
fg;t~~ VASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

HOTARARE 
privipd modificarea ~i completarea Hotadirii Consiliul illi local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea 
inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa 

nr. 37 Ia Hotadirea Guvernului nr. 136112001 

Consiliullocal al comunei Grivita, intrunit in ~edinta extraordinara Ia data de 17 martie 2017; 
A vand In vedere: 
- Hotararea Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea inventarului bunurilor ce apartin 

domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 Ia Hotararea Guvemului nt. 
1361 /2001; 

- necesitatea completarii Hotararii Consiliului local Grivita pentru modificarea inventarului bunurilor ce 
aparti~ domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 Ia Hotararea Guvemului nr. 
1361/2001 ; 

- prevederile H.G. nr. 548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru lntocmirea inventarului 
bunurqor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, ora1?elor, municipiilor ~i judetelor; 

- avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Grivita, ~i raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de speCiialitate al primarului comunei Grivita, la proiectul de 
hotarare; 

In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (2) lit. c), att. 45 alin. (1 ), art. 115 alin. (1 ), lit. b) din Legea nr. 
215/2qo 1 privind administratia publica !ocala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

H 0 T A. R A ~ T E: 

Art. 1.- Hotararea Consiliu1ui local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea inventarului bunurilor ce 
apartin domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 Ia Hotararea Guvemului nr. 
1361!2001, se modifica dupa cum urmeaza: 

1. Art. 1 se modifica ~iva avea urmatorul cuprim;: 
,Art 1. - Se fnsu$esc propunerile Comisiei speciale pentru fntocmirea inventarului domeniului public, cu 

privire la modificarea inventarului bunurilor care alci'ituiesc domeniul public al comunei Grivifa, dupa cum 
urmea~a: 

- pozi(ia 312, coloana 2, va avea urmiitorul cuprins: , Teren $i cladiri $coala gimnaziala Stroe Belloescu 
Grivifa, ", colo ana 3 va avea urmiitorul cuprins: , suprafatci totala: 3546 mp; tar/a 16, parcel a 493, 494; clad ire 1 
corp; suprafata construita 481 mp; suprafata desfo$urata 962 mp, numar nivele: P+ IE; structura de rezistenta: 
beton, fundatia : beton; peretii: caramida; acoperi$.' figla de beton presat; dotari: instalatie electrica $i fncalzire cu 
lemne; anexe: magazie 1 corp; suprafafa construita: 79 mp; suprafafa desfo$urata: 79 mp; adresa: sat Grivifa, 
com una Grivifa, judeful Vas lui; vecinata{i: nord: Tudose Cos tel; sud: Luca Neculai; est: Drum judefean 242; vest: 
Bodola,n Frosa ", coloana 4 va avea urmiitorul cuprin1~: , 1987 ", coloana 5 va ave a urmiitorul cuprins: 
, 1.262.036,69/ei". 

Art. 2. - Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea 
inventarului bunurilor ce apartin domeniu1ui public al comunei Grivita, judetu1 Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 Ia . 
Hotaratea Guvemului nr. 1361/2001 l~i mentin aplicabilitatea. 

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

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

I 

Grivita, 17 mar ie 20 7 
Nr.13 

Contrasemneaza 
Secretar 

Vatafu Bogdan Con 

Hotiiriirea a fost aproobata cu 12 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRil\(IAR 

PROIECT DE HOTARARE 
privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului local Grivita or. 20/20.09.2016 pentru 

ID;Oditicarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Grivita, judetul 
Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 Ia Hotararea Guvernului nr. 136112001 

· Munteanu Alina Iuliana- primuul comunei Grivita, judetul Vaslui 
A vand In vedere: 
- Hotararea Consiliului local Grivita nr. 20/20 .. 09.2016 pentru modificarea inventarului bunurilor 

ce apartin domeniului public al comunei Grivita, jud1etul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 Ia Hotararea 
Guvennului nr. 1361/2001; 

- necesitatea completarii Hotararii Consiliul1Lli local Grivita pentru modificarea inventarului 
bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 Ia 

I 

Hotararea Guvernului nr. 1361/2001 ; 
- prevederile H.G. nr. 548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea 

inventarului bun uri! or care alcatuiesc domeniul public al comunelor, ora~elor, municipiilor ~i judetelor; 
- avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local a! comunei Grivita, ~i raportul de specialitate 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grivita, Ia 
proiectul de hotarare; 

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

I 

PROP UN: 

Art. 1. - Hotararea Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea inventarului 
bunuri~or ce apartin domeniului public al comunei GJrivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 Ia 
Hotararea Guvernului nr. 1361/2001, se modifica dupa 1cum urmeaza: 

1. Art. 1 se modifica ~i va avea urmatorul cup1rins: 
,Art. 1. - Se fnsu$esc propunerile Comisiei speciale pentru fntocmirea inventarului domeniului 

public, cu privire la modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei 
Grivifa, dupa cum urmeaza: 

- pozi(ia 312, coloana 2, va avea urmiitorul cuprins: , Teren $i cladiri $coala gimnaziala Stroe 
BelloefCU Grivi{a ", coloana 3 va avea urmiitorul cuprlins: , suprafafa to tala: 3546 mp; tarla I6, parcela 
493, 494; cladire I corp; suprafafa construita 48I m.p; suprafafa des/ii$urata 962 mp, numar nivele: 

I 

P+ IE; structura de rezisten{a: be ton, fundafia: be ton; pere{ii: caramida; acoperi$: {igla de be ton presat; 
dotari: instala{ie electrica $i fncalzire cu lemne; anexe: magazie I corp; suprafafa construita: 79 mp; 
supraj6l{a desjii$urata: 79 mp; adresa: sat Grivi{a, comuna Grivifa, judeful Vaslui; vecinata{i: nord: 
Tudose Coste!; sud: Luca Neculai; est: Drum jude{ean 242; vest: Bodolan Frosa ", coloana 4 va avea 
urmiitorul cuprins: , I987", coloana 5 va avea urmiitorul cuprins:, I .262.036,69lei". 

Art. 2. - Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru 
modififarea inventarului bunurilor ce apartin domeniuluti public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat 
prin anFxa nr. 37 Ia Hotararea Guvernului nr. 1361/2001 i~i men tin 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. 

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina luliana 

~ 
A vizat pentru legalitate 

Secretar 

V1itafu Bo~nstantin 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

EXPUNERE I>E MOTIVE 
Ia proiectul dle hotarare 

priviod modificarea ~i completarea Hotararii Coosiliului local Grivita or. 20/20.09.2016 
peotru modificarea ioveotarului buourilor ce aparfio domeoiului public al comuoei Grivifa, 

judeful Vaslui, atestat prio aoexa or. 37 l1a Hotararea Guveroului or. 136112001 

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 modificarea ~i completarea Hotararii 

Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea inventarului bunurilor ce apartin 

domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotararea 

Guvemului nr. 1361/2001. 

Prin Hotararea Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 a fost aprobata actualizarea 

pozitiei nr. 312 din inventarul domeniului pub1ie al comunei Grivita, 1n sensul inscrierii noii 

denumiri a unitatii de invatamiint ~i a elementelor de identificare ale terenului ~i cladirii. 

A vand 1n vedere adresa Consiliului Judetean Vas lui prin care ni se solicita completarea 

inventarului domeniului public al comunei Grivita cu valoarea de inventar a bunului de la pozitia 

312, precum ~i cu anul darii in folosinta a bunului, se impune modificarea Hotararii Consiliului 

local Grivita nr. 20/2016 in sensul trecerii valorii de inventar a bunului ~i a anului darii in 

folosinta. 

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

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

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

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina Iuliana 



I 
I ' 

ROMJ~NIA 
JUDETUL. VASLUI 

CONSILIUL JUDETEAN 

Str. $tefan eel Mare, nr. 79, Vaslui, cod 730168, 
tel: 40-0235-361096, fax: 40-0235-361090, web: www.cjvs.eu, 

e-mail : consiliu@cjvs .eu , cjvaslui@cjvs.eu 

NR.19881/.t .02.2017 

C ii t r e, 
PRIMARIA COMUNEI GRIVITA 

' 

Doamnei Pr(mar Alina Juliana Munteanu 

Referitor Ia: proiectul de hotariire a Guvernului pentru modificarea anexelor nr.4, 5, 
32, B7 $i 58 a Hotariirii Guvernului nr.l361/2001 privind atestarea domeniului public al 
jude~ului Vas lui, pre cum ~i al municipiilor, ora~elor ~i comunelor din judetul Vas lui. 

A vand In vedere adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Pu blice ~i 
Fondurilor Europene nr.10047/DDAP/15.02.21017Inregistrata la Consiliul Judetean Vaslui sub 
nr.1~88/21.02.2017 prin care solicita completarea documen · i cu adrese ale organelor de 
spec~alitate (ex. ANCPI, OCPI etc.), note explicative, precum ~i orice alte Inscrisuri necesare 
In veperea promovarii proiectului de hotariire a Guvernului pentru modificarea anexelor nr. 4, 
5, 32, 37 ~i 58 a Hotariirii Guvernului nr.l361/2001 privind atestarea domeniului public al 
judetLlui Vaslui, precum ~i al municipiilor, 01·a~elor ~i comunelor din judetul Vaslui, proiect 
din care face parte ~i unitatea administrativ-t1eritoriaHi a comunei Grivita, va rugam ca pana 
la data de 10 martie 2017 sa ne fumizati documentele cerute Ia punctul nr.4 din adresa 
amin~ita , pe care o anexam fn copie la prezenta. 

Persoana de contact: Arcaleanu Cristina , camera 417, nr.de telefon 0235.361089, int.220, mobil-
077q.349733, e-mail: cristinaarcaleanu@yahoo.com. 

b 

I Numele ~i prenumele Func(i a Data .,--$~ra.,. ./ 
Avizat -ll.J rsulescu Di ana-Elena Secretarul jtUde(ului Vaslui 22.02.2017 1 '- ~/ 
Verificat L Huide~ Adriana Manuela Director executiv 22.02.20 17 . tUt/"> 
intocm it 2 ex . - Arcaleanu Cristina Consilier 22.02.201 7 riJC 11 

I r 
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C~~llET VICEPRIM-MINISTRU 

O , , ~ .Jv ~~DDAPi~.02 . 2017 
U--- I IJ~ )Y ~NJ' / • ~~ '- / 

, . "J , rJ-1-\o Ji ·~ ~A / I fil}'~.N 1 '-vf _ 0 
I ~ ~ ~( ~ . L' 0! cJJ . '- ,jJ~ rf tvJ\Jtlv-v . r 

~ ~tre. . t f. ~If- \t ·· 1 . I" ' 
. ' A+Y J~TI~T~ PliEFECTULU DETULUI VASL I ~ Q. ·~ 0?, 

Jt f~ ~)- ~J J£o~tlfui Pr~ BO AN 1 SABEL ~ k ( / ~" ~ }" ~~r~ ~SIL~~TE VASWI J Jvv' 
./~ #. LY~ . .d,om£ lui P~e ed~+o4consiliului Jude\ean Vaslui, DUMITRU BUZATU 
'\ \ G}' . ..2 J, ~ \';f ... ' 

PI'\/ \J " ~ cJ I <' .. , · , V C) - . ../ ' rit ()\ < 

· () . ,9.-· 'i ~eferitl , a: profectul de hotiirare a Guvernului pentru modificarea anexelor 4, 5, 
)J . ~ ~-1'2, 37 · 58 a Hotiirarii Guvernului nr. 1361 I 2001 privind atestarea domeniului 

t..-L ~J public l j udetului Vaslui , precum ~i at municipiilor, ora~elor ~i comunelor din 
-~ '"' )- judetul Vaslui. (r--v (\ " \.... . ./"' '& 

U · Stima te domnule Prefect, 
./ 

Stima te domnule Pre~edinte, 

Avand 1n vedere adresele lnstitutiei Prefectului Judetului Vaslui nr. 
19418/21 .12. 2016 si a Consiliului Judetean Vaslui nr. 16225/21 .12.2017 
1nregistrate la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice ~i Fondurilor 
Europene - Directia Generala Juridica ~i Relatia cu Parlamentul sub nr. 

I 24969/18.01.2017 ~i la Directia pentru Descentralizarea Administratiei Publice cu 
nr. 10047/DDAP/25.01.2017, prin care solicitati analizarea ~i promovarea proiectului 

I 
de modificare a Hotararii Guvernului nr. 136112001 privind atestarea domeniului 
public al judet ului Vaslui, precum ~ i al municipiilor, ora~elor ~i comunelor din 
judetul Vaslui, - anexele 4, 5, 32, 37 ~i 38 - va comunicam urmatoarele: 

1. La anexa 4 a Hotararii Guvernului nr. 1361 /2001 - lnventarul bunurilor care 
I apartin domeniului public al ora~u l ui Hu~i .. sectiunea Bunuri lmobile - s.Q!icitam 
clarificarea situatiei juridice pentru pozitia 155 din inventar, 1n sensul 1n care 
pentru acela?i bun sunt deschise doua carti funciare cu nr. 71391 si nr. 73765, 

1 pentru primul numar 1ntalularea fiind definitiva, iar pentru eel de al doilea fiind 
notata 1nscrierea provizorie. 

2. La anexa 5 a Hotararii Guvernului nr. 1361/2001 - lnventarul bunurilor care 
1 apartin domeniului public al ora~u lu i Negre~i - sectiunea Bunuri lmobile Sisteme de 
lnfrast ructura privind Administrarea Domeniului Public - prin care se modifica 
I suprafata de teren pe care este construita Piata Agroalimentara Negresti , sQ!jcitam 
clarificarea sit uatiei_jJ:!.r.id.k .e __ a_imobiluluL..r,totat--lR--Cartea F-tffiE·iara cu numarul 

1

70893, avancTiii vedere ca 1n cadrul Partii Ill denumita Sarcini,_rn.ejn~cris_Q.repttd 
de superficie cu proprietar tabular Andce.i.Lns..tica si Doinita, motivat de faptul ca 
idomeniul public este inalienabil ~i nu poate fi afectat de sarcini conform 

Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucu re~ ti 

Tel. : +4 0372 111 506 , Fax: +4 0372 111 337, E-mail: ministru®mdrap.m 
www. mdrap .ro 



- I 

MINISTERUL DEZVOLTARJI REGIONAL£, 
ADMINISTRATIE I PUBLICE ~I 
FONDURILOR EUROPENE 

dispozitiilor art. 861 Cod civil : ,bunurile proprietate publica sunt inalienabile, 
i,mprescriptibile ~i insesizabile". 

3. La anexa 32 a Hotararii Guvernului nr . 1361/2001 - lnventarul bunurilor care 
apartin domeniului public al comunei E_pur~:ni - sectiunea Bunuri imobile - solicitam 
pentru toate pozitiile care urmeaza sa fie modificate actual izarea extraselor de 
Carte Funciara, avand 1n vedere ca cele anexate documentatiei sunt datate din luna " 
m~tp2016. · 

La anexa 37 a Hotararii Guvernului nr. 1361/2001 - lnventarul bunurilor care 
apartin domeniului ublic al comunei Grivita - sectiunea Bunuri im~ - va fi 
oompletata oloana 5 u valoarea de inverrtir a bun~lui de la poziti~ avand 1n 
vedere dispozitiile art. 21 din O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea ~i amortizarea 
activelor fixe aflate 1n patrimoniul institutiilor publice conform carora reevaluarea 
activelor corporate se efectueaza cu scopul determinarii valorii juste a acesteia, 
tinandu-se seama de inflatie, utilitatea bunului, starea acestuia ~i de pretul pietei, 
atunci cand valoarea contabila difera semnificativ de valoarea justa. 

5. La anexa 58 a Hotararii Guvernului nr. 1361/2001 - lnventarul bunurilor care 
apartin domenilfwi public al comunei ~: i - sectiunea Bunuri imobile - urmeaza a 
se completa ca ~i la punctul 4 de mai sus cu valoarea de inventar pentru bunul de la 
pozitia 7 avand 1n vedere dispozitiile art. 21 din O.G. nr. 81/2003 privind 
reevaluarea si amortizarea activelor fixe afla1te 1n patrimoniul institutiilor publice. 

6. Tn ~ederea solutionarii solicitarilor noastre de mai su~, urmeaza sa 
completati documentatia cu adrese ale organelor de specialitate (ex. ANCPI, OCPI 
etc.), note explicative precum ~i orice alte 1nscrisuri pe care le considerati necesare 
1n vederea promovarii proiectului de hotarare a Guvernului pentru modificarea 

1 anexelor 4, 5, 32, 37 ~i 58 a Hotararii Guvernului nr. 1361 /Z001 privind atestarea 
domeniului public al judetului Vaslui, precum ~i al municipiilor, ora~elor ~i 
comunelor din j udetul Vaslui. 

I 
Cu stima, 

VICEPRIM-MINISTRU, 

MINISTRUL DEZVOLTARII REGIONALE, 

ADMINISTRATIEI PUBLICE ~I FONDURILOR EUROPENE, 

SEVIL SHHAIDEH 

Str. Apo\odor nr. 17, La tura Nord , Sector 5, Bucure>ti 
Tel.: +4 0372 111 506, Fax: +4 0372 111 337, E·mail: ministru @mdqlp.ro 
www.mdrap.ro 



ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
COMUNA GRIVITA 
SECIRETAR 

RAP 0 R T DE S p· E C I A L I T A T E 
Ia proiectul <lie hotarare 

priviod modificarea ~i completarea Hotara1rii Coosiliului local Grivita or. 20/20.09.2016 
peotru modificarea ioveotarului buourilor ce aparfio domeoiului public al comuoei Grivifa, 

judeful Vaslui, atestat prio aoexa or. 37 Ia Hotararea Guveroului or. 1361/2001 

Compartimeotul de resort, SECRETAR, din cadrul Consiliului local al comunei Grivita: 
examinand proiectul de hotarare privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului 

local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului 
publip al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotararea Guvemului nr. 
1361/2001: 

avand in vedere: 

- Hotararea Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea inventarului 
bunu:qilor ce apartin domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 
37 la Hotararea Guvemului nr. 1361/2001; 

- adresa inregistrata sub nr. 1988/22.02.2017 a Consiliului Judetean Vas lui prin care se 

solicita completarea Hotararii Consiliului local Grivita in sensul inscrierii valorii de inventar a 
bunului; 

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

completarile ulterioare; 

considera ca proiectul indepline~te conditiile de oportunitate precurn ~i de legalitate; 
preve?erile acestuia fiind conforrne cu prevederile llegale ce reglernenteaza dorneniul de activitate, 
motiv pentru care: 

A VIZEAZA FAVORABIL 

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

Secretarul cornunei Grivita 

Viitafu =~Constantin 

- ~~ 

Grivita, 1 7 rnartie 20 17 



ROMANIA 
JUD~TUL V ASLUI 
CO~SILIUL LOCAL GRIVITA 
Co~isia pentru invatamant, sanatate, familie, munca ~i protectie sociala, 
cultura ~~i culte, juridica ~i drepturile cetatenilor 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul d.e hotarare 

privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 
pentru modificarea inventarului bunurilor ce aJpartin domeniului public al comunei Grivita, 

judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 l1a Hotararea Guvernului nr. 1361/2001 

Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate, familie, munca ~i protectie sociala, 
cultu~a ~i culte, juridica ~i drepturile cetatenilor; 

Luand in discutie proiectul de hotarare JPrivind modificarea ~i completarea Hotararii 
ConsHiului local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea inventarului bunurilor ce apartin 
domehiului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotararea 
Guvemului nr. 1361/2001: 

AVIZEAZA F.AlVORABIL 

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

adopt41re. 
Grivita, 17 martie 2017 

Pre~edinte Secretar 
Topalea Gheorghe Catalin 

~v 
Membri: 

Cretu Neculai .................. ~ ................ . 
lordache Viorel-Comel .. .. .... -~· .... . 
Rotaru Adrian . .... ... ........ .. . .. . . ........................ . 

Raportul de avizare a fost adoptat cu 4 voturi ,pentru", O voturi , contra" ~i O ,abtineri". 



ROMANIA 
JUD,ETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 
Corqisi~ pentru programe de dezvoltare economico - sociale, 
buget- finanfe, administrarea domeniului publlic ~i privat al comunei 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul d.e hotarare 

prfvind modificarea ~i completarea Hotararii. Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 
pentru modificarea inventarului bunurilor ce a1partin domeniului public al comunei Grivifa, 

judeful Vaslui, atestat prin anexa nr. 37lta Hotararea Guvernului nr. 1361/2001 

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economtco - sociale, buget -
finante, administrarea domeniului public ~i privat ~:d comunei; 

Luand 1n discutie proiectul de hotarare ]privind modificarea ~i completarea Hotararii 
Consiliului local Grivita m. 20/20.09.2016 pentru modificarea inventarului bunurilor ce apartin 
domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa m. 37 la Hotararea 
Guvemului m. 136112001 : 

AVIZEAZA FAVORABIL 

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

Pre~edinte 

Ilie Petru 

~ 
Membrp A~ 

Grivifa, 17 martie 2017 

Secretar 
Silvestro Ge~ 

7V 

Paiu Gabriela-Luminita . . rJF--~ .. ' .... .. .. ....... ... . 
Iordache lulian-Marian .. ~~--:::~~······ · 
Popa Valentin .. .. ... . ... .... ~~· · .. ....... . . .. . 

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



RO~ANIA 
JUQETUL V ASLUI 
CO~SILIUL LOCAL GRIVITA 
Colllisia pentru agricultura, gospodarire comunaHi, 
amepajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului ~i turism 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul <lle hotarare 

privind modificarea ~i completarea Hotararill Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 
pentru modificarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Grivifa, 

judeful Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 Ia Hotararea Guvernului nr. 136112001 

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

Luand in discutie proiectul de hotarare privind modificarea ~i completarea Hotararii 
Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentm modificarea inventarului bunurilor ce apartin 
dom~niului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotararea 
Guvemului nr. 136112001: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

acest proiect de hotarare ~i propune Consilliului local punerea in discutie a acestuia spre 
adoptftre. 

Grivifa, 17 martie 2017 

Pre~edinte Secretar 
Paiu p iela Luminita Na~i~ 

uhA{t:7 
Membri: 

~olea Toader ··~··· .................. . 
Ivan Dumitru ..... -~·~i7-· ....... . 
Topalea Gheorghe Cataiun ... 4 ............... . 

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


