
ROMÂNIA       Anexa nr. 1 la H.G.  nr.  831/2022 
JUDEȚUL GALAȚI 
COMUNA IVEȘTI 
PRIMAR, 
Nr. 9635 / 02.11.2022 
 

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 
 

 
Astăzi, 02.11.2022, 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 aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului 
pășune în suprafață de 2.593 mp., aparținând domeniului privat al comunei Ivești, 
județul Galați, situat în intravilan, T 76/2,  P 2, lot 1 
 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: • referatul de aprobare nr. 
9633/02.11.2022; • referatul de specialitate nr. 9634/02.11.2022; Raport de evaluare nr. 
9576/31.10.2022. 

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 14.11.2022, 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 
aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului pășune în suprafață de 2.593 mp., 
aparținând domeniului privat al comunei Ivești, județul Galați, situat în intravilan, T 76/2,  P 

2, lot 1. 
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 16.12.2022, 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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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. 9633 
02.11.2022 

 
Privind: aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului pășune în suprafață de 2.593 mp., 
aparținând domeniului privat al comunei Ivești, județul Galați, situat în intravilan, T 76/2,  P 2, 

lot 1. 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului: 9633 din 02.11.2022 

 
 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. 9633 din 02.11.2022; 

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

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

9634 din 02.11.2022; 

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

Consiliului local; 

Având în vedere H.C.L.nr.9/26.02.2021, privind aprobarea Procedurii–cadru pentru 

vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile (terenuri şi/sau clădiri) aflate în domeniul 

privat al Comunei Ivești, județul Galați; 

 Având in vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.„c”, alin.(6) lit.„b”, art.354 alin.(1) și 

art.363 din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.555 și art.1657 din Legea nr.287/2009, privind Codul 

civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 29 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art.13 alin.(1) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.5^2 alin. (2) și alin. (3) din O.U.G. 34/2013 privind 

organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art.139 alin.(3) lit.„g” din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

Art.1.- Se însușește și se aprobă Raportul de evaluare nr. 9576/31.10.2022 întocmit 
de evaluator Simbanu Georgeta Dana, autorizat ANEVAR, privind stabilirea prețului de 
vânzare a imobilului teren pășune situat în T 76/2,  P 2, lot 1, în suprafață de 2.593 m.p., 
potrivit anexei nr.1, care face parte integrantă din prezentului proiect de hotărâre. 

 
Art.2.- Se aprobă vânzarea prin licitație publică a terenului pășune, în suprafață de 

2.593 m.p., aparținând domeniului privat al comunei Ivești, județul Galați, situat în T 76/2,  P 
2, lot 1  identificat cu numărul cadastral 102875, înscris în Cartea funciară nr. 102875 a 



comunei Ivești, identificat conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
 Art.3.- Preţul minim pentru vânzarea terenului arătat la art. 2 este de 9.400 euro, 
echivalent a 46.400  lei, conform Raportului de evaluare nr. 9576/31.10.2022  întocmit de 
Evaluator autorizat Simbanu Georgeta Dana. 
 
 Art.4.- Cumpărătorul imobilului arătat la art.2 va suporta cheltuielile ocazionate de 
autentificarea contractului de vânzare – cumpărare, precum și cheltuielile pentru 
îmsămânțarea în compensare a suprafeței de 2.593 mp., pe teren neproductiv, proprietate 
privată a UAT Comuna Ivești, anterior emiterii autorizației de construcție pentru realizarea 
investiției propuse pe terenul cumpărat de acesta. 
 

Art. 5.- Se împuternicește Primarul comunei Ivești – domnul Gheoca Maricel, ca 
personal sau prin împuternicit, să semneze la notariatul public actul autentic de vânzare-
cumpărare. 

 
 Art.6.- După încheierea contractului de vanzare-cumpărare, se va elimina din 
inventarul domeniului privat al comunei Ivești, județul Galați, poziția corespunzătoare 
terenului prevazut la art. 2 din prezenta hotărâre. 
 
 Art.7.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la îndeplinire 
a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 Art.8.- 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. 9633 din 02.11.2022 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului pășune în 
suprafață de 2.593 mp., aparținând domeniului privat al comunei Ivești, județul Galați, situat 

în intravilan, T 76/2,  P 2, lot 1. 

Având în vedere cererea nr. 31889/14.04.2022 a domnului Grigore Bogdan Daniel, 

propun Consiliului local aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului pășune aparținând 

domeniului privat al comunei Ivești, județul Galați, situat în  T 76/2,  P 2, lot 1, teren intabulat 

în Cartea funciară nr. 102875 a  comunei Ivești, județul Galați, având număr cadastral 

102875. 

Imobilul este înscris în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei 

Ivești, județul Galați, în baza TP nr. 44652-41 din 07.09.2001 și a Actului de lotizare 

autentificat cu nr. 691 din 17.03.2017. 

 Preţul de vânzare a fost stabilit conform Raportului de evaluare  nr. 9576/31.10.2022,  

întocmit de evaluator Simbanu Georgeta Dana, autorizat ANEVAR,  la suma de 9.400 euro, 

echivalent a 46.400  lei. 

 Vânzarea se va face prin licitație publică conform art.354 alin.(1) și art.363 din OUG 

nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 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 licitație publică 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. 9634/02.11.2022  
 
 
 
 
    RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului pășune în 
suprafață de 2.593 mp., aparținând domeniului privat al comunei Ivești, județul Galați, situat 

în intravilan, T 76/2,  P 2, lot 1. 

 

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

alin.(1)  din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere aprobarea vânzării prin 

licitație publică a terenului pășune aparținând domeniului privat al comunei Ivești, județul 

Galați, situat în T 76/2,  P 2, lot 1. 

 Suprafaţa propusă vânzării este de  2.593 m.p. teren pășune  intabulat în Cartea 

funciară nr. 102875 a comunei Ivești, județul Galați, având număr cadastral 102875. 

Terenul este înscris în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei 

Ivești, județul Galați, în baza TP nr. 15815 din 17.04.2013 și a Actului de lotizare autentificat 

cu nr. 1261 din 01.07.2013. 

 Preţul de vânzare a fost stabilit conform Raportului de evaluare  nr. 9576/31.10.2022,  

întocmit de evaluator Simbanu Georgeta Dana, autorizat ANEVAR,  la suma de 9.400 euro, 

echivalent a 46.400  lei. 

 În justificarea legalității proiectului de hotărâre prezentat de inițiator, sunt incidente 

prevederile următoarelor acte normative: 

 Potrivit prevederilor art.354: „(1) Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-

teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public. 

(2) Asupra acestor bunuri, statul sau unităţile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată.” 

Potrivit prevederilor art.363 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, vânzarea se va face prin licitație publică, in condiţiile 

legii. 

„(1) Vânzarea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale 

se face prin licitaţie publică, organizată în condiţiile prevăzute la art. 334-346, cu respectarea 

principiilor prevăzute la art. 311, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel.” 

• art. 555 și 1.657 din Legea nr.287/2009, privind Codul civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare: 

• art.555 :    „(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un 

bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege. 

                (2) În condiţiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalităţi şi 

dezmembrăminte, după caz.” 

• art. 1.657 :  „Orice bun poate fi vândut în mod liber, dacă vânzarea nu este 

interzisă ori limitată prin lege sau prin convenţie ori testament.” 



• prevederile art.13 alin.(1) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare conform căruia: 

„ (1) Terenurile aparținând domeniului privat al statului sau al unităților adminitrativ teritoriale, 

destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitație publică, potrivit 

legii, în condițiile respectării documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, 

aprobate potrivit legii, în vederea realizării de către titular a construcției” 

• prevederile art. 29 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare conform cărărora: 

„Sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al 

unităţilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale şi se cuprind în 

secţiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor.” 

• prevederile art. art.5^2 alin. (2) și alin. (3) din O.U.G. 34/2013 privind 

organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare 

(2)Scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente situate în intravilan se face în baza 

autorizaţiei de construire şi cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (4) şi (5) şi a obligaţiei 

unităţii administrativ-teritoriale privind menţinerea suprafeţei de pajişti permanente la nivel 

local, judeţean sau naţional, astfel cum a fost înregistrată la data de 1 ianuarie 2007. 

(3) Recuperarea din terenurile neproductive a suprafeţei egale cu cea aprobată a fi scoasă din 

circuitul agricol se face până la data emiterii autorizaţiei de construire. 

 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 decembrie 2022. 

În baza dispozițiilor art. 139 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

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

numărul consilierilor locali în funcție. 

 

 

 

 

INSPECTOR,       CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, 

Roșu Cătălin Sorin      Cucu Ionela Roxana 

 

 

 

 

 

 

 


