
ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

HOTARARE 
privind aprobarea planului de actiuni ~i lucrari 

de interes local pentru anul 2017 

Consiliul local al comunei Grivita, intrunit in ~edinta ordinarii Ia data de 29 martie 

2017; 
A vand in vedere : 
- necesitatea stabilirii planului de actiuni ~i lucdiri de interes local pentru anul2017; 
- prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 
- prevederile art. 28 alin. (3) din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 
- avizul Comisiilor de specialitate ale ConsHiului Local al comunei Grivita, ~i raportul de 

specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Grivita. 
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), art. 45 alin. (1) ~i art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea nr. 215/2001 privind administratia p blidi locaHi, republicata, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 

HOTARA~TE: 

Art. 1. - Se aproba Planul de actiuni ~i lucrari de interes local pentru anul 2017, conform 
Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. - Cu data intrarii in yigoare a prezt~ntei Hotarari se abroga Hotararea Consiliului 
local Grivita nr. 7/2.02.2016 privind aprobarea planului de actiuni ~i lucrari de interes local pentru 

anul2016. 
Art. 3. - Viceprimarul comunei Grivita cu sprijinul compartimentului Asistenta sociala va 

duce la mdeplinire prevederile prezentei hotariiri. 
Art. 4. - Prezenta hotariire va fi comunicata persoanelor ~i institutiilor interesate prin grija 

secretarului comunei. 

Pre~edinte de ~edinta 
Consilier 

Iordache Viore -Cornel 

Grivita, 29 martie 2017 
Nr. 20 

Contrasemneaza 
Secretar 

Vatafu Bogdan Constantin 

~ 

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



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

Nr. 
Obiectiv 

crt. 

Stabilizarea ~i reprofilarea 
1 

canalelor de scurgere 

2 Ecologizarea niului Jeravat 

Decolmatarea podurilor ~i 
3 

podetelor 

4 Intretinere torent Hartop 

5 Decolmatarea aductiunilor cu apa 

Intretinerea acostamentului pe 
6 

drumurile din cadrul comunei 

7 Deszapezirea strazilor ~i ulitelor 

Plan de actiuni ~i de lucrari 
de interes local pentru anul 2017 

Actiuni ~i masuri intreprinse 

- curatarea malurilor de vegetatie; 
- decolmatarea de aluviuni ~i vegetatie; 
- colectarea selectiva a gunoaielor. 
- curatarea malurilor; 
- decolmatarea de aluviuni ~i vegetatie; 
- colectarea gunoaielor. 
- decolmatarea de aluviuni ~i vegetatie; 
- indepartarea noroiului; 
- strangerea gunoaielor. 
- indepararea resturilor vegetate; 
- indepartarea aluviunilor ~i a noroiului; 
- intretinerea ~i repararea zonelor deteriorate; 
- taierea ~i toaletarea arbu~tilor; 
- plantarea de arbu~ti pentru fixarea terenului. 
- indepartarea aluviunilor ~i gunoielor; 
- indepartarea resturilor vegetate; 
- intretinerea ~i repararea zonelor deteriorate. 
- curatarea vegetatiei de pe ambele parti ale 
drum uri lor; 
- cosit iarba, transportat resturile vegetate ~i 
de~eurile de pe marginea drumurilor; 
- varuit pomii ~i stalpii de curent electric; 
- adunat hartii, gunoaie ~i pet-uri, de pe 
marginea drumurilor; 
- adunat frunzele cazute pe trotuare, parcuri, 
alei ~i alte spatii. 
- lucrari ~~_curatatzapada de pe trotuare, 

Anexa or. 1 Ia Hotararea nr. 20/2017 

Teremen de 
Resurse Responsabili 

realizare 
Beneficiarii 

permanent Legii nr. viceprimar 
416/2001 

Beneficiarii 
permanent Legii nr. v1cepnmar 

416/2001 
Beneficiarii 

permanent Legii nr. viceprimar 
416/2001 

Beneficiarii 
permanent Legii nr. viceprimar 

416/2001 

Beneficiarii 
permanent Legii nr. viceprimar 

416/2001 

I 

Beneficiarii 
permanent Legii nr. viceprimar 

416/2001 

pe perioada Beneficiarii viceprimar 

1 



sate~ti podete, poduri, statii autobuz; sezonului rece Legii nr. 
- impra~tiat material antiderapant pe trotuare, 416/2001 
alei ~i alte zone; 
- eliberat carosabilul ~i drumurile de materiale 
antiderapante (nisip ~i zgura); 
- curatarea vegetatiei ierboase ~i lemnoase; 

Lucrari de intretinere a nipei din 
- indepartarea aluviunilor, gunoielor ~i pet- Beneficiarii 

8 
satul Odaia Bursucani 

uri lor; permanent Legii nr. viceprimar 
- taierea ~i toaletarea arbu~tilor; 4I6/2001 
- plantarea de arbu~ti pentru fixarea terenului. 
- curatarea vegetatiei lemnoase; 

Beneficiarii 
9 Igienizarea pa~unii comunale 

- indepartarea aluviunilor, gunoielor ~i pet-
permanent Legii nr. v1cepnmar 

uri lor; 
- indepartarea resturilor vegetate. 

4I6/2001 

- indepartarea aluviunilor, gunoielor ~i pet-

Lucrari de curatare a zonei Haltei 
uri lor; Beneficiarii 

10 
CFR din satul Grivita 

- indepartarea resturilor vegetate; permanent Legii nr. v1cepnmar 
- intretinerea ~i repararea mobilierului 4I6/2001 
deteriorat. 
- indepartarea aluviunilor, gunoielor ~i pet-
nrilor R~n~fici::~rii 

Lucrari de curatare ~i intretinere a 
-~~~ ~ ...... ~, ---··-.-.-.- .... -......... 

II 
statiilor de autobuz 

- indepartarea resturilor vegetate; permanent Legii nr. viceprimar 
- intretinerea ~i repararea mobilierului 416/2001 
deteriorat. 

Lucrari de curatenie ~i igienizare 
- indepartarea gunoielor ~i a pet-urilor; Beneficiarii 

12 
in ~coli ~i gradinite 

- indepartarea resturilor vegetal e. permanent Legii nr. viceprimar 
416/2001 

- indepartarea gunoielor ~i a pet-urilor; 
Lucrari de curatenie ~i igienizare - indepartarea resturilor vegetate; Beneficiarii 

13 in interiorul ~i exteriorul - vopsirea bancilor ~i a gardului; permanent Legii nr. v1cepnmar 
primariei - taiat lemne pentru foe; 416/2001 

- saparea ~i intretinerea spatiilor verzi. 

Lucrari de curatenie la Caminul 
- indepartarea gunoielor ~i a pet-urilor; Beneficiarii 

14 - indepartarea resturilor vegetate; permanent Legii nr. v1cepnmar 
Cultural Odaia Bursucani 

- saparea ~i intretinerea spatiilor verzi. 416/2001 

Lucrari de curatenie la Caminul 
- indepartarea gunoielor ~i a pet-urilor; Beneficiarii 

15 
Cultural Grivita 

- indepartarea resturilor vegetate; permanent Legii nr. viceprimar 
- saparea ~i intretinerea spatiilor verzi. 416/2001 

2 



Lucrari de curatenie Ia Caminul 
- indepartarea gunoielor ~i a pet-urilor; Beneficiarii 

16 - indepartarea resturilor vegetate; permanent Legii nr. v1cepnmar 
Cultural Trestiana 

- saparea ~i intretinerea spatiilor verzi. 416/2001 
Lucrari de intretinere a zonelor ~i - indepartarea resturilor vegetate; Beneficiarii 

17 spatiilor verzi din zona - saparea ~i nivelarea zonelor; permanent Legii nr. v1cepnmar 
monumetelor - strangerea gunoaielor. 416/2001 

Alte actiuni ~i lucrari de interes 
- orice alte activitati de interes obste~c care nu Beneficiarii 

18 necesita un anumit grad de calificare permanent Legii nr. viceprimar 
local neprevazute 

profesionala. 416/2001 

3 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

PROIECT DE HOTARARE 
privind aprobarea planului de acfiuni ~i lucrari 

de interes local pentru anul 2017 

Munteanu Alina Iuliana- primarul c:omunei Grivifa, judeful Vaslui 

A vand in vedere : 

- necesitatea stabilirii planului de actiuni ~i lucrari de interes local pentru anul2017; 

- prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile art. 28 alin. (3) din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Grivita, ~i raportul de 

specialitate al compartimentului de resort din ca.drul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Grivita. 

In temeiul dispozitiilor art. 36 ~i art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

PRO PUN: 

Art. 1. - Se aproba Planul de actiuni ~i lucrari de interes local pentru anul 2017, conform 

Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. - Cu data intrarii in vigoare a prez(;:ntei Hotarari se abroga Hotararea Consiliului 

local Grivita nr. 7/2.02.2016 privind aprobarea planului de actiuni ~i lucrari de interes local pentru 

anul2016. 

Art. 3. - Viceprimarul comunei Grivita cu sprijinul compartimentului Asistenta sociala va 

duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art. 4. - Prezenta hotarare va fi comunicaHi persoanelor ~i institutiilor interesate prin grija 

secretarului comunei. 

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina Iuliana 

A vizat pentru legalitate 
Secretar 

Viit~stantin 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Ia proiectul de botarare 

privind aprobarea planului de acfiuni ~i lucrari 
de interes local penttru anul 2017 

Domnilor consilieri, domnilor invitati, 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 21:5 /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 planului de actiuni ~i 

lucrari de in teres local pentru anul 201 7. 

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau de lucrari de interes local pentru 

repartizarea orelor de munca, sa tina evidenta efectuarii acestor ore ~i sa asigure instructajul 

privind normele de tehnica a securitatii muncii pentru toate persoanele care presteaza actiuni ori 

lucrari de interes local. 

Acest plan de actiuni sau de lucrari de interes local se aproba anual prin hotarare a 

consiliului local. In functie de solicitarile venite din partea institutiilor partenere in organizarea ~i 

evidenta orelor de munca, planul de actiuni sau de lucrari de interes local poate fi reactualizat pe 

parcursul anului ~i aprobat prin hotarare a consiliului local. 

Prin proiectul de hotarare propunem o serie de actiuni considerate de stricta necesitate a fi 

realizate la nivelul comunei Grivita. 

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 vii rog sa-l adoptati in forma redactata. 

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina luliana 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

Nr. 
Obiectiv 

crt. 

Stabilizarea ~i reprofilarea 
1 

canalelor de scurgere 

2 Ecologizarea n1ului Jeravat 

Decolmatarea podurilor ~i 
3 

podetelor 

4 Intretinere torent Hartop 

5 Decolmatarea aductiunilor cu apa 

Intretinerea acostamentului pe 
6 

drumurile din cadrul comunei 

7 Deszapezirea strazilor ~i ulitelor 

Plan de acfiuni ~i de lucrari 
de interes local pentru anul 2017 

Actiuni ~i masuri intreprinse 

- curatarea malurilor de vegetatie; 
- decolmatarea de aluviuni ~i vegetatie; 
- colectarea selectiva a gunoaielor. 
- curatarea malurilor; 
- decolmatarea de aluviuni ~i vegetatie; 
- colectarea gunoaielor. 
- decolmatarea de aluviuni ~i vegetatie; 
- indepartarea noroiului; 
- stn1ngerea gunoaielor. 
- indepararea resturilor vegetale; 
-lndepartarea aluviunilor ~i a noroiului; 
- intretinerea ~i repararea zonelor deteriorate; 
- taierea ~i toaletarea arbu~tilor; 
- plantarea de arbu~ti pentru fixarea terenului. 
- indepartarea aluviunilor ~i gunoielor; 
- indepartarea resturilor vegetale; 
- intretinerea ~i repararea zonelor deteriorate. 
- curatarea vegetatiei de pe ambele parti ale 
drum uri lor; 
- cosit iarba, transportat resturile vegetale ~i 
de~eurile de pe marginea drumurilor; 
- varuit pomii ~i stalpii de curent electric; 
- adunat hartii, gunoaie ~i pet-uri, de pe 
marginea drumurilor; 
- adunat frunzele cazute pe trotuare, parcuri, 
alei ~i alte spatii. 
- lucrari de curatat zapada de pe trotuare, 

Anexa or. 1 Ia Hotararea or. /2017 

Teremen de 
Resurse Responsabili realizare 

Beneficiarii 
permanent Legii nr. v1cepnmar 

416/2001 
Beneficiarii 

permanent Legii nr. viceprimar 
I 

416/2001 
Beneficiarii 

permanent Legii nr. v1cepnmar 
416/2001 

Beneficiarii 
permanent Legii nr. viceprimar 

416/2001 

Beneficiarii 
permanent Legii nr. viceprimar 

416/2001 

Beneficiarii 
permanent Legii nr. viceprimar 

416/2001 

pe perioada Beneficiarii viceprimar 



sate~ti podete, poduri, statii autobuz; sezonului rece Legii nr. 
- impra~tiat material antiderapant pe trotuare, 416/2001 
alei ~i alte zone; 
- eliberat carosabilul ~i drumurile de materiale 
antiderapante (nisip ~i zgura); 
- curatarea vegetatiei ierboase ~i lemnoase; 

Lucrari de intretinere a rapei din 
- indepartarea aluviunilor, gunoielor ~i pet- Beneficiarii 

8 
satul Odaia Bursucani 

uri lor; permanent Legii nr. v1cepnmar 
- taierea ~i toaletarea arbu~tilor; 416/2001 
- plantarea de arbu~ti pentru fixarea terenului. 
- curatarea vegetatiei lemnoase; 

Beneficiarii 
9 lgienizarea pa~unii comunale 

- indepartarea aluviunilor, gunoielor ~i pet-
permanent Legii nr. v1cepnmar 

uri lor; 
- indepartarea resturilor vegetate. 

416/2001 

- indepartarea aluviunilor, gunoielor ~i pet-

Lucrari de curatare a zonei Haltei 
uri lor; Beneficiari i 

10 
CFR din satul Grivita 

- indepartarea resturilor vegetate; permanent Legii nr. v1cepnmar 
- intretinerea ~i repararea mobilierului 416/2001 
deteriorat. 
- 'indepartarea aluviunilor, gunoielor ~i pet-

Lucrari de curatare ~i lntretinere a 
uri lor; Beneficiarii 

11 - lndepartarea resturiior vegetaie; permanent Legii nr. viceprimar 
statiilor de autobuz 

-lntretinerea ~i repararea mobilierului 416/2001 
deteriorat. 

Lucrari de curatenie ~i igienizare 
- 'indepartarea gunoielor ~i a pet-urilor; Beneficiari i 

12 
'in ~coli ~i gradinite 

- 'indepartarea resturilor vegetal e. permanent Legii nr. v1cepnmar 
416/2001 

- 'indepartarea gunoielor ~i a pet-uri lor; 
I 

Lucrari de curatenie ~i igienizare - 'indepartarea resturilor vegetate; Beneficiarii 
13 in interiorul ~i exteriorul - vopsirea bancilor ~i a gardului; permanent Legii nr. viceprimar 

primariei - taiat lemne pentru foe; 416/2001 
- saparea ~i 'intretinerea spatiilor verzi. 

Lucrari de curatenie Ia Caminul 
- 'indepartarea gunoielor ~i a pet-urilor; Beneficiarii 

14 - 'indepartarea resturilor vegetate; permanent Legii nr. viceprimar 
Cultural Odaia Bursucani 

- saparea ~i 'intretinerea spatiilor verzi . 416/2001 

Lucrari de curatenie Ia Caminul 
- indepartarea gunoielor ~i a pet-uri lor; Beneficiarii 

15 
Cultural Grivita 

- 'indepartarea resturilor vegetate; permanent Legii nr. v1cepnmar 
- saparea ~i 'intretinerea spatiilor verzi. 416/2001 

2 



Lucdiri de curatenie Ia Caminul 
- 'indepartarea gunoielor ~i a pet-urilor; Beneficiarii 

16 - indepartarea resturilor vegetale; permanent Legii nr. viceprimar 
Cultural Trestiana 

- saparea ~i 'intretinerea spatiilor verzi. 416/2001 
Lucrari de 'intretinere a zonelor ~i - indepartarea resturilor vegetale; Beneficiarii 

17 spatiilor verzi din zona - saparea ~i nivelarea zonelor; permanent Legii nr. viceprimar 
monumetelor - stdingerea gunoaielor. 416/2001 

Alte actiuni ~i lucrari de interes 
- orice alte activitati de interes obste~c care nu Beneficiarii 

18 necesita un anumit grad de calificare permanent Legii nr. v1cepnmar 
local neprevazute 

profesionala. 416/2001 

3 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
SECRETAR 

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

privind aprobarea planului. de actiuni ~i lucrari 
de interes local pent:ru anul 2017 

Compartimentul de resort, SECRETAR, din cadrul Consiliului local al comunei Grivita; 

examinand proiectul de hotarare privind aprobarea planului de actiuni ~i lucrari de interes 

local pentru anul 20 1 7: 

avand in vedere prevederile: 

- art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 

- art. 28 alin. (3) din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

- Legii 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 FAVORABIL 

proiectul de hotarare 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 invatamant, sanatate, familie, munca ~i protectie sociala, 
cultura ~i culte, juridica ~i drepturile cetatenilor 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul d~~ hotarare 

privind aprobarea planului de actiuni ~i lucrari 
de interes local pentru anul 2017 

Comisia de specialitate pentru lnvatamant, sanatate, familie, munca ~i protectie sociala, 

cultura ~i culte, juridica ~i drepturile cetatenilor; 

Luand In discutie proiectul de hotarare privind aprobarea planului de actiuni ~i lucrari de 

in teres local pentru anul 201 7: 

A VIZEAZA FAVORABIL 

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

adoptare. 

Pre~edinte 

TopaleZ~ catalin 

Membri: 

Grivita, 28 martie 2017 

Secretar Dab:ff-
Cretu Neculai ........ . ............................ ~ 
Iordache Viorel-Cornel ....... ~ ............... . 
RotaruAdrian ................. ~ ................. . 

Raportul de avizare a fost adoptat cu lvoturi ,pentru", P voturi ,contra" ~i G ,abtineri". 



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

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind aprobarea planului de acfiuni ~i lucrari 
de interes local pentru anul 2017 

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

finante, administrarea domeniului public ~i privat al comunei; 

Luand in discutie proiectul de hoHirare privind aprobarea planului de actiuni ~i lucrari de 

in teres local pentru anul 201 7: 

A VIZEAZA F AVORABIL 

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

adoptare. 

Pre~edinte 
Ilie Petru 

Grivifa, 28 martie 2017 

Secretar ~ 
Silvestro Gelu )V 

Memb~~a vf 
Paiu Gabriela-Luminita ... ~ .... . ' . .. . ..... .. ... ..... . 

~· -----·-=-
Iordache Iulian-Marian .. ~~. .. ~~-:··:-.-: :: - ' 
Popa Valentin .......... .. .. .. .. ... : .... i\ ............ . 

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



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

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind aprobarea planulud de actiuni ~i lucrari 
de interes local penttru anul 2017 

Comisia de specialitate pentru agricultura, gospodarire comunala, amenajarea teritoriului, 

urbanism, protectia mediului ~i turism; 

Luand in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea planului de actiuni ~i lucrari de 

in teres local pentru anul 20 1 7: 

AVIZEAZA FAVORABIL 

acest proiect de hotarare ~i propune Consil:iului local punerea in discutie a acestuia spre 

adoptare. 

Grivita, 28 martie 2017 

Secretar 
Naftica Vasile 

Metpbtti:· 
.JJ)ola~v 

:}olcii Toader .. J. ~ .... ~ ................... . 

I van Dum1tru ...... ~ .. %.: .. ............ . 
Topalea Gheorghe Ciitiilin .. 4 0.-:.:::. ...... .. 

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


