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H O T Ǎ R Â R E A  Nr.13 
din  28.02.2022 

 
privind: modificarea Hotărârii UAT Comuna Ivești nr.90 din 20 decembrie 2017 privind: 
aprobarea proiectului și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Ivești – Grivița 
(DJ 254)” 

 

Inițiator: Domnul Gheoca Maricel, Primarul comunei Ivești, județul Galați; 
Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului: 1701/25.02.2022 

 
Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extrordinară din data de 

28.02.2022; 
Având în vedere Expunerea de motive a domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei 

Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.1701/25.02.2022 
Având în vedere Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, inregistrat sub 
nr.1703/25.02.2022 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr.1-5; 
Având în vedere Hotărârea UAT Comuna Ivești nr.90 din 20 decembrie 2017 privind: 

aprobarea proiectului și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Ivești – Grivița (DJ 
254)”; 

Având în vedere Hotararea Consiliului Judetean Galați nr. 272 din 25.11.2021, privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea 
proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - 
Griviţa (DJ 254)”; 

Având în vedere Hotararea Consiliului Judetean Galați nr. 315 din 21 dec 2021 modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului 
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 
254)”, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având in vedere prevederile art.129 alin.(1) lit.„b” și „c” alin.(4) lit.„f” și „g”,alin.(7) lit.„m” și 
alin.9 lit.„a” din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 
Art.I. Se modifică Hotărârea U.A.T. Comuna Ivești nr. 90 din 20 decembrie 2017 privind: 

aprobarea proiectului și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Ivești – Grivița (DJ 
254)” astfel: 
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Art. 2 va avea următorul cuprins: „(1) Se aprobă Actul adițional la acordul de parteneriat între 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați – lider de proiect și Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Ivești, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Grivița și Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Costache Negri – parteneri, în vederea implementării în comun a 
proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Ivești – 
Grivița (DJ 254)”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei care face parte din 
prezenta hotărâre. 

 
Art.II. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea CL Ivești nr. 90 din 

20 decembrie 2017 privind: aprobarea proiectului și a acordului de parteneriat pentru realizarea în 
comun a obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul 
Ivești – Grivița (DJ 254)” îşi încetează aplicabilitatea. 

 
  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
        SECRETAR GENERAL, 
 
   Gruia Ion    Toma Zanfirica  

 

 

 

 

 

 

 
Consilieri în funcţie: 17   ;    Consilieri prezenţi:  16 

Număr voturi înregistrate: Pentru= 16;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0 

  

 


