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ANUNȚ 
 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul 
proiect de act normativ: 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin negociere directă a unui teren din 
domeniul privat al comunei Ivești, județul Galați  
 
Proiectul de  hotărâre urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al comunei Ivești, 
județul Galați. 
 
Proiectul de hotărâre cu documentaţia de bază (referatul de aprobare, raportul de 
specialitate) a fost afişat  la sediul propriu al Primăriei comunei Ivești din strada Gen. Eremia 
Grigorescu  nr. 451 şi publicat la adresa www.comunaivestiprimar.ro  în data de  03.05.2022. 
 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003,  privind 
transparența decizională în administraţia publică, republicată, persoanele interesate, 
asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite   pot trimite  în scris propuneri, sugestii 
sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul 
Primăriei comunei Ivesti – Compartimentul Registratură, Arhivă, Informații pentru cetățeni, 
respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail ivesti@gl.e-adm.ro până la data de 
13.05.2022 
 
 
 

PRIMARUL COMUNEI IVEȘTI 
Gheoca Maricel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comunaivestiprimar.ro/
mailto:ivesti@gl.e-adm.ro


 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
 
Nr. 3623 din 03.05.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

La proiectul de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă a unui teren din domeniul 

privat al comunei Ivești, județul Galați 

 
Având în vedere cererea nr. 4791/06.07.2021 depusă de doamna Iordache Viorica în 

calitate de proprietar al construcției situată în comuna Ivești, Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 

730, prin care solicită cumpărarea terenului aferent construcției, în suprafață de 1.184 mp. 

situat în T11 P3/2. 

Având în vedere prevederile art. 364 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia: 

„(1) Prin excepție de la prevederile art. 363 alin. (1), în cazul vânzării unui teren aflat în 

proprietatea privată a statului sau a unității administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate 

construcții, constructorii de bună-credință ai acestora beneficiază de un drept de preempțiune 

la cumpărarea terenului aferent construcțiilor. Prețul de vânzare se stabilește pe baza unui 

raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau județean, după caz. 

(2) Proprietarii construcțiilor prevăzute la alin. (1) sunt notificați în termen de 15 zile 

asupra hotărârii consiliului local sau județean și își pot exprima opțiunea de cumpărare în 

termen de 15 zile de la primirea notificării. 

(3) Prin legi speciale se pot institui alte excepții de la procedura licitației publice.”  

Pentru stabilirea valorii terenului a fost întocmit Raportul de evaluare nr. 8797 / 

16.12.2021 realizat  de doamna Simbanu Georgeta Dana, evaluator autorizat, membru 

ANEVAR;  adresa nr. 3569/02.05.2022, transmisă de doamna Simbanu Georgeta Dana, în 

calitate de evaluator autorizat, confirmă valoarea de piață a imobilului în discuție, la nivelul 

stabilit anterior conform Raportul de evaluare nr. 8797 / 16.12.2021 

Pentru suprafața de teren solicitată a fi cumpărată nu există formulate cereri de 

reconstituire a dreptului de proprietate în conformitate cu prevederile legilor fondului funciar și 

nici acțiuni în revendicare a acestei suprafețe de teren pe rolul instanțelor de judecată. 

Ca urmare a celor menționate mai sus și în temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) din 

O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

propun spre analiză și aprobare Consiliului Local al comunei Ivești, proiectul de hotărâre 

referitor la aprobarea vânzării prin negociere directă a acestui teren. 

 
 

      P R I M A R , 
  
      Gheoca Maricel  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R  
Compartimentul Urbanism, Cadastru, Amenajarea teritoriului, Disciplina in constructii, 
Investitii, Achiziţii publice, Monitorizare contracte 
Nr. 3624 din 03.05.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă a unui teren din domeniul 
privat al comunei Ivești, județul Galați 

 Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 136 din 

O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere vânzarea prin negociere 

directă a unui teren din domeniul privat al comunei Ivești, județul Galați și este justificat din 

punct de vedere legal de prevederile art. 364 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia: 

„(1) Prin excepție de la prevederile art. 363 alin. (1), în cazul vânzării unui teren aflat în 
proprietatea privată a statului sau a unității administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate 
construcții, constructorii de bună-credință ai acestora beneficiază de un drept de preempțiune 
la cumpărarea terenului aferent construcțiilor. Prețul de vânzare se stabilește pe baza unui 
raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau județean, după caz. 

(2) Proprietarii construcțiilor prevăzute la alin. (1) sunt notificați în termen de 15 zile 
asupra hotărârii consiliului local sau județean și își pot exprima opțiunea de cumpărare în 
termen de 15 zile de la primirea notificării. 

(3) Prin legi speciale se pot institui alte excepții de la procedura licitației publice.” 
Având în vedere adresa nr. 8332/29.11.2021 a Instituției Prefectului Județului Galați, 

de validare a HCL nr. 65/02.08.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al 
comunei Ivești, județul Galați, a suprafeței de 1.184 m.p. teren intravilan situat în Cv 11, P 3/2. 

Având în vedere cererea nr. 4791/06.07.2021 depusă de doamna Iordache Viorica în 

calitate de proprietar al construcției situată în comuna Ivești, Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 

730, prin care solicită cumpărarea terenului aferent construcției, în suprafață de 1.184 mp. 

situat în Cvartal 11,  Parcela 3/2; 

Conform Extrasului de carte funciară nr. 108865/11.03.2022, pe terenul în suprafață de 

1.184 mp. situat în Cvartal 11,  Parcela 3/2, proprietatea privată a UAT Ivești, județul Galați, 

sunt edificate următoarele construcții: construcție locuință parter în suprafață de 79 mp. 

edificată în anul 1972, având nr. cadastral 108865-C1 și construcție anexă în suprafață de 12 

mp. edificată în anul 1972, având nr. cadastral 108865-C2; 

Având în vedere cele expuse și în conformitate cu prevederile art. 108, lit. (e) art. 129 

alin. (2) lit. (c), alin. (6) lit. (b) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, consider că proiectul de hotărâre prezentat de către 

inițiator, îndeplineşte condiţiile de legalitate, necesitate și oportunitate și poate fi supus 

aprobării Consiliului local al comunei Iveşti, în forma prezentată, în sedinţa ordinară din luna 

iunie 2022. 

În baza dispozițiilor art. 139 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, acest proiect se adoptă cu votul a două treimi  din 

numărul consilierilor locali în funcție. 

 
 

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, 
Cucu Ionela Roxana 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 3623  
Din  03.05.2022 

 

 
La proiectul de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă a unui teren din domeniul 

privat al comunei Ivești, județul Galați 

Initiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului: 3623/03.05.2022. 

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

 Având în vedere Referatul de aprobare a domnului Gheoca Maricel, primarul comunei 

Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, inregistrat sub nr. 3623/03.05.2022; 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi inregistrat sub nr. 

3624/03.05.2022; 

 Având în vedere Raportul de avizare a Comisiilor de specialitate nr. 1-5, ale Consiliului 

local; 

Având în vedere H.C.L. nr. 65/02.08.2021, privind atestarea apartenenței la domeniul 

privat al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, a suprafeței de 1.184 m.p. teren intravilan situat în 

Cvartal 11, Parcela 3/2; 

Având în vedere prevederile art.1650 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 18/1991 – Legea fondului funciar, 
republicată,  cu modificările și completările ulterioare: 

Având în vedere prevederile art. 7  din Legea nr. 52/2003, privind privind 
transparența decizională în administrația publică, republicată; 

 Având în vedere prevederile art. 108 lit. (e), art. 129 alin. (2), lit. “c”, și alin (6) lit. (b) 

art.354 alin.(1), art.363 alin.(6) și art. 364 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin. (1) lit.„a”  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. - Se însușește și se aprobă Raportul de evaluare nr. 8797 / 16.12.2021,  întocmit de 

evaluator Simbanu Georgeta Dana, autorizat ANEVAR, privind stabilirea prețului de vânzare a 
imobilului teren situat în Cvartal 11, Parcela 3/2, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 730, în suprafață 
de 1.184 m.p., potrivit anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art.2.- Se aprobă vânzarea directă a suprafeței de 1.184 m.p. teren intravilan, proprietate 

privată a comunei Iveşti, situat în Cvartal 11, parcela 3/2, identificat cu numărul cadastral 108865, 
înscris în Cartea funciară nr. 108865, comuna Ivești, județul Galați, conform Anexei nr. 2, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, la prețul de 29.300 lei fără TVA, în favoarea 
proprietarului construcțiilor edificate pe acest teren, identificate cu numerele cadastrale 108865-C1 
și 108865-C2. 

 
 Art.3.- Cumpărătorul imobilului care constituie obiectul prezentei hotărâri, va suporta 
cheltuielile ocazionate de autentificarea contractului de vânzare – cumpărare. 
 
 Art.4.- În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri vor fi notificați proprietarii 
construcțiilor edificate pe terenul menționat, pentru exprimarea opțiunii de cumpărare. Opțiunea va 



fi depusă la Registratura Primăriei comunei Ivești, județul Galați, în termen de 15 zile de la data 
primirii notificării. 
 
 Art.5.- Cumpărătorul va achita integral prețul de vânzare al terenului, în termen de 30 de 
zile de la data comunicării hotărârii. 
 
 Art.6.- Predarea-primirea terenului se va face pe bază de Proces-verbal în termen de 
maximum 30 de zile de la data încasării prețului. 
 
 Art.7.- Se împuternicește Primarul comunei Ivești – domnul Gheoca Maricel, ca personal 
sau prin împuternicit, să semneze la notariatul public actul autentic de vânzare-cumpărare. 
 
 Art.8.- După încheierea contractului de vanzare-cumpărare, se va elimina din inventarul 
domeniului privat al comunei Ivești, județul Galați, poziția corespunzătoare terenului prevazut la 
art. 1 din prezenta hotărâre. 
 
 Art.9.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 Art.10.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta  
hotărâre celor interesați. 
 
 

  INIȚIATOR,     Contrasemnează, 
 
  PRIMAR,     SECRETAR GENERAL, 
 
  Gheoca Maricel    Toma Zanfirica  
 

 

 


