
ROMÂNIA                  Anexa nr. 1 la 

JUDEȚUL GALAȚI                 H.G. 831/2022 

COMUNA IVEȘTI 

PRIMAR, 

Nr. 7353/24.08.2022 

 

 

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 

 

 
Astăzi, 24.08.2022, Primăria comunei Ivești, anunță deschiderea procedurii de 

transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: 
PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind atribuirea denumirii de Grădinița cu program prelungit 

„General  ANTON MARIN”, bunului imobil situat în comuna Ivești, str. General Eremia 

Grigorescu nr. 790, județul Galați. 

Documentația aferentă proiectului de act normativ include: 

- Referat de aprobare, nr. 7351/24.08.2022; 

- Raport de specialitate, nr. 7352/24.08.2022; 

- Memoriul justificativ, nr. 6607/01.08.2022; 
Documentația poate fi consultată: 
• pe pagina de internet a instituției, la www.comunaivestiprimar.ro  
• la sediul instituției, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 451 
• proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul 

de relații cu publicul al instituției. 
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ 

supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 07.09.2022  

 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: ivesti@gl.e-adm.ro; 

 prin poștă, pe adresa Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 451, comuna Ivești, județul 
Galați;  

 la sediul instituției, la Registratură, la adresa Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 451, 
comuna Ivești, județul Galați, între orele 08:00 – 16:00. 
Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind PROIECT DE 

HOTĂRÂRE Privind exprimarea acordului pentru înființarea unui centru medical de 
permanență fix pentru asigurarea asistenței medicale primare la nivelul comunei Ivești, județul 
Galați” 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina 
de internet a instituției, la linkul: https://www.comunaivestiprimar.ro/informatii-de-interes-
public/transparenta-decizionala  

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată tot în scris.  
Pentru cei interesați există și 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 
asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 
06.10.2022, excepție făcând prevederile art.5, alin.13 din Legea 52/2003 cu modificările și 
completările ulterioare. 

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: 
telefon: 0236866004, e-mail: ivesti@gl.e-adm.ro , persoană de contact: Tăbăcaru George 
Daniel.  

 
 P R I M A R , 

 

           Gheoca Maricel 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

COMUNA IVEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. PROIECT 

Din  

 

 

Privind atribuirea denumirii de Grădinița cu program prelungit „General  ANTON MARIN”, 

bunului imobil situat în comuna Ivești, str. General Eremia Grigorescu nr. 790, județul Galați. 

 

Iniţiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7351/24.08.2022 

 

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

 Având în vedere referatul de aprobare al d-lui Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, 

judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrat sub nr. 7351/24.08.2022 

 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.  

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

culte, învăţământ, tineret și sport; 

Având în vedere memoriul justificativ nr. 6607/01.08.2022, întocmit de dl. Prof. 

Gheorghe Frătiță; 

Prevederile art. 2 lit. d) și art. 3 alin. (1) din O.G nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin 

OUG nr. 57/2019 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) 

lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1.- Se aprobă atribuirea denumirii de Grădinița cu program prelungit „General  

ANTON MARIN”, bunului imobil situat în comuna Ivești, str. General Eremia Grigorescu nr. 

790, județul Galați, corp C5, nivel P+1, suprafață construită 443 mp, suprafață desfășurată 

923 mp, Cartea Funciară nr. 104524-C5, intravilan CV 6, P1, înscris la poziția 1094318 în 

inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ivești. 

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 interesaţi. 

 

                                INITIATOR,                                          Contrasemneaza pentru legalitate, 

                                P R I M A R,                                                       SECRETAR GENERAL, 

                             Gheoca Maricel                                                             Toma Zanfirica  

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA IVEȘTI 

PRIMAR 

Nr. 7351/24.08.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

La proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii de Grădinița cu program prelungit „General  

ANTON MARIN”, bunului imobil situat în comuna Ivești, str. General Eremia Grigorescu nr. 

790, județul Galați. 

 

Conform Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ivești, la poziția 

1094318 este înscris bunul imobil << Grădiniță cu program prelungit>> având următoarele 

date de identificare: 

- Adresa: Str. General Eremia Grigorescu nr. 790 

- Cartea Funciara nr. 104524-C5 

- Construcție: P+1, suprafață construită 314 mp, suprafață desfășurată 923 mp. 

- Anul dării în folosință 2022 

- Valoare inventor: 2,325,626.66 lei. 

Având în vedere: 

Prevederile art. 2 lit. d) și art. 3 alin. (1) din O.G nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin 

OUG nr. 57/2019 

Având în vedere Memoriul justificativ nr. 6607/01.08.2022, al dl. Prof. Gheorghe Frătiță, 

propunem atribuirea denumirii de Grădinița cu program prelungit „General  ANTON MARIN”, 

bunului imobil situat în comuna Ivești, str. General Eremia Grigorescu nr. 790, județul Galați. 

 În acest sens, se va întocmi raportul de specialitate respectiv proiectul de hotărâre 

care, împreună cu documentaţia aferentă vor fi supuse dezbaterii, în vederea avizării, Comisiei 

de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului Local al Comunei Ivești.  

În baza Avizului comisiei de specialitate nr. 3, întreaga documentaţie va fi ulterior înaintată 

Comisiei de atribuire de denumiri a Judeţului Galați în vederea emiterii avizului de atribuire a 

denumirii de Grădinița cu program prelungit „General  ANTON MARIN”, urmând ca, după 

îndeplinirea procedurilor legale, proiectul de hotărâre să fie înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

Consiliului Local al Comunei Ivești. 

 

 

P R I M A R , 

Gheoca Maricel 

  



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA IVEȘTI 

COMPARTIMENT URBANISM 

COMPARTIMENT ADMINISTRATOR PUBLIC 

Nr. 7351/24.08.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii de Grădinița cu program prelungit „General  

ANTON MARIN”, bunului imobil situat în comuna Ivești, str. General Eremia Grigorescu nr. 

790, județul Galați. 

 

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

alin.(1)  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 atribuirea denumirii de 

Grădinița cu program prelungit „General  ANTON MARIN”, bunului imobil situat în comuna 

Ivești, str. General Eremia Grigorescu nr. 790, județul Galați, corp C5, nivel P+1, suprafață 

construită 443 mp, suprafață desfășurată 923 mp, Cartea Funciară nr. 104524-C5, intravilan 

CV 6, P1, înscris la poziția 1094318 în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Ivești. 

Proiectul de hotărâre prezentat de iniţiator este întocmit cu respectarea: 

- Prevederile art. 2 lit. d) și art. 3 alin. (1) din O.G nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG 

nr. 57/2019 

Având în vedere Memoriul justificativ nr. 6607/01.08.2022, al dl. Prof. Gheorghe Frătiță. 

 Având în vedere cele de mai sus, consider oportun ca proiectul de hotărâre să fie 

dezbătut şi aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi din 

luna...... 

 

 Administrator Public            Urbanism 

         Băraru Oana - Giorgiana     Roșu Cătălin - Sorin 

 


