
 
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.10114/22.11.2022 

 

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 24.11.2022, 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 de îndată a Consiliului local, din 
data de 25.10.2022; 

2. Proiect hotărâre privind stabilirea salariilor de baza si a coeficientilor de ierarhizare 
pentru personalul contractual din vompartimentele Sanatate si Asistenta Sociala din 
aparatul de specialitate al ptimarului comunei Ivesti - Iniţiator: Gheoca Maricel, Primarul 
comunei Iveşti, judetul Galaţi 

3. Proiect hotărâe privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local al anului 
2021 pentru finantarea deficitului sectiunii de dezvoltare- Iniţiator: Gheoca Maricel, 
Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituti si cheltuieli al comunei 
Ivesti, judetul Galati - Iniţiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi 

5. Proiect de hotărâre privind: acordarea facilităților fiscale cu privire la plata majorărilor 
de întârziere privind obligațiile bugetare, constând în impozite şi taxe locale, redevențe 
si chirii datorate bugetului local de catre persoanele fizice care au calitatea de 
contribuabili pe raza UAT comuna Iveşti, judeţul Galaţi în anul 2022, - Iniţiator: Gheoca 
Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenție, actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general, precum și 
a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local aprobate prin 
HCL nr. 89 din 27.102021, pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi rurale în 
comuna Ivești, județul Galați – Etapa 2”, aprobat pentru finanțare prin Programul 
Național de Investiții „Anghel Saligny”. - Iniţiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei 
Iveşti, judetul Galaţi 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a 

comunei Ivești pentru S.C. RCS & RDS S.A. , în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii  

sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură 

necesare susținerii acestora. - Iniţiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, 

judetul Galaţi 

8. 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

