
ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

HOTARARE 
pentru modificarea ~i completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei 

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

Consiliullocal al comunei Grivita, intrunit in ~edinta ordinara Ia data de 29 martie 2017; 
Avand in vedere: 
- expunerea de motive a Primarului comund Grivita Ia proiectul de hotarare pentru modificarea ~i 

completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public a! comunei Grivita, judetul Vaslui, 
atestat prin anexa nr. 37la Hotararea Guvemului nr. 1361/2001; 

- modificarile intervenite In situatia juridical a unor bunuri care apartin domeniului public a! UA T 
Grivita; 

- prevederile art. 21 a! in. (2) din Legea nr. 21311998 privind proprietatea publica ~i regimul juridic 
a! acestea, cu modificarile ~i completarile ulterioar,e, coroborat cu art. 860 din Lega nr. 287/2009 privind 
Codul civil; 

- prevederile H.G. nr. 548/08.07.1999 priivind aprobarea Normelor tehnice pentru 'intocmirea 
inventarului bun uri lor care alcatuiesc domeniul public a! 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 a! primarului comunei Grivita, la 
proiectul de hotarare; 

In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea 
nr. 215/2001 privind administratia publica !ocala, n~publicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 

Art. 1. - Se 'insu~esc propunerile Comisiei speciale pentru 'intocmirea inventarului domeniului 
public, cu privire Ia modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public a! comunei 
Grivita, dupa cum urmeaza: 

- pozitia 313, coloana 2, va avea urmatorul cuprins: , Construcfii administrative $i social 
culturale ($coalii) "coloana 3 va avea urmatorul cuprins: ,suprafafii totalii: 2696 mp; tarla 25, parcela 
715, 716, 717; cliidire I corp; suprafafii construitii I67 mp; numiir nivele: P; structura de rezisten{a: 
ciiriimidii, funda fia: piatrii; perefii: ciiriimidii; acoperi$: tabla; anexe: construcfie administrativii $i social 
culturalii (grup sanitar) I corp; suprafafa construitii: I 7 mp; suprafafa desfo$uratii: I 7 mp; adresa: sat 
Grivifa, comuna Grivifa, judeful Vaslui; veciniitii{i: nord: DS 7I2; sud: Parohia Grivifa; est: Griidinifa 
Grivifa; vest: DN 24D ", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: , I892 ", coloana 5 va avea urmatorul 
cuprins: , 398. 059,92lei ". 

Art. 2. - Se 'insu~esc completarile Ia inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
Comunei Grivita, prevazut In anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3. - Prezenta hotarare se va trimite Consiliului judetean Vaslui, In vederea initierii unui 
proiect de Hotarare de Guvem cu privire Ia modificarea anexei nr. 37 Ia HG nr. 1361/2001. 

Art. 4. - Prezenta hotarare · persoanelor ~i institutiilor interesate prin grija 
secretarului comunei. 

Pre~edinte de ~edinta 
Consilier 

Iordache Via 

~o ___ M __ 

* Contrasemneaza 
Secretar 

Viitafu Bogd:&.:ntin 

Hotariirea a fost aprobata cu 11 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri". 



JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
Comisia speciaHi pentru intocmirea inventarului 
Bunurilor care alcatuiesc domeniul public 
al comunei Grivita 

Insu~it de Consiliul Local prin 
---.. Hotan1rea nr. 15 din 2017 

Primarul comunei Grivita 
Munte£tnu Alina Iuliana 

Propunerile Comisiei speciale 
de completare a inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Grivita 

Codul 
Anul 

de 
dobandirii sau, 

Valoarea de 
Nr crt 

clasifica 
Denumirea bunului Elementele de identificare dupa caz, al 

inventar 
Situatia juridica actuaHi 

darii in 
re folosinta 

Sat Grivita 
- Suprafata teren: 727 m.p. 
- Tarla nr. 25 
- Parcela nr. 715, 716 

Constructie administrativa 
- Cladire = 1 corp cu 2 sali de grupa 

~i social culturala 
- Suprafata construita = 185 mp 

(gradinita) 
- Dotari - instalatie electrica, instalatie de Domeniului public al 
apa. 2001 

277.205,95 comunei Grivita, potrivit 
Structura de rezistenta: zidarie. lei Hotararii Consiliului Local 

334 1.6.2. Fundatii: beton. nr. 14/2001 
Acoperi~: tabla zincata. 
V ecinatati : 
~: DS 712 
S: $coa1a veche 
E: Gradinita Grivita 
V:DN24D. 

1 



Codul 
de 

Nrcrt 
clasifica 

Denumirea bunului 

re 

335 1.6.4 Teren intravilan 

PRESEDINTE 

\ ~abija loan 

~ 

Elementele de identificare 

Sat Grivita 
- Suprafata teren: 1492,71 mp 
- Tar1a nr. 25 
- Parcela nr. 715, 716, 717 
Vecinatati: 
N: Gradinita Grivita 
S: Irimia Ghizica 
E: DS 711 
V: Parohia Grivita 

2 

Anul 
dobandirii sau, 

Valoarea de 
dupa caz, al 

inventar 
Situatia juridica actuala 

darii in 
folosinta 

Domeniului public al 

1990 8.962 lei 
comunei Grivita, potrivit 

Hotan1rii Consiliului Local. 
nr. 14/2001 I 

I 

MEMBRII 
1. Vatafu Bogdan Constantin A 
2. Negici Silvia 

3. Apostu Dan 

4. Nistor Maria 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

PROIECT DE HOTARARE 
pentru modificarea ~i completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei 

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

Munteanu Alina luliana- primarul comunei Grivita, judetul Vaslui 
Avand in vedere: 
- expunerea de motive a Primarului comunei Grivita Ia proiectul de hotarare pentru modificarea ~i 

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

- modificarile intervenite In situatia juridica a unor bun uri care apartin domeniului public al UAT 
Grivita; 

- prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 21311998 privind proprietatea publica ~i regimul juridic 
al acestea, cu modificarile ~i completarile ulterioare, coroborat cu art. 860 din Lega nr. 287/2009 privind 
Codul civil ; 

- prevederile H.G. nr. 548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru lntocmirea 
inventarului bun uri lor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, ora~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 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; 

PROPUN: 

Art. 1. - Se lnsu~esc propunerile Comisiei Speciale pentru lntocmirea inventarului domeniului 
public, cu privire Ia modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei 
Grivita, dupa cum urmeaza: 

- pozitia 313, coloana 2, va avea urmatoml cuprins: , Construcfii administrative .Ji social 
culturale ($coala) "coloana 3 va avea urmatorul cuprins: ,suprafata totala: 2696 mp; tarla 25, parcela 
715, 716, 717; cladire 1 corp; suprafata construita 167 mp; numar nivele: P; structura de rezisten{a: 
caramida, funda{ia: piatra; pere{ii: caramida; acoperi$: tabla; anexe: construc{ie administrativa $i social 
culturala (grup sanitar) 1 corp; suprafata construita: 17 mp; suprafata des/ii$urata: 17 mp; adresa: sat 
Grivifa, comuna Grivifa, judeful Vaslui; vecinata{i: nord: DS 712; sud: Parohia Grivi{a; est: Gradini{a 
Grivi{a; vest: DN 24D ", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: , 1892 ", coloana 5 va avea urmatorul 
cuprins: , 398.059,92/ei ". 

Art. 2. - Se lnsu~esc completarile Ia inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
Comunei Grivita, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3. - Prezenta hotarare se va trimite Consiliului judetean Vaslui, In vederea initierii unui 
proiect de Hotarare de Guvem cu privire Ia modificarea anexei nr. 37 Ia HG nr. 136112001. 

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

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina Iuliana 

~ 
A vizat pentru legalitate 

Secretar 
Viitafu Bo~stantin 



JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
Comisia speciaHi pentru intocmirea inventarului 
Bunurilor care alcatuiesc domeniul public 
al comunei Grivita 

Propunerile Comisiei speciale 

Insu~it de Consiliul Local prin 
Hotararea nr. din 2017 

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina Iuliana 

de completare a inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Grivita 

Codul 
Anul 

de 
dobandirii sau, 

Valoarea de 
Nrcrt 

clasifica 
Denumirea bunului Elementele de identificare dupa caz, al 

inventar 
Situatia juridica actuala 1 

darii in 
re folosinta 

Sat Grivita 
- Suprafata teren: 727 m.p. 
- Tarla nr. 25 
- Parcela nr. 715, 716 

Constructie administrativa 
- Cladire = 1 corp cu 2 s~ili de grupa 
- Suprafata construita = 185 mp 

~i social culturala - Dotari - instalatie electrica, instalatie de Domeniului public al 
(gradini ta) apa. 277.205,95 comunei Grivita, potrivit 

Structura de rezistenta: zidarie. 
2001 

lei Hotararii Consiliului Local 
334 1.6.2. Fundatii: beton. nr. 14/2001 

Acoperi~: tabla zincata. 
V ecinatati : 
N: DS 712 
S: ~coala veche 
E: Gradinita Grivita 
V: DN24D. 

1 



Nrcrt 

335 

Codul 
de 

clasifica 
Denumirea bunului 

re 

1.6.4 T eren intravilan 

PRESEDINTE 
Dabija loan 

Elementele de identificare 

Sat Grivita 
- Suprafata teren: 1492,71 mp 
- Tarla nr. 25 
- Parcela nr. 715, 716, 717 
V ecinatati: 
N: Griidinita Grivita 
S: Irimia Ghizica 
E: DS 711 
V: Parohia Grivita 

2 

Anul 
dobandirii sau, 

Valoarea de 
dupa caz, al 

inventar 
Situatia juridica actuala 

darii in 
folosinta 

Domeniului public al 

1990 8.962lei 
comunei Grivita, potrivit 

Hotiin1rii Consiliului Local 
nr. 14/2001 

MEMBRII 
1. Viitafu Bogdan Constantin _ __ _ 

2. Negici Silvia 

3. Apostu Dan 

4. Nistor Maria 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Ia proiectul de hotarare 

pentru modificarea ~i completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei 
Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr .. 37 Ia Hotararea Guvernului nr. 1361/2001 

Domnilor consilieri, domnilor invitati, 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administratia publica !ocala, 

republicaUi, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost initiat proiectul de hotanlre cu titlul de mai 
sus. 

Proiectul are drept scop creearea cadrului legal pentru modificarea ~i completarea inventarului 
bunurilor ce apartin domeniului public a! comunei Grivita, judetului Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 Ia 
Hotararea Guvernului nr. 1361/2001 . 

Domeniul public al comunei Grivita a fost atestat prin Anexa nr. 37 Ia H.G. nr. 1361/2001, 
conform dispozitiilor art. 21 alin (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica ~i regimul juridic 
al acesteia, cu modifidirile ~i completarile ulterioan:! De Ia data insu~irii inventarului bunurilor care 
apartin domeniului public al comunei Grivita s-au inregistrat o serie de modificari, astfel !neat situatia 
actuala nu mai corespunde cu cea din anul2001 , cand a fost atestat domeniul public a! comunei. 

La pozitia 313 din inventarul bunurilor ce aparj:in domeniului public al comunei Grivita, figureaza 
cHidirea ~ i terenul aferent ~colii generale cu clasele I-VIII Grivita, ~coala veche. La aceasta pozitie 
suprafata totata de teren este de 7778 mp. De asemenea, pe acest teren se afla edificate o serie de alte 
constructii care nu au fost evidentiate in domeniul public al comunei Grivita. Astfel, pe acest teren se afla 
constructia administrativa ~i social culturala- gradinita veche in suprafata de 185 mp. 

Tot pe acest teren, prin Hotararea Consiliului local Grivita nr. 12/2013 pentru insu~irea 

propunerilor Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului domeniului public de modificare ~i 
completare a inventarul bunurilor ce apartin domeniului public a! comunei Grivita, judetului Vaslui, 
atestat prin anexa nr. 37 Ia Hotararea Guvernului nr. 136112001, a fost aprobata introducerea in inventarul 
domeniului public a investitiei Gradinita cu 3 sali de grupa - program normal - in localitatea Grivita, 
comuna Grivita, judetul Vaslui, investitie realizata prin fonduri FEADR, investitie realizata pe suprafata 
de teren de 1852 mp. Aceasta investitie a fost prinsa in inventarul domeniului public a! comunei Grivita la 
pozitia nr. 327. 

De asemenea, suprafata de 1492,71 mp. teren intra vi ian, a fost in tabulata in Cartea funciara cu 
numarul cadastral 422, tot din terenul aferent pozitiei nr. 313 din inventarului domeniului public, 

Prin Hotararea Consiliului local Grivita nr. 12/2017 privind aprobarea dezmembrarii unui teren 
apartinind domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, a fost aprobata dezmembrarea suprafetei 
de teren de Ia pozitia 313 in 3 loturi. Prin actul de dezmembrare autentificat sub nr. 1348/22.03.2017 
terenul a fost dezmembrat in 3 loturi. 

In aceste conditii, pentru o evidenta clm·a a acestor bunuri in inventarul domeniului public al 
comunei Grivita, se impune actualizarea pozitiei nr. 313 ~i inscrierea noilor pozitii conform realitatii din 
teren. 

Bunurile ce fac obiectul modificarii inventarului domeniului public a! comunei Grivita nu fac 
obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate private sau de restituire, depuse in temeiul 
actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementeaza regimul 
juridic a! imobilelor preluate in mod abuziv de Statui Roman in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 
1989, nu sunt grevate de sarcini ~i nu fac obiectul vreunui litigiu. 

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 

Munteanul uliana 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
SECRETAR 

R A P 0 R T DE S P' E C I A L I T A T E 
Ia proiectul de hotarare 

pentru modificarea ~i completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public 
al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 Ia Hotararea Guvernului nr. 

136112001 

Compartimentul de resort, SECRETAR, din cadrul Consiliului local al comunei Grivita: 
examiniind proiectul de hotiiriire pentru modificarea ~i completarea inventarului bunurilor 

ce apartin domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la 
Hotariirea Guvernului nr. 1361/2001: 

aviind in vedere: 
-art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica ~i regimul juridical 

acesteia, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- art. 21 alin. (2) din Legea nr. 21311998 privind proprietatea publica ~i regimul juridic al 

aces tea, cu modificarile ~i completarile ulterioare, coroborat cu art. 860 din Lega nr. 287/2009 
privind Codul civil; 

- H. G. nr. 548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, ora~elor,municipiilor ~i 

judetelor; 
- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica local a, 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: 

AVIZEAZA FAVORABIL 

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

Secretarul comunei Grivita 
Vatafu Bogdan Constantin 

~ 

Grivita, 23 martie 2017 



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

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul dle hotarare 

pentru modificarea ~i completarea 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 invatamant, sanatate, familie, munca ~i protectie sociala, 

cultura ~i culte, juridica ~i drepturile cetatenilor; 

Luand in discutie proiectul de hotarare pentru modificarea ~i completarea inventarului 

bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 

3 7 la Hotararea Guvemului nr. 1361/2001: 

A VIZEAZA F AVORABIL 

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

adoptare. 

Grivifa, 28 martie 2017 

Pre~edinte Secretar 
T opalea Gheorghe Catalin 

Membri: 

Cretu Neculai .......... ~ .: ......... . .............. . 

Iordache Viorel-Comel ....... ~ .............. . 
Rotaru Adrian .... . ................. ft .............. . 

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



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

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotadire 

pentru modificarea ~i completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al 
comunei Grivifa, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 Ia Hotararea Guvernului nr. 

1361/2001 

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare econom1co - sociale, buget -

finante, administrarea domeniului public ~i privat al comunei; 

Luand in discutie proiectul de hotarare pentru modificarea ~i completarea inventarului 

bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 

37 la Hotararea Guvemului nr. 1361/2001: 

A VIZEAZA F AVORABIL 

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

adoptare. 

Pre~edinte 

Ilie Petru 

Grivita, 28 martie 2017 

Secretar 

Silvestro Gelu s/L-

Raportul de avizare a fast adoptat cu r) voturi ,pentru", ~ voturi ,contra" ~iO ,abtineri". 



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

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul d•~ hotarare 

pentru modificarea ~i completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al 
comunei Grivita, judetul 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 ptmtru modificarea ~i completarea inventarului 

bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 

37 la Hotararea Guvemului nr. 1361/2001: 

A VIZEAZA FAVORABIL 

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

adoptare. 

Grivita, 28 martie 2017 

Secretar 
Naftica Vasile 

ulo/~ 
Mrbri: 

~olcii Toader dl.!':;.· .... ...... .... .... ............ . 
c , -JIII. r 

lvanDumitru ....... ~0-.7.~ 

Topalea Gheorghe Catalin .. .... ~ ............ . 

l 
Raportul de avizare a fost adoptat cu ~ voturi , pentru", _9voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri". 


