
ROMÂNIA                    Anexa nr. 1 la 

JUDEȚUL GALAȚI                   H.G. 831/2022 

COMUNA IVEȘTI 

PRIMAR, 

Nr. 9678 / 03.11.2022 

 

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 

 

Astăzi, 03.11.2022, Primăria comunei Ivești, anunță deschiderea procedurii de transparență 

decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind: desfiintare corp C2 si C3 situat în Cv 37, P 17, 

având nr.cad. 102812-C2, nr. cad. 102812-C3, str. Gen. Eremia Grigorescu nr.464, comuna 

Ivești, județul Galați 

Documentația aferentă proiectului de act normativ include: 

- Referat de aprobare, nr. 9.665 din 02.11.2022 

- Raport de specialitate, nr. 9.666 din 02.11.2022 

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 14.11.2022:   

 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: desfiintare corp C2 si C3 situat în Cv 37, P 17, având nr.cad. 102812-C2, nr. cad. 102812-

C3, str. Gen. Eremia Grigorescu nr.464, comuna 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 19.12.2022, 

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 

http://www.comunaivestiprimar.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 

Proiect Hotărâre nr. 9.665 
Din 01.11.2022 

 
Privind: desfiintare corp C2 si C3 situat în Cv 37, P 17, având nr.cad. 102812-C2, nr. cad. 102812-C3, str. Gen. 
Eremia Grigorescu nr.464, comuna Ivești, județul Galați 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, județul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.665 din 02.11.2022. 

  
 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 13.12.2022; 

Având în vedere Referatul de aprobare a domnului Gheoca Maricel, primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi, 
iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.9.665 din 02.11.2022; 

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. 9.666 din 02.11.2022; 

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, 

sănătate şi familie ; 
 Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru Muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 

tineret şi sport ; 
Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru Minorități, Validare, Juridică şi de disciplină ; 

 Având în vedere Contractul de schimb autentificat sub nr.3323/01.11.2021, emis de NP Gaube Odrin Narcis; 
 Având în vedere Planul de amplasament și delimitare a imobilului înregistrat sub nr.24920/23.12.2021- 
anexa nr.1.35 parte integrata la prezenta hotărâre; 
 Având în vedere Extrasul de carte funciară nr.102812/ 23.12.2021 întocmit de Biroul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliara Liești; 
 Având în vedere Certificatul de urbanism nr.1/03.01.2022; 
 Având în vedere raportul de expertiză tehnică nr. 2209/noiembrie 2022 realizat de expertul tehnic atestat 
M.D.R.T. inginer Cornel Beliciu; 
 Având în vedere Documentatia tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de desfiintare corpul C2 și C3, 
inregistrat sub nr.2/2022, întocmit de S.C. TOPOSCAD S.R.L; 

Având în vedere prevederile art 129 alin. (2) lit. c), alin. (7) lit. g), art. 139, alin.(1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. 
a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

 Art.1.- Se aprobă desfiintarea corpului C2 si C3 situat în Cv 37, P 17, având nr.cad. 102812-C2 si nr. cad. 
102812-C3, str. Gen. Eremia Grigorescu nr.464, comuna Ivești, județul 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, 
P R I M A R, 

Contrasemnează pentru legalitate,                          Gheoca Maricel 
SECRETAR GENERAL,      
               Toma Zanfirica   
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R 
Nr.9.665/02.11.2022 

REFERAT DE APROBARE 
 
La proiectul de hotărâre privind desfiintare corp C2 si C3 situat în Cv 37, P 17, având nr.cad. 102812-

C2, nr. cad. 102812-C3, str. Gen. Eremia Grigorescu nr.464, comuna Ivești, județul Galați 

 
 Imobilul este compus din teren, curți și construcții, situat în intravilanul comunei Ivești, județul 

Galați, Cv 37, P 17. Corp C2- locuinta si C3-anexa în suprafață totală de 101 m.p. aparține domeniului 

privat al comunei Ivești, conform Contractului de schimb nr.3323/01.11.2021.  

 În urma expertizării imobilul de către expertul tehnic atestat M.D.R.T., s-au constatat grave 

deficiențe în ceea ce privește starea pereților, planșeul peste parter în unele zone este prăbușit și plecat 

de pe reazeme, acoperișul este în proporție de 50% deteriorat, la care se adaugă și faptul că la unii 

pereți s-a constatat o abatere de la verticalitate. În consecință, având în vedere stadiul avansat de 

degradare a imobilului, a cărui structură nu poate consolidată ca urmare a unei reabilitări, se impune 

exclusiv procedura demolării. 

Proiectul de hotărâre a avut următoarele prevederi legale, după cum urmează: 

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

ulterioare: 

 art.129 alin.(2) lit.”c”: (2)  Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

 c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; 

 Alin.(7) lit.”g” si lit.„k”:(7)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local 

asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 

publice de interes local privind: g) ordinea publica; k) dezvoltarea urbana; 

 art.139 alin.(1):(1)  În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu 

majoritate absolută sau simplă, după caz. 

 art.196 alin.(1) lit.”a”: (1)  În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice 

locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după 

cum urmează: a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri; 

 Față de cele prezentate, propun Consiliului local analizarea proiectului de hotărâre prezentat,  în 

vederea desfiintare corp C2 si C3 situat în Cv 37, P 17, avand nr.cad. 102812-C2, nr. cad. 102812-C3, 

str. Gen. Eremia Grigorescu nr.464, comuna Ivești, județul Galați. 

      

P R I M A R , 
              Gheoca Maricel 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 
COMUNA IVEȘTI 
P R I M A R, 
Compartimentul Administrator public 
Compartimentul Urbanism, Cadastru, Amenajarea teritoriului, Disciplină în construcții, Investiții, Achiziţii 

publice, Monitorizare contracte 

Nr.9.666/02.11.2022 
RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind desființare corp C2 și C3 situat în Cv 37, P 17, având nr.cad. 102812-

C2, nr. cad. 102812-C3, str. Gen. Eremia Grigorescu nr.464, comuna Ivești, 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. 

Potrivit art. 129, alin. (2), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, Consiliul Local exercită atribuţii privind administrarea domeniului public şi 

privat al municipiului, atribuţii ce se exercită în limitele reglementate de prevederile O.U.G. nr. 57/2019 şi 

ale Noului Cod civil. 

Proiectul de hotărâre a avut următoarele prevederi legale, după cum urmează: 

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

ulterioare: 

 art.129 alin.(2) lit.”c”: (2)  Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: c) atribuţii 

privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; 

 Alin.(7) lit.”g” si lit.„k”:(7)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local 

asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 

publice de interes local privind: g) ordinea publica; k) dezvoltarea urbana; 

 art.139 alin.(1):(1)  În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu 

majoritate absolută sau simplă, după caz. 

 art.196 alin.(1) lit.”a”: (1)  În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice 

locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după 

cum urmează: a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri; 

 Față de cele prezentate, propun Consiliului local analizarea proiectului de hotărâre prezentat,  în 

vederea desfiintarii corp C2-locuinta si C3-anexa situat în Cv 37, P 17, având nr.cad. 102812-C2, nr. 

cad. 102812-C3, str. Gen. Eremia Grigorescu nr.464, comuna Ivești, județul Galați. 

 

  ADMINISTRATOR PUBLIC,   INSPECTOR, 
  Bararu Oana - Giorgiana     Roșu Cătălin Sorin 


