voturi „pentru” si 1 vot 

„abtinere” (cons.Borș Vasile). 

Se adoptă Hotărârea nr. 1. 

La punctul 3 al ordinii de zi presedintele de sedinta prezintă Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei 
Iveşti, judeţul Galaţi, si a serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al 
comunei Ivesti, judetul Galaţi- 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 2 

voturi „abtinere”  (consilierii Anghel M si Bors Vasile). 

Se adoptă Hotărârea nr. 2. 

La punctul 4 al ordinii de zi presedintele de sedinta prezintă proiectul de hotărâre privind  
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special pentru reprezentantul comunei Ivesti, 
judetul Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional 
Apa Galați” - 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 16 voturi „pentru” 1 vot  

„abtinere” (cons.Borș Vasile). 

Se adoptă Hotărârea nr. 3. 

La punctul 5 al ordinii de zi presedintele de ședință dă citire Proiectului 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- inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei 
Ivești, județul Galați; 

Comisiile nr.1 – 5 prezinta avize favorabile. 
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Dl.cons.Popa Ion intreaba de care teren e vorba. 

Dl.viceprimar Mitu Mihai spune ca e vorba de terenul descris. 

Dl.cons.Gruia Ion este nemultumit de cum lucreaza politia in Ivesti. 

Dl.cons.Mitu Mihai spune ca nu are legatura cu proiectul de hotărâre. 

Nu sunt alte discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat. Se inregistrează 16 voturi „pentru” si 1 vot 

„abtinere” (cons.Borș Vasile). 

Se adoptă Hotărârea nr. 4. 

La punctul 6 al ordinii de zi presedintele de sedinta prezintă Proiect de hotărâre privind 
instituirea taxei speciale de iluminat public pentru  anul 2022 în comuna Ivești, județul Galați- 
inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

Comisiile nr.1 – 5 prezinta avize favorabile. 

Dl.cons.Anghel Maricel intreaba daca taxa e pentru toti cetatenii. 

Dl.Primar spune ca e taxa pe locuinta. Există obligatia externalizării serviciului. Si va fi o 

suma care sa acopere costurile serviciului. S-a pornit de la nr.de locuinte care sunt in comuna Ivesti 

si costurile necesare funcționării serviciului. 

Dl.cons.Anghel Maricel intreabă dacă e ca și la salubrizare unde cei nou nascuti platesc taxe 

de salubrizare. 

Dl.cons.Popa Ion spune ca se restrang activitatile primariilor in acest context. 

Nu sunt alte discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat. Se inregistrează 13 voturi „pentru” 4 

voturi „impotriva” (cons.Anghel Maricel, Antohe Paul-Emil, Borș Vasile și Deleanu Gabriel). 

Se adoptă Hotărarea nr.5. 

La punctul 7 al ordinii de zi sunt prezentate Contractele de management administrativ 
financiar: Școala profesională Hortensia Papadat Bengescu și Școala Gimnazială „Victor Ion Popa” 
Ivești, care sunt avizate cu unanimitate de voturi pentru. 

La punctul 8 al ordinii de zi este prezentat de președintele de ședință Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Planului de actiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Ivești (U.A.T. a comunei Ivești) - 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 16 voturi „pentru”. Si 1 

vot „abtinere” Bors Vasile. 

Se adoptă Hotărâre nr.6. 
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La ultimul punct al ordinii de zi, Intrrebări, interpelări, petiții: 

Dl.cons. Popa Ion intreaba de portile de la baza sportiva. 

Dl.Primar Gheoca Maricel spune ca sunt stranse și puse sub pază. 

Dl. cons.Popa Ion obiectează ca de la inceput nu a fost de acord cu aceasta investitie. Nu 

considera oportune investitiile pentru acest obiectiv. 

Dl.Primar se abtine de la comentarii pe acest subiect. 

Dl. cons.Popa Ion consideră ca baza sportivă trebuia facuta la stadion. 

Dl.Primar intreaba daca a votat pentru aceasta bază sportivă. Precizează ca portile sunt in 

curte la primarie. Sunt sudate gardurile. Nu face comentarii fata de ce s-a facut in perioada 

anterioara. 

Dl.cons. Gruia Ion afirmă că la aprobarea investitiei doar 2 persoane s-au opus, el si dl. 

Popa Alexandru. In rest toti consilierii au votat pentru. 

Dl.Primar precizează că nu va investi decat pe fonduri in acest obiectiv. Știe că baza sportivă 

a functionat. Era cu bucatarie, sala de mese, unde mergeau și membrii echipei de fotbal. 

Dl.cons.Gruia Ion spune ca fata de sala de la Branistea, la Ivesti nivelul terenului este cu 2 

m.mai jos. 

Dl.cons.Tudose Ilie consideră ca a fost pozitionat necorespunzator. Nu e zona accesibila si 

vizibila. 

Sunt prezentate cererile inregistrate pentru acordare de ajutoare de urgenta dupa cum 

urmeaza: 

1. Cererea nr. 422/14.01.2022, solicitant Matei Aurica- suma de 500 lei pentru costuri 

probleme medicale. Se inregistrează 16 voturi pentru si 1 vot abtinere 

2. Cererea nr. 270/11.01.2022, solicitant Bordei Sinica –suma de 800 lei pentru ajutor de 

deces fiul sau Bordei Viorel – Se inregistrează 17 voturi pentru 

3. Cererea nr. 455/17.01.2022, solicitant Bulai Toderita -900 lei pentru ajutor de deces soț 

Bulai Marin. Se inregistrează 17 voturi pentru 

4. Cererea nr. 506/19.01.2022, solicitant Caraiman Ion pentru ajutor deces fiica sa 

Caraiman Simona suma de 1.000 lei. Se inregistrează 17 voturi pentru. 

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, 
 Gîrlescu Victor       Toma Zanfirica 


