
 
Anexa nr. 2 la H.G. nr. 831/2022 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr. 52/2003 

ROMÂNIA                             

JUDEȚUL GALAȚI         

COMUNA IVEȘTI 

PRIMAR, 

Nr. 8712 / 05.10.2022 

 

Anunț privind organizarea unei ședințe publice 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, vă aducem la cunoștință că în data de 07.10.2022, ora 16:00, la sediul comunei Ivesti, 

judetul Galati, va avea loc ședința ordinară a Consiliului local al comunei Ivesti, judetul Galati, cu 

următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local, din data de 26.09.2022; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Ivești, 

județul Galați, - inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

3. Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local al anului 2021, 

pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare - inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei 

Ivești, județul Galați; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare integrată, consolidare 

seismică și renovare energetică moderată a Căminului Cultural din comuna Ivești, sat 

Bucești, județul Galați”  în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 

– Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri 

publice, operațiunea B1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică 

moderată) a clădirilor publice PNRR/2022/C5/2/B.1/1 - inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei 

Ivești, județul Galați; 

5. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru înființarea unui centru de permanență fix 

pentru asigurarea asistenței medicale primare la nivelul comunei Ivești, județul Galați - inițiator 

Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Grădinița cu program normal „Erou 

Sublocotenent OCTAV IONEL CRISTEA”, bunului imobil situat în comuna Ivești, Str. Gen. 

Alexandru Tarola nr. 1, jud Galați - inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Grădinița cu program prelungit „General ANTON 

MARIN”, bunului imobil situat în comuna Ivești, Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 790, jud Galați - 

inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

8. 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 - inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a sălii de sport 

din comuna Ivești, județul Galați” - inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bazei sportive 

din comuna Ivești, județul Galați - inițiator Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării lucrărilor de extindere a rețelei electrice de 

distribuție din comuna Ivești, Str. Măriuca Zamfir, județul Galați - inițiator Gheoca Maricel, primarul 

comunei Ivești, județul Galați; 

12. Petiţii, întrebări, interpelări. 

 

P R I M A R , 

Gheoca Maricel 

 
SECRETAR GENERAL, 
      Toma Zanfirica   

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/256871
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/251987

