
  
 

 

   

 

 

PROCES  VERBAL 
încheiat astăzi, 26.04.2021 în şedinţa ordinară a Consiliului local 

al comunei Iveşti, judeţul Vaslui, convocată de Primarul comunei Iveşti, 
prin   Dispoziţia nr. 51/16.04.2021 

  

            Lucrările şedinţei Consiliului local al comunei Iveşti, încep la ora 10,00 în sala de 

ședințe a Primăriei comunei Ivești, județul Vaslui. 

            Domnul consilier Botezatu Ion, preşedinte de şedinţă ales conform Hotărârii 

Consiliului local  nr. 5/27.01.2021 a constatat că ședința este legal constituită, dintr-un 

număr de 11 consilieri în funcție fiind prezenți 11 consilieri.  

 La lucrările şedinţei participă domnul Nistor Dumitrache primarul comunei Iveşti, 

domnul Bejan Mircea-secretarul general al comunei Iveşti, doamnele Mucenica Ileana 

și Tătaru Ioana consilieri în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Ivești. 

Domnul consilier Botezatu Ion, preşedinte de şedinţă, a dat cuvântul domnului 

Bejan Mircea-secretar general al comunei Iveşti, care în conformitate cu prevederile 

art.138, alin.(15) din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și compeltările ulterioare, a supus spre aprobarea consiliului local, 

procesul-verbal al şedinţei din data de 30.03.2021.  Supus votului procesul verbal a 

fost aprobat cu 11(unsprezece) voturi ”pentru”, niciun  vot ”împotrivă” și nicio 

”abținere”.  

În continuare domnul președinte de ședință a prezentat următorul proiect al 

ordinii de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local – 

inițiator primar Nistor Dumitrache. 

2. Proiect de hotărâre pentru înființarea cabinetului primarului și pentru 

aprobarea numărului de personal, organigramei şi a statului de funcţii al personalului 

din aparatul de specialitate al primarului comunei Iveşti şi din cadrul serviciilor 

publice subordonate  consiliului local al comunei Iveşti - inițiator primar Nistor 

Dumitrache. 

3. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului comunal pentru anul 2021- 

inițiator primar Nistor Dumitrache. 
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4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 

anul 2022 - inițiator primar Nistor Dumitrache. 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea "Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului local al comunei Ivesti,judetul Vaslui" - inițiator primar Nistor 

Dumitrache. 

6.  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință - inițiator 

primar Nistor Dumitrache. 

7. Întrebări, interpelări, petiții 

Supusă votului ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi. 

 Domnul președinte de ședință a propus ca inițiatorul să nu mai prezinte 

proiectele de hotărâri și referatele de aprobare deoarece fiecare consilier local și 

fiecare comisie de specialitate a primit toate materialele înscrise pe ordinea de zi, în 

termenele prevăzute de Codul administrativ. Supusă votului propunerea a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul I al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind utilizarea 

excedentului anual al bugetului local. 

Domnul Necula Neculai, președintele comisiei pentru sănătate, muncă, 

disciplină, juridică, sport şi turism, a prezentat raportul comisiei cu privire la proiectul 

de hotărâre. 

Domnul Gavrilă Neculai, președintele comisiei de specialitate pentru activităţi 

economico-financiare, buget finanţe, învăţământ, culte, protecţie socială, protecţia 

copilului şi familie, a prezentat raportul comisiei cu privire la proiectul de hotărâre. 

Doamna Avanu Cătălina-Lucica, preşedinte al comisiei de specialitate pentru  

agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea 

teritoriului, urbanism, protecţia mediului,  ordine publică şi activităţi social-culturale, a 

prezentat raportul comisiei cu privire la proiectul de hotărâre. 

Doamna Tătaru Ioana, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Ivești a prezentat raportul compartimentului de resort cu privire la proiectul 

de hotărâre. 

Se trece la discuții 

Domnul consilier Botezatu Gheorghe a întrebat cum s-a realizat execedentul 

bugetar de 57.840,59 lei, care sunt ulițele unde se vor construi șanțuri, poduri și 

podețe. 

Doamna Tătaru Ioana, consilier contabil a spus că excedentul bugetar s-a 

constituit ca diferență dintre veniturile și cheltuielile realizate în anul 2020. 

Domnul primar a spus că ulterior va iniția un proiect de hotărâre în care se vor 

menționa toate străzile pe care urmează să se construiască șanțuri și podețe. 

Domnul consilier Necula Neculai a propus ca excedentul bugetar să fie alocat 

pentru amenajarea torenților care pot provoca inundații la gospodăriile populației. 

Domnul președinte de ședință a supus votului propunerea domnului consilier 

Necula Neculai, care a fost respinsă cu 6(șase) voturi ”împotrivă”- Avanu Cătălina-



  
 

Lucica, Gavrilă Neculai, Secuian Eugen, Bicher Marin, Budescu Constantin și Tudosă 

Gheorghe,  5(cinci) voturi ”pentru” – Botezatu Gheorghe, Botezatu Ion, Șerban 

Constantin, Dragomir Nelu și Necula Neculai, și nicio ”abținere”.  

În continuare domnul Botezatu Ion - președinte de ședință, a supus votului 

proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local. Proiectul 

de hotărâre a fost adoptat cu 6 (șase) voturi ”pentru”- Avanu Cătălina-Lucica, Gavrilă 

Neculai, Secuian Eugen, Bicher Marin, Budescu Constantin și Tudosă Gheorghe,  

5(cinci) voturi ”împotrivă” – Botezatu Gheorghe, Botezatu Ion, Șerban Constantin, 

Dragomir Nelu și Necula Neculai, și nicio ”abținere”.  

Se trece la punctul II al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru înființarea 

cabinetului primarului și pentru aprobarea numărului de personal, organigramei şi a 

statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei 

Iveşti şi din cadrul serviciilor publice subordonate  consiliului local al comunei Iveşti 

 Domnul Necula Neculai, președintele comisiei pentru sănătate, muncă, 

disciplină, juridică, sport şi turism, a prezentat raportul comisiei cu privire la proiectul 

de hotărâre. 

Domnul Gavrilă Neculai, președintele comisiei de specialitate pentru activităţi 

economico-financiare, buget finanţe, învăţământ, culte, protecţie socială, protecţia 

copilului şi familie, a prezentat raportul comisiei cu privire la proiectul de hotărâre. 

Domnul Bejan Mircea, secretarul general al comunei Ivești, a prezentat raportul 

compartimentului de resort cu privire la proiectul de hotărâre. 

Se trece la discuții 

Domnul consilier Botezatu Gheorghe  a întrebat care este scopul acestui cabinet 

al primarului. 

Domnul primar a spus că persoana care va fi angajată în cadrul cabinetului 

primarului va superviza activitatea compartimentului buget-contabilitate și va ajuta 

persoana care este angajată pe postul de consilier contabil din data de 15.04.2021 să 

se familiarizeze cu activitatea de contabilitate. Consiliera din cadrul cabinetului va 

primi și alte atribuții care vor fi stabilite prin fișa postului. 

Domnul consilier Botezatu Gheorghe a spus că ”dacă persoana a luat concursul 

consider că este aptă pentru ocuparea funcției de contabil și nu este corect ca să mai 

angajăm încă o persoană să o supravegheze”. 

În continuare domnul Botezatu Ion - președinte de ședință, a supus votului 

proiectul de hotărâre pentru înființarea cabinetului primarului și pentru aprobarea 

numărului de personal, organigramei şi a statului de funcţii al personalului din aparatul 

de specialitate al primarului comunei Iveşti şi din cadrul serviciilor publice subordonate  

consiliului local al comunei Iveşti. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 

11(unsprezece) voturi ”pentru”, niciun  vot ”împotrivă” și nicio ”abținere”.  

Se trece la punctul III al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind adoptarea 

bugetului comunal pentru anul 2021. 



  
 

Domnul Necula Neculai, președintele comisiei pentru sănătate, muncă, 

disciplină, juridică, sport şi turism, a prezentat raportul comisiei cu privire la proiectul 

de hotărâre. 

Domnul Gavrilă Neculai, președintele comisiei de specialitate pentru activităţi 

economico-financiare, buget finanţe, învăţământ, culte, protecţie socială, protecţia 

copilului şi familie, a prezentat raportul comisiei cu privire la proiectul de hotărâre. 

Doamna Avanu Cătălina-Lucica, preşedinte al comisiei de specialitate pentru  

agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea 

teritoriului, urbanism, protecţia mediului,  ordine publică şi activităţi social-culturale, a 

prezentat raportul comisiei cu privire la proiectul de hotărâre. 

Doamna Tătaru Ioana, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Ivești a prezentat raportul compartimentului de resort cu privire la proiectul 

de hotărâre. 

Domnul primar a informat consiliul local că după publicarea proiectului de 

hotărâre pe site-ul www.comunaivesti.ro, pentru dezbatere publică, s-a primit adresa 

nr.1925/2021 de la Administrația județeană a Finanțelor publice Vaslui prin care am 

fost informați că s-a alocat suma de 130.000 lei pentru finanțarea de bază a Școlii 

Gimnaziale nr.1 Ivești în vederea efectuării cheltuielilor prevăzute de art. 104, alin.2, 

lit. b)-d) din Legea educației naționale nr.1/2011 și suma de 14.000 lei pentru plata 

burselor școlare. 

In continuare domnul primar a propus să se aprobe următoarele modificări ale 

proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 1609/05.04.2021: 

- alin.2 al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  „(2) Bugetul 

comunal pentru anul 2021 se stabileşte la venituri în sumă de 5.269.841 lei iar la 

cheltuieli în sumă  de  5.269.841 lei„ 

- litera ”B” a articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins : Prelevări 

din bugetul de stat- total din care: 3.110.000 lei 

-  sume defalcate din T.V.A.pentru echilibrarea bugetelor locale 1.623.000 lei 

- sume defalcate  din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor 1.487.000 lei            

Total venituri – 5.269.841 lei 

- alin.1  al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins : 

             ”(1) Se aprobă efectuarea cheltuielile bugetului comunal pe anul 2021, astfel: 

Nr. 
crt 

Specificatie Suma 
- lei - 

 Total cheltuieli, din care:                                                            5.269.841  

1.  Cheltuieli de personal                                            2.111.200      

2.  Cheltuieli pentru bunuri şi  servicii                                 1.024.800 

3.  Ajutoare de urgenţă            6.000 

      4. Alte ajutoare (ajutor pentru încălzirea locuinţei, 94.000               

http://www.comunaivesti.ro/


  
 

 

      5 

stimulente educaționale acordate copiilor proveniți din 

familii defavorizate, indemnizatii lunare ale persoanelor 

cu handicap grav) 

 

203.300      

6 Cheltuieli de capital    1.726.541 

7 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului local 30.000 

8 Transferuri 60.000 

9.  Burse 14.000 

- punctul 1 al articolului 7  se modifică și va avea următorul cuprins :  

- ”Art.7. Se aprobă repartizarea cheltuielilor pentru acţiunile social-culturale 

astfel : 

Nr.crt CHELTUIELI SUMA 

- lei - 

1.      CHELTUIELI PENTRU INVATAMANT, din  care : 248.400 

- cheltuieli pentru bunuri şi servicii  din T.V.A. pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate(cap.11.02.02 ), 

130.000 

- cheltuieli pentru bunuri si servicii din venituri proprii, 60.000 

- cheltuieli de capital 14.400 

- cheltuieli privind plata stimulentelor educaționale 
acordate copiilor proveniți din familii defavorizate 

            

             30.000 

- burse 14.000  

 

Domnul primar a mai informat consiliul local că începând cu luna mai 2021 

gunoiul menajer se va colecta de la fiecare gospodărie dar firma care va face acest 

lucru a solicitat să tăiem vegetația forestieră care este aplecată deasupra drumurilor. 

Pentru acest lucru este necesară suma de 3.000 lei în vederea achiziționării unii aparat 

pentru tăierea vegetației la înălțime. Astfel domnul primar a propus modificarea 

articolului 9 din proiectul de hotărâre care se modifică și va avea următorul conținut:  

                    ” Art.9. Se aprobă cheltuieli pentru servicii şi dezvoltare publică astfel :  

N r. 
crt. 

     Cheltuielie Suma  
- lei - 

1. Cheltuieli total – din care 792.000 

2.       - cheltuieli pentru bunuri şi servicii  297.000 

4.       - cheltuieli de capital  495.000 

 

Totodată domnul primar a propus să se aprobe completarea Programului de 

investiții la pct III. Cap. 70.02 –  cheltuieli pentru servicii și dezvoltare publică locuinte, 

lit. ”C” alte cheltuieli de investiții cu  suma de 3.000 lei pentru achiziționarea unui 

aparat (emondor) pentru tăierea  vegetației la înălțime. 

Se trece la discuții : 



  
 

Domnul consilier Botezatu Gheorghe a spus că în urma cu 2-3 luni s-a discutat în 

ședință să se aloce fonduri egale pentru cele două parohii iar în bugetul pe 2021 

pentru Parohia Ivești 1 este propusă suma de 20.000 lei și pentru parohia Ivești 2 este 

propusă suma de 40.000 lei. Domnul consilier a întrebat dacă se mai face drumul spre 

cimitir la Parohia Ivești 1. În continuare domnul consilier a spus că terenul de joacă 

pentru copii în zona Sat Nou trebuia făcut mai demult dar trebuie avut în vedere că vor 

fi și cheltuieli pentru întreținerea terenului de joacă. În încheiere domnul consilier a 

întrebat cât s-a cheltuit pentru construirea școlii din zona Sat Nou. 

Domnul consilier Botezatu Ion a spus că în proiectul de buget s-au alocat fonduri 

pentru studiu de fezabilitate înființare rețea de gaze naturale, dar se știe faptul că în 

anul 2020 s-a întocmit un astfel de studiu de fezabilitate și s-a cumpărat și teren 

pentru stația de reglere a presiunii. 

Domnul primar a spus că s-a alocat suma de 20.000 pentru Parohia Ivești 1 

pentru cheltuieli de funcționare și pentru a se face măsurătorile cadastrale și 

dezmembrările necesare pentru ca drumul care duce spre cimitir să fie donat 

consiliului local care va aloca fonduri pentru modernizarea acestuia. În ceea ce 

privește întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru înființare rețea de gaze naturale, 

domnul primar a spus că în anul 2020 s-a stabilit de către Guvernul României, că se vor 

aloca fonduri pentru rețele inteligente de gaze naturale iar proiectele trebuie să 

prevădă cheltuielile cu rețeau publică și cheltuielile cu branșamentele la toți 

consumatorii. Studiu de fezabilitate întocmit anterior nu conține cheltuielile cu 

branșamentele pentru toți consumatorii și nici contoare inteligente. 

În continuare președintele de ședință a supus votului propunerile formulate de 

către domnul primar astfel :  

Se supune votului propunerea domnului primar referitoare la modificarea alin.2 

al articolului 1 din proiectul de hotărâre. Supusă votului propunerea a fost aprobată cu 

11 voturi ”pentru”, niciun vot ”împotrivă” și nicio ”abținere”. 

Se supune votului propunerea domnului primar referitoare la modificarea literei 

”B” a articolului  2  din proiectul de hotărâre. Supusă votului propunerea a fost 

aprobată cu 11 voturi ”pentru”, niciun vot ”împotrivă” și nicio ”abținere”. 

Se supune votului propunerea domnului primar referitoare la modificarea alin.1 

al articolului 3 din proiectul de hotărâre. Supusă votului propunerea a fost aprobată cu 

11 voturi ”pentru”, niciun vot ”împotrivă” și nicio ”abținere”. 

Se supune votului propunerea domnului primar referitoare la modificarea 

punctul 1 al articolului 7   din proiectul de hotărâre. Supusă votului propunerea a fost 

aprobată cu 11 voturi ”pentru”, niciun vot ”împotrivă” și nicio ”abținere”. 

Se supune votului propunerea domnului primar referitoare la modificarea 

articolului 9   din proiectul de hotărâre. Supusă votului propunerea a fost aprobată cu 

11 voturi ”pentru”, niciun vot ”împotrivă” și nicio ”abținere”. 

Se supune votului propunerea domnului primar referitoare la completarea 

Programului de investiții la pct III. Cap. 70.02 –  cheltuieli pentru servicii și dezvoltare 



  
 

publică locuinte, lit. ”C” alte cheltuieli de investiții cu  suma de 3.000 lei. Supusă votului 

propunerea a fost aprobată cu 11 voturi ”pentru”, niciun vot ”împotrivă” și nicio 

”abținere”. 

În continuare domnul Botezatu Ion - președinte de ședință, a supus votului 

proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului comunal pentru anul 2021. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 11(unsprezece) voturi ”pentru”, niciun  vot 

”împotrivă” și nicio ”abținere”.  

Se trece la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind stabilirea 

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022.  

Domnul Necula Neculai, președintele comisiei pentru sănătate, muncă, 

disciplină, juridică, sport şi turism, a prezentat raportul comisiei cu privire la proiectul 

de hotărâre. 

Domnul Gavrilă Neculai, președintele comisiei de specialitate pentru activităţi 

economico-financiare, buget finanţe, învăţământ, culte, protecţie socială, protecţia 

copilului şi familie, a prezentat raportul comisiei cu privire la proiectul de hotărâre. 

Doamna Avanu Cătălina-Lucica, preşedinte al comisiei de specialitate pentru  

agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea 

teritoriului, urbanism, protecţia mediului,  ordine publică şi activităţi social-culturale, a 

prezentat raportul comisiei cu privire la proiectul de hotărâre. 

Doamna Tătaru Ioana, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Ivești a prezentat raportul compartimentului de resort cu privire la proiectul 

de hotărâre. 

Se trece la discuții 

Domnul consilier Dragomir Nelu a întrebat de ce nu toți consumatorii branșați la 

rețeaua de apă potabilă nu au apometre și a propus să fie eliminată taxa de 50 lei/mc 

pentru consuamtorii care consumă mai mult de 10 mc/luna de familie. 

Domnul consilier Botezatu Gheorghe a solicitat să se demareze acțiunea de 

montarea a apometrelor la toți consumatorii. 

Domnul consilier Necula Neculai a solicitat, ca pe viitor,  să se aloce fonduri 

pentru achiziționarea de stații de clorinare. 

Domnul primar a spus că imediat după sarbătorile pascale va demara acțiunea 

de instalare a apometrelor la toți consumatorii. 

Domnul președinte de ședință a supus votului propunerea domnului consilier 

Dragomir Nelu, care a fost respinsă cu cu 5 (cinci voturi ”pentru”- Botezatu Gheorghe, 

Botezatu Ion, Șerban Constantin, Dragomir Nelu și Necula Neculai, 6 (șase) ”abțineri” - 

Avanu Cătălina-Lucica, Gavrilă Neculai, Secuian Eugen, Bicher Marin, Budescu 

Constantin și Tudosă Gheorghe și niciun vot ”împotrivă” .  

În continuare domnul Botezatu Ion - președinte de ședință, a supus votului 

proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 10 (zece) voturi ”pentru”- Avanu Cătălina-

Lucica, Gavrilă Neculai, Secuian Eugen, Bicher Marin, Budescu Constantin și Tudosă 



  
 

Gheorghe, Botezatu Gheorghe, Botezatu Ion, Șerban Constantin și Necula Neculai, 

1(un) vot ”împotrivă” – Dragomir Nelu,  și nicio ”abținere”.  

Se trece la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind  aprobarea 

"Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Ivesti,judetul 

Vaslui". 

 Domnul Necula Neculai, președintele comisiei pentru sănătate, muncă, 

disciplină, juridică, sport şi turism, a prezentat raportul comisiei cu privire la proiectul 

de hotărâre. 

Domnul Gavrilă Neculai, președintele comisiei de specialitate pentru activităţi 

economico-financiare, buget finanţe, învăţământ, culte, protecţie socială, protecţia 

copilului şi familie, a prezentat raportul comisiei cu privire la proiectul de hotărâre. 

Doamna Avanu Cătălina-Lucica, preşedinte al comisiei de specialitate pentru  

agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea 

teritoriului, urbanism, protecţia mediului,  ordine publică şi activităţi social-culturale, a 

prezentat raportul comisiei cu privire la proiectul de hotărâre. 

Domnul Bejan Mircea, secretarul general al comunei Ivești, a prezentat raportul 

compartimentului de resort cu privire la proiectul de hotărâre. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. 

În continuare domnul Botezatu Ion - președinte de ședință, a supus votului 

proiectul de hotărâre privind  aprobarea "Regulamentului de organizare si functionare 

a Consiliului local al comunei Ivesti,judetul Vaslui". Proiectul de hotărâre a fost adoptat 

cu 11(unsprezece) voturi ”pentru”, niciun  vot ”împotrivă” și nicio ”abținere”.  

Se trece la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de privind alegerea președintelui de 

ședință.  

Domnul Necula Neculai, președintele comisiei pentru sănătate, muncă, 

disciplină, juridică, sport şi turism, a prezentat raportul comisiei cu privire la proiectul 

de hotărâre. 

Domnul Bejan Mircea, secretarul general al comunei Ivești, a prezentat raportul 

compartimentului de resort cu privire la proiectul de hotărâre. 

Domnul consilier Budescu Constantin  a propus ca președinte de ședință pentru 

perioada mai – iulie 2021 pe domnul consilier Tudosă Gheorghe. Supusă votului 

propunerea a fost aprobată în unanimitate de voturi. 

În continuare domnul Botezatu Ion - președinte de ședință, a supus votului 

proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință. Proiectul de hotărâre a 

fost adoptat cu 11(unsprezece) voturi ”pentru”, niciun  vot ”împotrivă” și nicio 

”abținere”.  

Se trece la punctul VII, întrebări, interpelări, petiții, și domnul Botezatu Ion a 

dat cuvântul domnului consilier Budescu Constantin care a solicitat ca preoții să 

justifice fondurile care se alocă de la bugetul local și a propus să se ia măsuri pentru a 

se moderniza drumul spre cimitir. 



  
 

Domnul consilier Necula Neculai a spus că mașina de gunoi se poate modifica 

pentru a fi folosită pentru alte lucrări la nivelul comunei. 

Domnul consilier Dragomir Nelu a solicitat să se ia măsuri pentru lărgirea 

drumului în curba la Nelu Balan, deoarece este foarte îngust și există pericolul 

producerii de accidente. 

Domnul consilier  Botezatu Gheorghe a solicitat ca pășunea primăriei să fie 

bornată pentru a nu mai fi ocupată abuziv. 

Domnul consilier Botezatu Ion a solicitat ca domnul primar să prezinte 

consiliului local procesul verbal la terminarea lucrărilor și autorizarea de funcționare 

eliberată de Inspectoraul pentru situații de urgență pentru investiția ”grup sanitar la 

școala Ivești”. 

Domnul primar a spus că mașina de gunoi va fi închiriată, de către asociația 

Ivești-Pogonești,  la SC URBANA pentru colectarea gunoiului. 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, domnul Botezatu Ion, preşedinte de 

şedinţă, a declarat închise lucrările şedinţei. 

 
26.04.2021 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
BOTEZATU ION 
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