
ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

HOTARARE 
privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului local Grivita nr. 47/25.09.2009 privind 

asocierea comunei Grivita cu judetul Vaslui ~i unitatile administrativ- teritoriale din acest judet in 
vederea constituirii Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui pentru serviciul de 
salubrizare, in vederea dezvoltarii sistemului integrat de managemental de~eurilor solide ~i extinderea 

infrastructurii in judetul Vaslui 

Consiliullocal al comunei Grivita, intrunit in ~edinta ordinarii Ia data de 28 februarie 2017; 
A vand In vedere: 
- Hotararea Consiliului local Grivita nr. 12/30.07.2008 privind asocierea comunei Grivita prin 

Consiliul Local Grivita, Ia Asociatia de dezvoltare intercomunitara; 
- Hotararea Consiliului local Grivita nr. 47/25.09.2009 privind asocierea comunei Grivita cu judetul 

Vas lui ~i unitatile administrativ - teritoriale din acest judet In vederea constituirii Asociatiei pentru Dezvoltare 
Intercomunitara a judetului Vaslui pentru serviciul de salubrizare, in vederea dezvoltarii sistemului integrat de 
managemental de~eurilor solide ~i extinderea infrastructurii injudetul Vaslui; 

- solicitarea Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui de modificare a cotizatiei 
precum ~i a statulului Asociatiei; 

- avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Grivita, ~i raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grivita. 

in temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) ~i art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica !ocala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOTARA~TE: 

Art. 1.- Hotararea Consiliului local Grivita nr. 47/25 .09.2009 privind asocierea comunei Grivita cu 
judetul Vaslui ~i unitatile administrativ - teritoriale din acest judet In vederea constituirii Asociatiei pentru 
Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui pentru serviciul de salubrizare, In vederea dezvoltarii sistemului 
integrat de management al de~eurilor solide ~i extinderea infrastructurii In judetul Vaslui, se modifica dupa 
cum urmeaza: 

1. Art. 4 se modifica ~iva avea urmatorul cuprins: 
"Art. 4. (1) Asociafia de dezvoltare intercomunitara ajudefului Vaslui pentru serviciul de salubrizare 

va avea sediul in Romania, municipiul Vaslui, strada Stefan eel Mare, nr. 79. 
(2) Se aproba participarea Consiliului Local Grivifa la patrimonial Asociafiei cu o contribufie in 

numerar in valoare de 2.600 le i, conform Anexei nr. 1 din statutul Asociafiei. " 
Art. 2.- Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului local Grivita nr. 47/25.09.2009 privind asocierea 

comunei Grivita cu judetul Vaslui ~i unitatile administrativ - teritoriale din acest judet in vederea constituirii 
Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui pentru serviciul de salubrizare, in vederea 
dezvoltarii sistemului integrat de managemental de~eurilor solide ~i extinderea infrastructurii lnjudetul Vaslui 
i~ i mentin aplicabilitatea. 

Art. 3. - Primarul comunei Grivita cu sprijinul compartimentului de resort va duce Ia indeplinire 
prevederile prezentei hotarari . 

Art. 4. - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor ~i institutiilor interesate prin grija secretarului 
comunei . 

Pre~edinte de ~edinta 
Consilier 

Contrasemneaza 
Secretar 

vatafu B~tm 

Hotaril.rea a fost aprobata cu 13 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

PROIECT DE HOTARARE 
privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului local Grivita nr. 47/25.09.2009 privind 

asocierea comunei Grivita cu judetul Vaslui ~i unitatile administrativ- teritoriale din acest judet in 
vederea constituirii Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui pentru 

serviciul de salubrizare, in vederea dezvoltarii sistemului integrat de managemental de~eurilor 
solide ~i extinderea infrastructurii in judetul Vaslui 

Munteanu Alina luliana- primarul comunei Grivita, judetul Vaslui 
A vand in vedere: 
- Hotararea Consiliului local Grivita nr. 12/30.07.2008 privind asocierea comunei Grivita prin 

Consiliul Local Grivita, Ia Asociatia de dezvoltare intercomunitara; 
- Hotararea Consiliului local Grivita nr. 47/25.09.2009 privind asocierea comunei Grivita cu 

judetul Vaslui ~i unitatile administrativ- teritoriale din acestjudet in vederea constituirii Asociatiei pentru 
Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui pentru serviciul de salubrizare, in vederea dezvoltarii 
sistemului integrat de management al de~eurilor solide ~i extinderea infrastructurii in judetul Vaslui; 

- solicitarea Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui de modificare a 
cotizatiei precum ~i a statulului Asociatiei; 

- avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Grivita, ~i raportul de specialitate 
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grivita. 

In temeiul dispozitiilor art. 36 ~i art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
!ocala, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

PROP UN: 

Art. 1.- Hotararea Consiliului local Grivita nr. 47/25.09.2009 privind asocierea comunei Grivita 
cu judetul Vaslui ~i unitatile administrativ - teritoriale din acest judet in vederea constituirii Asociatiei 
pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui pentru serviciul de salubrizare, in vederea 
dezvoltarii sistemului integrat de management al de~eurilor solide ~i extinderea infrastructurii in judetul 
Vaslui, se modifica dupa cum urmeaza: 

1. Art. 4 se modifica ~i va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 4. (1) Asocia{ia de dezvoltare intercomunitara a judefului Vaslui pentru serviciul de 

salubrizare va avea sediul fn Romania, municipiul Vaslui, strada Stefan eel Mare, nr. 79. 
(2) Se aproba participarea Consiliului Local Grivi{a la patrimonial Asocia{iei cu o contribu{ie fn 

numerar fn valoare de 2. 600 lei, conform Anexei nr. I din statutul Asocia{iei. " 
Art. 2. - Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului local Grivita nr. 47/25.09.2009 privind 

asocierea comunei Grivita cu judetul Vaslui ~i unitatile administrativ - teritoriale din acest judet in 
vederea constituirii Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui pentru serviciul de 
salubrizare, In vederea dezvoltarii sistemului integrat de management al de~eurilor solide ~i extinderea 
infrastructurii In judetul Vaslui i~i mentin aplicabilitatea. 

Art. 3. - Primarul comunei Grivita cu sprijinul compartimentului de resort va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

Art. 4. - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor ~i institutiilor interesate prin grija 
secretarului comunei. 

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina Juliana 

A vizat pentru legalitate 
Secretar 

Vi\ta: B~onstantin 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

E XP UN ERE DE M 0 T I VE 
Ia proiectul de hotarare 

privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului local Grivita nr. 47/25.09.2009 
privind asocierea comunei Grivita cu judetul Vaslui ~i unitatile administrativ- teritoriale 

din acest judet in vederea constituirii Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a 
judetului Vaslui pentru serviciul de salubrizare, in vederea dezvoltarii sistemului integrat 

de managemental de~eurilor solide ~i extinderea infrastructurii in judeful Vaslui 

Domnilor consilieri, domnilor invitati, 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost initiat proiectul de hotarare cu titlul 

de mai sus. 

Proiectul are drept scop creearea cadrului legal pentru aprobarea modifidirii cuantumului 

cotizatiei ~i a statutului Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui. 

Prin Hotararea Consiliului local Grivita nr. 12/30.07.2008 a fost aprobata asocierea 

comunei Grivita prin Consiliul Local Grivita, la Asociatia de dezvoltare intercomunitara. 

Prin Hotararea Consiliului local Grivita nr. 47/25.09.2009 a fost modificata hotararea cu 

privire la asocierea comunei Grivita, prin Consiliul Local Grivita la Asociatia pentru Dezvoltare 

Intercomunitara a judetului Vas lui pentru serviciul de salubrizare. 

In urma Adunarii generale a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului 

Vaslui din data de 25.01.2017, a fost aprobata majorarea cuantumului cotizatiei pentru fiecare 

UAT cu 30 %, astfel ca incepand cu anul2017, cotizatia pentru comuna Grivita va fide 2.600 lei. 

A vand in vedere cele expuse ~i tinand cont de faptul ca aprobarea proiectului de hotarare 

intra in competenta Consiliului local, ca autoritate deliberativa a administratiei publice locale, am 

initiat acest proiect de hotarare, pe care va rog sa-l adoptati in forma redactata. 

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina Iuliana 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
CONSU,IDL LOCAL 

HOTARAREANR. 4'-l-
privind asocierea comunei Grivita cu judetul Vaslui ~i unitatile administrativ- teritoriale din acest judet In 

vederea constituirii Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui pentru serviciul de 
salubrizare, in vederea dezvoltarii sistemului integrat de management al de~eurilor solide ~i extinderea 

infrastru.cturii in judetul Vaslui 

A vand in vedere: 
- Expunerea de mqtive la proiectul de hotarare; 
- Rapoartele de specialitate ale compartirnentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Grivita; 
- A vizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Grivita; 
- Prevederile art. 9 alin (1), (2) ~i (3) din Hotararea nr. 349/2005 privind depozitarea de~·eurilor, 

completata prin Hotararea Guvemului nr. 210/2007; 
- Prevederile art. 49, pet. A din 0 din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 78/2000 privind regimul 

de~eurilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 10 din Legea nr. 5112006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, modificata ~i 

completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 13/2008; 
- Prevederile art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 36 alin. (2), lit. b, d ~i e, alin. (4), lit. f, alin. (6) lit. a pet. 

14 ~i alin. (7), lit. a din Legea 215/2001 privind administratia publica I ocala, republicata, · cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; · 

In temeiul art. 45 alin. I din Legea nr. 215/2001, a administrapei publice locale, republicata, cu 
modificarile ~i completlifile ulterioare; 

Consiliw local Grivita 

I. Se modifica hotararea nr. 12 din data de 30 iulie 2008 cu privire la asocierea comunei Grivita, prin 
Consiliul Local Grivita la Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vas lui pentru serviciul de 
salubrizare, ~i va avea urmatorul continut: 

" Art. 1 - Se aproba asocierea comunei Grivita, prin Consiliul Local Grivita, cu judetul Vaslui ~i unitatile 
administrativ- teritoriale din acest judet prin incheierea unui Contract de Asocierlf in scopul realizarii proiectului 
de interes comun " Sistem integrat de management al de~eurilor solide in jupetul Vaslui", contract care este 
anexat in Anexa 1 Ia prezenta hotarare. 

Art. 2 - Se aproba asocierea comunei Grivita, prin Consiliul Local Grivita, cu judetul Vaslui ~i unitaple 
administrativ - teritoriale din acest judet in cadrul Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului 
Vaslui pentru serviciul de salubrizare, cu obiect de activitate infiinfMea serviciului judetean de salubrizare pentru 
localitaple de pe raza judetului Vaslui, organizarea, reglementarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea ~i 
gestionarea in comun a serviciului judetean de salubrizare ~i a serviciilor de salubrizare a localitatilor membre, 
precuni ~i realizarea proiectului" Sistem integrat de managemental de~tmrilor solide injudetul Vaslui", persoana 
juridica de drept roman, infiintata conform art. 11 ~i urmatoarele din Legea nr. 215/2001 republicata ~i art. 10 din 
Legea 51/2006 cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Art. 3 - Se aproba Statutul Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui pentru 
serviciul de salubrizare in forma prevlizuta in Anexa 2 Ia prezenta hotarare ~i Actul Constitutiv al acesteia in 
forma prevlizuta in Anexa 3 la prezenta hotarare. 



Art. 4- Asociatia de dezvoltare intercomunitara ajudetului Vaslui pentru serviciul de saluhrizarc va avca 
sediul In Romania, muniCipiul Vaslui, strada ~tefan eel Mare, nr. 79. Se aproba participan.:a Consiliului Local 
Grivita Ia patrimonial Asociatiei cu o contributie in numerar In valoare de 2.000 lei RON, conform ancxei 4. 

· Art. 5- Se lmputernice~te Primarul comunei Grivita, sa semneze in numele ~i pe seam<rConsiliului Local 
G.rivita, Actul Constitutiv ~i Statutul Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui pentru 
serviciul de salubrizare, anexate la prezenta hotarare. 

Art. 6 - Se desemneazii dl. Munteanu Petrica - viceprimarul comunei Grivita, ca reprezentant al comunei 
Grivita in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului 
Vaslui pentru serviciul de salubrizare. 

Art. 7 - Directii~e de specialitate din cadrul aparatului propriu a! Consiliului Local Grivita vor duce Ia 
J:ndeplinire prevederile prezehtei hotiirari." 

IT. Prevederile anterioare i~i inceteaza aplicabilitatea Ia data aprobarii prezentei hotiirari. 

25 septembrie 2009 

Contrasemneazii 
Secretar 

~ 
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~ ) 
ROMANIA 
COMUNA GRIVITA 
CONSILIUL LOCAL 

H t v " . C 'I' I 'L I G . 't /1.~ ' ?Jo v7/. ~,.,,.,£7 o ararea ons1 m m oca nv1 a nr ... ~m ........ ,...... .... ;i?V(.(7 

privind asoci~rea comunei Grivita prin Consiliul Local Grivita, 
la Asociatia de dezvoltare intercomunitarii 

Consiliul Local Grivita intrunit in ~edintii Ia data de J.P..~V.C ~..;!L:JD~· 
, ' - · 

A vand ill vedere: 

• Expunerea de motive la proiectul de hotarare a primarului comunei Grivita; 
• Rapoartul de specialitate ; 
• A vizul comisiei de specialitate ; 
• Prevederile Legii nr. 115/2001 a administratiei pub lice locale, republicata1 ale Legii nr. 51 /2006 

a serviciilor comunitare de utilitati publice 

in temeiul art. 11, art. 36 al. 2 lit. e) sial. 7 lit. c), precum ~i art. 45 al. 3 din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale republicate, 

Art. 1 - Se aproba Actu1 Constitutiv al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara ... , prin Actul 
Aditional nr. 1/2008, 1n forma prevazuta in Anexa 1 la prezenta hotarare. 

Art. 2 - Se aproba Statutul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara ... , prin Actul Aditional nr. 
1/2008, in forma prevazuta in Anexa 2la prezenta hotarare. 

Art.3. - Se apr9ba arondarea Comunei Grivita la zona V aferenta statiei de transfer de la Barlad 
conform delimitarii de pe hartajudetului prevazuta in anexa 3 atasata la prezenta hotarare. 

Art.4. - Se imputemicesc persoanele: dl. Primar al comunei Grivita, dl. Primar al mun. Barlad, dl. 
Primar al comunei Tutova si d-na. Primar a comunei Zorleni ca reprezentanti ai Consiliului Local 
Bar lad, Grivita, Tutova, Zorleni sa voteze in Adunarea Genera/a a Asociatiei de dezvoltare . 
intercomunitara a judetului Vaslui documentele supuse votarii pe parcu,rsul sedintelor Adunarii sa 
voteze in favoarea adoptarii Actelor Aditionale la Actul constitutiv ~i la Statutul Asociatiei de 
dezvoltare intercomunitara .. . , in forma prevazuta in Anexele 1 si 2la prezenta hotarare. 

Art.5.- Se imputernice~te D-na Alina Iuliana Munteanu- primar al comunei Grivita, cetatean roman, 
nascut(a) la data de 22.10.1978 la Bar lad, domiciliat(a) in Grivita, poses or al C.I. seria VS, nr. 
34~194, eliberat(a) de SPCLEP Barlad la data de 14.11.2007, sa semneze in numele ~i pe seama 
Consiliului Local Grivita, Actele Aditiortale anexate la prezenta hotarare: Anexa 1 si 2. 

Art.6. - Se 1mputernice~te Dl. NISTOR lOAN, cetatean roman, nascut(a) la data de 28.07.1955, 
domiciliat(a) ill Vaslui, posesor al C.I. seria VS, nr. 312270, eliberat(a) de Politia Municipiului 
Vaslui la data de 08.03 .2007, sa 1ndeplineasca procedurile prevazute de lege pentru inregistrarea 

1 



Actului Constitutiv ~i Statutului Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a Judetului Vaslui la 
Registrul asociatiilor ~i fundatiilor de pe langa grefa Judecatoriei Vaslui. 

Art.7. - Directiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Grivita vor duce 
la indeplinire prevedetile prezentei hotarari. 

2 



A.D.I.V. 

~~~ .,kc,.ek,~ 

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE I NTERC~ITARA 
A JUDETULUI VASLUI 

Str. $tefan eel Mare nr. 79, Vaslui - 730168, Telefon: 0770-407895 I Fax: 0235-361091 
E-mai l: adivcjvs@ymail.com 

Nr. 31 I 30.01.2017 

Catre : Consiliul Local al Municipiului I Ora~ului I Comunei 

In atentia : Domnului I Doamnei Primar 

Prin prezenta , va transmitem alaturat copia procesului verbal numarul "1 ", lncheiat 
ca urmare a ~edintei Adunarii Generale a A.D.I.V. din data de 25.01 .2017. 

De asemenea, va aducem Ia cuno~tiinta caIn cadrul ~ed i ntei mai sus mentionate, 
referitor Ia actualizarea cotizatiei anuale a membrilor asociati , a fost votata ~i aprobata 
propunerea de majorare, lncepand cu anul2017, a cuantumului cot1zatie1 , cu un procent 
de 30% fata de nivelul prevazut In Anexa 1 din statutul Asociatiei. 

In acest sens , rugam fiecare U.A.T. membru sa adopte o Hotarare a Consiliului 
Local privind modificarea cuantumului cotizatiei recum ~i modificarea statutului 

soc1atiei cu valoarea actualizata a noului cuantum al cotizatiei. 

Va rugam sa transmiteti o copie dupa H.C.L. catre A.D.I.V. prin fax, Ia numarul 
0235-361091 , prin e-mail , Ia adresa adivcjvs@ymail.com, sau pe adresa sediului 
Asociatiei din municipiul Vaslui , strada $tefan eel Mare nr. 79 , Palatul Administrativ, 
etajul 3, camera 316. 

Va multumim pentru lntelegere ~i colaborare. 

Cu stima, 

Director executiv, 



ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
COMUNA GRIVITA 
FINANTE- CONTABILITATE 

RAP 0 R T DE S P E C I A L I T A T E 
Ia proiectul de hotarare 

privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului local Grivita or. 47/25.09.2009 
privind asocierea comunei Grivita cu judeful Vaslui ~i unitatile administrativ- teritoriale 

din acest judet in vederea constituirii Asociafiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a 
judefului Vaslui pentru serviciul de salubrizare, in vederea dezvoltarii sistemului integrat 

de managemental de~eurilor solide ~i extinderea infrastructurii in judeful Vaslui 

Compartimentul de resort, CONT ABIL, din cadrul Consiliului local al comunei Grivita: 
examinand proiectul de hoHirare privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului 

local Grivita nr. 47/25.09.2009 privind asocierea comunei Grivita cu judetul Vaslui ~i unitatile 
administrativ - teritoriale din acest judet in vederea constituirii Asociatiei pentru Dezvoltare 
Intercomunitara a judetului Vaslui pentru serviciul de salubrizare, in vederea dezvoltarii 
sistemului integrat de management al de~eurilor solide ~i extinderea infrastructurii in judetul 
Vaslui: 

avand in vedere: 
- Hotararea Consiliului local Grivita nr. 12/30.07.2008 privind asocierea comunei Grivita 

prin Consiliul Local Grivita, la Asociatia de dezvoltare intercomunitara; 
- Hotararea Consiliului local Grivita nr. 47/25.09.2009 privind asocierea comunei Grivita 

cu judetul Vaslui ~i unitatile administrativ - teritoriale din acest judet in vederea constituirii 
Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui pentru serviciul de salubrizare, in 
vederea dezvoltarii sistemului integrat de management al de~eurilor solide ~i extinderea 
infrastructurii in judetul Vaslui; 

- solicitarea Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui de modificare 
a cotizatiei precum ~i a statulului Asociatiei; 

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

considera ca proiectul indepline~te conditiile de oportunitate precum ~i de legalitate; 
prevederile acestuia fiind conforme cu prevederile legale ce reglementeaza domeniul de activitate, 
motiv pentru care: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

proiectul de hotarare pentru a fi adoptat de Consiliul local Grivita, in forma in care a fost 
redactat. 

Grivita, 22 februarie 20 17 

Inspector 

N~:ilvia 

- - - - - ---------------------



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 
Comisia pentru invatamant, sanatate, familie, munca ~i protectie sociaia, 
cultura ~i culte, juridica ~i drepturile cetatenilor 

RAP OR T DE A VIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului local Grivita nr. 47/25.09.2009 
privind asocierea comunei Grivita cu judetul Vaslui ~i unitatile administrativ- teritoriale 

din acest judet in vederea constituirii Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a 
judetului Vaslui pentru serviciul de salubrizare, in vederea dezvoltarii sistemului integrat 

de managemental de~eurilor solide ~i extinderea infrastructurii in judetul Vaslui 

Comisia de specialitate pentru inviWimant, sanatate, familie, munca ~i protectie sociala, 
cultura ~i culte, juridica ~i drepturile cetatenilor; 

Luand in discutie proiectul de hotarare privind modificarea ~i completarea Hotararii 
Consiliului local Grivita nr. 4 7/25.09.2009 privind asocierea comunei Grivita cu judetul Vas lui ~i 
unitatile administrativ - teritoriale din acest judet in vederea constituirii Asociatiei pentru 
Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui pentru serviciul de salubrizare, in vederea 
dezvoltarii sistemului integrat de management al de~eurilor solide ~i extinderea infrastructurii in 
judetul Vaslui: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

acest proiect de hotarare ~i propune Consiliului local punerea in discutie a acestuia spre 
adoptare. 

Pre~edinte 

Topalea~?~tiilin 

Membri: 

Grivita, 27 februarie 2017 

Secretar 

Cretu N eculai . . .. .... ... .. . ... ~ .... . ........ .. . . 

lordache Viorel-Comel .. .. .. .. ... ·* " ...... . 
Rotaru Adrian .... . ... ~-.. .. ..... .. . .. . . ... . . . .... .. . 

r 
Raportul de avizare a fost adoptat cu L voturi , pentru", P voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico - sociale, 
buget- finante, administrarea domeniului public ~i privat al comunei 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului local Grivita nr. 47/25.09.2009 
privind asocierea comunei Grivita cu judetul Vaslui ~i unitatile administrativ- teritoriale 

din acest judet in vederea constituirii Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a 
judetului Vaslui pentru serviciul de salubrizare, in vederea dezvoltarii sistemului integrat 

de managemental de~eurilor solide ~i extinderea infrastructurii in judetul Vaslui 

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economtco - sociale, buget -
fmante, administrarea domeniului public ~i privat al comunei; 

Luand in discutie proiectul de hoHirare privind modificarea ~i completarea Hotararii 
Consiliului local Grivita nr. 47/25.09.2009 privind asocierea comunei Grivita cujudetul Vaslui ~i 
unitatile administrativ - teritoriale din acest judet in vederea constituirii Asociatiei pentru 
Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui pentru serviciul de salubrizare, in vederea 
dezvoltarii sistemului integrat de management al de~eurilor solide ~i extinderea infrastructurii in 
judetul Vaslui: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

acest proiect de hotarare ~i propune Consiliului local punerea in discutie a acestuia spre 
adoptare. 

Pre~edinte 

Ilie Petru 

Grivita, 27 februarie 2017 

Secretar 

Silvestro ~~1 

MembriQ. 
1 

_,.1 

Paiu Gabriela-Luminita .. ·r · ~ ................... . 
Iordache Iulian-Marian ... ~- ~ .. . 

Popa Valentin ... . .... . ······~························ 

Raportul de avizare a fost adoptat cu l voturi , pentru", _Q voturi ,contra" ~i _Q ,abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 
Comisia pentru agricultura, gospodarire comunala, 
amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului ~i turism 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului local Grivita nr. 47/25.09.2009 
privind asocierea comunei Grivita cu judetul Vaslui ~i unitatile administrativ- teritoriale 

din acest judet in vederea constituirii Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a 
judetului Vaslui pentru serviciul de salubrizare, in vederea dezvoltarii sistemului integrat 

de managemental de~eurilor solide ~i extinderea infrastructurii in judetul Vaslui 

Comisia de specialitate pentru agricultura, gospodarire comunala, amenajarea teritoriului, 
urbanism, protectia mediului ~i turism; 

Luand ill discutie proiectul de hotarare privind modificarea ~i completarea Hotararii 
Consiliului local Grivita nr. 47/25.09.2009 privind asocierea comunei Grivita cujudetul Vaslui ~i 
unitatile administrativ - teritoriale din acest judet in vederea constituirii Asociatiei pentru 
Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui pentru serviciul de salubrizare, in vederea 
dezvoltarii sistemului integrat de management al de~eurilor solide ~i extinderea infrastructurii in 
judetul Vaslui: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

acest proiect de hotarare ~i propune Consiliului local punerea in discutie a acestuia spre 
adoptare. 

Grivifa, 27 februarie 2017 

Secretar 
Naftica Vasile 

l/tttfP 

r 
Raportul de avizare a fost adoptat cu ~ voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri". 


