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PROCES – VERBAL 
 
  Incheiat astazi  11.02.2022, începând cu ora 16:00, la sedința ordinară a Consiliului Local al 
comunei Ivești, județul Galați. 

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției nr. 134 din 04.02.2022, cu convocatorul  și 
invitația la ședință nr. 1000 din 04.02.2022. 

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 Absent  

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 16 consilieri prezenți din 17 consilieri in funcție,  ședința este legal 

constituită. Lipsește nemotivat d-na cons.David Garofița. 
La ședință participă : Dl. Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești prezent online și doamna 

Barbu Corina-Ionela, șef serviciu- prezentă fizic. 
 
Presedintele sedinței de astazi este propus în ordine alfabetică a consilierilor in funcție, 

domnul cons. Gotu Gică.  
          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 31.01.2022; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general centralizat și a programului de investiții 

al comunei Ivești, județul Galați pe anul 2022- inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei 
Ivești, județul Galați; 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local în comisia de evaluare 
a probei interviu, la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct pentru 
Școala Gimnazială „Negoiță Dănăilă” și Școala Profesională „Hortensia Papadat Bengescu”- 
comuna Ivești- inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL IVEŞTI nr. 51/14.07.2021 privind înfiinţarea şi 
organizarea serviciului public de salubrizare, la nivelul U.A.T. comuna IVEŞTI, judeţul Galaţi - 
inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

5. Petiţii, întrebări, interpelări. 
 

Cu unanimitate de voturi pentru, 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 31.01.2021.  

Nu sunt obiecțiuni. Președintele ședinței supune aprobării consilierilor locali procesul verbal. 
Se inregistrează 16 voturi „pentru”. 

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

aprobarea bugetului general centralizat și a programului de investiții al comunei Ivești, județul 

Galați pe anul 2022- inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați. 

Comisiile nr.1 – 5 prezinta avize favorabile. 

13 Mihalache Tanța Prezent  

14 Mitu Mihai Prezent  

15 Pavel Gheorghe Prezent  

16 Popa Ion Prezent  

17 Tudose Ilie Prezent   



Discutii.  

Dl.cons.Gruia Ion a luat toate bugetele din ultimii 2 ani. Este cel mai complet buget pe care 

l-a vazut de cand este consilier. Inainte era un tabelas pe o pagina, acum totul este concret. Si 

poate demonstra cu toate hartiile anterioare. Apreciaza profesionalismul cu care a fost facut acest 

buget. 

Dl.cons.Anghel Maricel spune că nu a comentat nimic. 

Dl.cons.Gruia Ion l-a vazut zambind. 

Dl.cons.Anghel Maricel este surprins ca a fost vazut zambind cu masca la gura 

Dl.cons.Tudose Ilie propune trecerea la subiect. 

Nu mai sunt alte discutii. 

Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat. Se inregistrează 10 voturi pentru si 6 

voturi „abtinere”. 

Se adoptă hotărârea nr.7. 

În continuare, președintele de ședință prezintă Proiectul de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantilor Consiliului local în comisia de evaluare a probei interviu, la concursul pentru 

ocuparea funcțiilor de director și director adjunct pentru Școala Gimnazială „Negoiță Dănăilă” și 

Școala Profesională „Hortensia Papadat Bengescu”- comuna Ivești- inițiator Gheoca Maricel, 

primarul comunei Ivești, județul Galați. 

Comisiile nr.1 – 5 prezinta avize favorabile. 

Discutii.  

Dl.cons.Anghel Maricel solicită respect reciproc. 

Dl.viceprimar Mitu Mihai spune ca ce se voteaza este pentru comunitate, nu pentru culoare 

politica. 

Dl.cons.Gotu Gica nu a reusit sa citeasca materialul. Ar fi vrut sa le fi fost trimis acasa. 

Dl.cons.Popa Ion intreabă din cine este formată comisia . 

Dl.cons.Gruia Ion informează că aceste comisii includ un profesor universitar, un inspector 

general, la care se adauga 1-2 consilieri de la fiecare comuna, in raport de numărul de scoli.Cand 

a fost la proba cealalalta examinare, s-a cerut un singur consilier. 

Dl.cons.Anghel Maricel nu e de acord. Va mai fi o sedinta daca este cazul. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se inregistreaza 10 voturi pentru si 6 voturi 

abtinere. 

Se adoptă Hotararea nr.8. 

Urmatorul punct al ordinii de zi este Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL IVEŞTI 

nr. 51/14.07.2021 privind înfiinţarea şi organizarea serviciului public de salubrizare, la nivelul 



U.A.T. comuna IVEŞTI, judeţul Galaţi - inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul 

Galați. Prezintă președintele de ședință. 

Comisiile 1-5 prezinta avize favorabile. 

Discutii nu sunt. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se inregistreaza 10 voturi pentru si 6 voturi 

abtinere. 

Se adoptă Hotararea nr.9. 

Dl.cons.Popa Ion spune ca a intrebat la serviciul salubrizare daca primeste factura lunar si 

va achita suma respectiva. 

Dl.cons.Gotu Gica intreabă dacă poate  plati pe jumatate de an. 

D-na contabil Barbu Corina-Ionela spune că chitanța este document justificativ al platii. 

Factura se emite lunar. 

Dl.cons.Tudose Ilie spune că daca nu sunt incasari nu va mai putea lucra. 

Dl.viceprimar Mitu Mihai apreciază că ce a realizat Ivestiul e cu un pas inaintea altor 

comune in domeniul salubrizării. 

Președintele de ședință prezintă cererea nr.1016/07.02.2022, a doamnei Guzu Nicoleta-

Manuela, pentru acordarea unui ajutor de urgență in suma de 800 lei, pentru inmormantrarea 

def.sau tata Guzu Antonel.  Supusă la vot, cererea este avizată cu unanimitate de voturi pentru. 

Dl.cons.Bors Vasile este suparat pe tema gunoiului. Pana acum, primăria s-a descurcat cu 

120 lei/casă. Mai trebuie eliminati dintre angajati. 

Dl.cons.Anghel Maricel intreaba daca cei din Blăjeri au contracte. 

Dl.viceprimar Mitu Mihai spune ca in cea mai mare parte cei din Blăjeri au incheiat 

contracte. 

Dl.cons.Bors Vasile spune ca el duce gunoiul unde il duce primaria. 

Dl.viceprimar Mitu Mihai arata pozele care sunt in comuna făcute in anul 2020. 

Dl.cons.Bors Vasile spune ca sunt gropi de gunoi in comuna Ivesti. 

Dl.cons.Anghel Maricel are discutii cu dl.viceprimar. 

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, 

Gotu Gică                   Toma Zanfirica 


