
 
 
ROMÂNIA       Anexa nr. 1 la H.G.  nr.  831/2022 

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA IVEȘTI 

PRIMAR, 

Nr. 5832 / 07.07.2022 

 

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 

 

 

Astăzi, 07.07.2022, U.A.T. IVEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI  anunţă deschiderea procedurii de 

transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:  

 

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Ivești, județul 

Galați nr. 10 din 26.02.2016 de aprobare a Regulamentului de utilizare a sălii de sport din 

comuna Ivești, jud Galați 

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: • referatul de aprobare nr. 

5830/07.07.2022; • referatul de specialitate nr. 5831/07.07.2022; • textul complet al proiectului 

de hotărâre. 

Documentaţia poate fi consultată: 

• pe pagina de internet a instituţiei -  www.comunaivestiprimar.ro 

• la sediul instituţiei - Comuna Ivești, strada Gen. Eremia Grigorescu  nr. 451, județul Galați 

• proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de 

relaţii cu publicul al instituţiei. 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ 

supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 18.07.2022, prin 

una din următoarele modalități: 

- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: ivesti@gl.e-adm.ro;  
- prin poştă, pe adresa Comuna Ivești, strada Gen. Eremia Grigorescu  nr. 451, județul 

Galați;  
- la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Comuna Ivești, strada Gen. Eremia 

Grigorescu  nr. 451, județul Galați, de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00. 
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre privind 

revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Ivești, județul Galați nr. 10 din 26.02.2016 de 

aprobare a Regulamentului de utilizare a sălii de sport din comuna Ivești, jud Galați.” 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de 

internet a instituţiei, la linkul https://www.comunaivestiprimar.ro/informatii-de-interes-

public/transparenta-decizionala/ . 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris. 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată 

public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o 

asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 

19.08.2022, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: 

telefon: 0236866004, e-mail: : ivesti@gl.e-adm.ro persoană de contact: Tăbăcaru George 

Daniel. 

 

PRIMARUL COMUNEI IVEȘTI 

Gheoca Maricel 
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mailto:ivesti@gl.e-adm.ro
https://www.comunaivestiprimar.ro/informatii-de-interes-public/transparenta-decizionala/
https://www.comunaivestiprimar.ro/informatii-de-interes-public/transparenta-decizionala/
mailto:ivesti@gl.e-adm.ro


 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E    Nr. 5830 
Din 07.07.2022 

 
 
 
Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Ivești, județul Galați nr. 10 din 
26.02.2016 de aprobare a Regulamentului de utilizare a sălii de sport din comuna Ivești, jud 
Galați 
 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, județul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5830 din 07.07.2022 

 

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, înregistrată sub nr. 5830/07.07.2022; 

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

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

5831/07.07.2022; 

Având în vedere Raportul de avizare a Comisiei nr. 1, pentru agricultură şi activităţi 

economico - financiare; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.2, pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, protecţia mediului şi turism; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.3, pentru activităţi social – culturale, 

culte, învăţământ, tineret și sport; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru muncă şi protecţie socială, 

protecţie copii, sănătate și familie; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru minorități, validare, juridică 

şi de disciplină; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 10 din 26.02.2016 de aprobare a Regulamentului 

de utilizare a sălii de sport din comuna Ivești, jud Galați; 

Având în vedere prevederile art. 64 din Legea nr.24/2000 privind privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; 

Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având in vedere prevederile art.108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit. „c” și alin. (6) lit. 

„a”, alin. (7) lit. „a”, lit. „e” și lit. „f”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi 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 Ș T E : 

 

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al comunei Ivești, județul Galați nr. 10 din 
26.02.2016 de aprobare a Regulamentului de utilizare a sălii de sport din comuna Ivești, jud 
Galați. 
 

Art.2. Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art.3. Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta 

hotărâre celor interesați. 

 
 

INIȚIATOR,        Contrasemnează, 

 
PRIMAR,        SECRETAR GENERAL, 

Gheoca Maricel               Toma Zanfirica 
 

                
 

      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
            
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R 
Nr. 5830/07.07.2022 

REFERAT DE APROBARE 
 

 La proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Ivești, județul 

Galați nr. 10 din 26.02.2016 de aprobare a Regulamentului de utilizare a sălii de sport din 

comuna Ivești, jud Galați 

Ținând cont de disfuncţionalităţile şi problemele semnalate în mod constant de către 

autorităţile administraţiei publice locale, ca urmare a neadaptării cadrului legal care 

reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor la realităţile socioeconomice şi la 

complexitatea şi dinamica activităţilor aferente furnizării serviciilor publice esenţiale pentru 

cetăţeni, a fost necesară adoptarea Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. Prevederile ordonanței abrogă aproape în totalitate prevederile Legii nr. 215/2001, 

privind administrația publică locală. 

Având în vedere că HCL nr. 10 din 26.02.2016 de aprobare a Regulamentului de 

utilizare a sălii de sport din comuna Ivești, jud Galați a fost fundamentat din punct de vedere 

legal de prevederile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, acestea fiind abrogate integral de prevederile O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară 

revocarea HCL menționat. 

Față de cele menționate mai sus, propun Consiliului local al comunei Ivești aprobarea 

proiectului de hotărâre privind privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Ivești, 

județul Galați nr. 10 din 26.02.2016 de aprobare a Regulamentului de utilizare a sălii de sport 

din comuna Ivești, jud Galați. 

 

 

 
P R I M A R , 

Gheoca Maricel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL GALAȚI 
COMUNA IVEȘTI 
P R I M A R, 
Compartimentul Urbanism, Cadastru, Amenajarea teritoriului, Disciplina in constructii, 
Investitii, Achiziţii publice, Monitorizare contracte 
Nr. 5831/07.07.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Ivești, județul 
Galați nr. 10 din 26.02.2016 de aprobare a Regulamentului de utilizare a sălii de sport din 
comuna Ivești, jud Galați 

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

alin.(1) și alin.(3) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

  Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere revocarea Hotărârii 

Consiliului Local al comunei Ivești, județul Galați nr. 10 din 26.02.2016 de aprobare a 

Regulamentului de utilizare a sălii de sport din comuna Ivești, jud Galați. 

  Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator este justificat din punct de vedere legal 

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

ulterioare care abrogă în totalitate prevederile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederi are au fost invocate în 

fundamentarea legalității HCL nr. 10 din 26.02.2016 de aprobare a Regulamentului de utilizare 

a sălii de sport din comuna Ivești, jud Galați. 

 În justificarea și fundamentarea legalității prezentului prioect de hotărâre, sunt incidente 

prevederile următoarelor acte normative: 

- art. 64 din Legea nr.24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, conform cărora: 

„(1)Prevederile cuprinse într-un act normativ, contrare unei noi reglementări de acelaşi nivel 

sau de nivel superior, trebuie abrogate. Abrogarea poate fi totală sau parţială. 

(2)În cazul unor abrogări parţiale intervenite succesiv, ultima abrogare se va referi la întregul act 

normativ, nu numai la textele rămase în vigoare. 

(3)Abrogarea unei dispoziţii sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin 

abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ iniţial. Fac 

excepţie prevederile din ordonanţele Guvernului care au prevăzut norme de abrogare şi au fost 

respinse prin lege de către Parlament. 

(4)Dacă o normă de nivel inferior, cu acelaşi obiect, nu a fost abrogată expres de actul normativ 

de nivel superior, această obligaţie îi revine autorităţii care a emis prima actul. 

(5)Abrogările parţiale sunt asimilate modificărilor de acte normative, actul normativ abrogat 

parţial rămânând în vigoare prin dispoziţiile sale neabrogate” 

Având în vedere cele expuse și în conformitate cu prevederile art. 136, alin.(1) și alin.(3) 

lit.„a”, 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 ședinţa ordinară din luna octombrie. 

 În baza dispozițiilor art. 139 alin.(1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, acest proiect se adoptă cu votul majorității simple din 

numărul consilierilor locali în funcție. 

 

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE 

Cucu Ionela Roxana 


