
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice, prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentelor şi  

asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: 

”Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Grivița, județul Vaslui” 

 

Consiliul local Griviţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 octombrie 2019; 

 Având  în vedere: 

- Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 27/2019 privind aprobarea notei conceptuale  și temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în 

comuna Griviţa, judeţul Vaslui”; 

- Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 48/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiţii: “Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna 

Griviţa, judeţul Vaslui”; 

 - O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local şi raportul de specialitate al 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139, 140 din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ: 

   

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1. – (1) Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”- S.A., pe baza de protocol, a unui număr de 14 

amplasamente, terenuri, având categoria de folosinţă drum, situate în comuna Griviţa şi aflate în 

administrarea Consiliului local Griviţa, în suprafată totală de 28.999 mp, libere de orice sarcini, în 

vederea şi pe perioada realizării de către “C.N.I.”- S.A. a obiectivului de investiţii “Reabilitarea 

infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Griviţa, judeţul Vaslui”. 

(2) Identificarea terenurilor este conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. - Consiliul local Griviţa se obligă să asigure, în condiţiile legii, suprafeţele de teren 

necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 

Art. 3. - Consiliul local Griviţa se obligă că, după predarea amplasamentelor şi a obiectivului 

realizat, să menţină destinatia acestuia şi să îl întreţină pe o perioada de minim 15 ani. 

Art. 4. - Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii şi lucrări finanţate 

de Comuna Griviţa în valoare de 130.000,00 lei fără TVA, 154.700,00 lei inclusiv TVA. 

Art. 5. - Se împuternicește primarul comunei Griviţa, dna. Munteanu Alina Iuliana, să semneze 

protocoalele de predare – primire ce decurg din această hotărâre. 

 Art. 6. - Primarul comunei Griviţa cu sprijinul compartimentului de resort va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin grija 

secretarului comunei. 

 

Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

          Consilier                       Secretar 

                 Năftică Vasile                                         Vătafu Bogdan Constantin 

 

Griviţa, 30 octombrie 2019 

Nr. 49 
                Aprobat cu 11 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”; din 13 consilieri în funcţie. 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

Anexa nr. 1 la Hotărâre nr. 49/30.10.2019 

 

 

Drumuri predate către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania 

Naţională de Investiţii “C.N.I.”- S.A. pentru proiectul ”Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate 

de viituri în comuna Grivița, județul Vaslui” 

 

 

Nr. 

crt. 
Suprafaţa 

Carte funciară 

Griviţa 

Nr. cadastral 

Griviţa 

1 1.978 mp 72455 72455 

2 6.834 mp 72534 72534 

3 1.081 mp 72466 72466 

4 1.139 mp 72452 72452 

5 1.092 mp 72541 72541 

6 1.073 mp 72451 72451 

7 1.191 mp 72476 72476 

8 8.373 mp 72608 72608 

9 737 mp 72454 72454 

10 948 mp 72545 72545 

11 886 mp 72453 72453 

12 794 mp 72467 72467 

13 825 mp 72464 72464 

14 2.048 mp 72614 72614 

 

 

 
Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

           Consilier                       Secretar 

     Năftică Vasile                                          Vătafu Bogdan Constantin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


