
ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA

HorAnAnn
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investi{ie "Modernizare

drumuri de interes local tn localitdyile Grivila Si Trestiana, comuna Grivila, jude(ul Vaslui"

Consiliul local al comunei Grivi{a, intrunit in pedinfi ordinari la data de 28 octombrie
2016;

Avdnd in vedere:
- Hot6rdrea Consiliului local Grivita nr. 1112016 privind aprobarea intocmirii Studiului de

fezabilitate pentru investilia "Modernizare drumuri de interes local in localitdlile Grivila Si Trestiana,
comuna Grivifa, judelul Vaslui";

- dispozi{iile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 27312006 privind finan}ele publice locale, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Grivila gi raportul de
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Grivila.^

Intemeiul art.36 alin. (1), alin. (4) lit. d), art. 115 alin. (1) lit. b) dinLegea 21512001privind
administratia publicd localS, republicatd, cu modificSrile gi completdrile ulterioare,

HOrAnAgrE:

Art. 1. - Se aprobd indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Modernizare
drumuri de interes local tn localitd1ile Grivila Si Trestiana, comuna Grivila, judelul Vaslui", astfel:

- valoarea totalil a investiliei: 6.573.650lei, (cu TVA), din care constructii gi montaj: 6,004.667
lei;

- lungime drum: 5012 ml;
i - podete DN 1000 L:7,5 m: 2 buc;

- podete DN 800 L:7,5 m: 16 buc;
- podefe DN 600 L:7,5 m: 10 buc;
- podef dalat din elemente prefabricate: 1 buc;

; - rigole triunghiulare: 4.529 ml;
- gant trapezoidal din beton: 95 ml;
- rigold acostament: 1659 ml;

r - amenajare torent: 290 mL
Art.2. - Orice cheltuieli impuse de implementarea, intretinerea gi exploatarea proiectului se

suportd din veniturile proprii ale bugetului local gi/sau imprumuturi.
Art. 3. - Se aprobd depunerea spre finan{are a proiectului la Ministerul Dezvoltdrii Regionale gi

Administratiei Publice.
Art. 4. - Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri rdspunde primarul comunei

GriviJa, dna. Munteanu Alina Iuliana, ca reprezentant legal de proiect.
Art. 5. - Prezenta hotdr6re va fi comunicat6 persoanelor gi instituliilor interesate prin grija

secretarului comunei.

Pregedinte de gedinld
Consilier

Nr.23

Contrasemneaz[
Secretar

VStafu stantin

6ry.D

Hotdrdrea a fost aprobat[ cu 11 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,oontra" gi 0 ,,ab{ineri"



ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
PRIMAR

PRoTECT DE HorAnAnB
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investi{ie t(Modernizare

drumuri de interes local tn localitdlile Grivila Si Trestiano, comuna Griviga, judelul Vaslui"

Munteanu Alina Iuliana - primarul comunei Grivi{a, judeful Vaslui:
Avdnd in vedere:
- Hot6rArea Consiliului local Grivita nr. 1112016 privind aprobarea intocmirii Studiului de

fezabilitate pentru investifia "Modernizare drumuri de interes local in localitdyile Grivila Si Trestiana,
comuna Grivila, judelul Vaslui";

- dispozifiile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 27312006 privind finan{ele publice locale, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;

- avizuJ Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Grivita gi raportul de
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Grivila.^

In temeiul dispozifiilor art. 36 9i art. 45 din Legea nr.21512001 privind administralia publicd
local6, republicatd cu modificdrile gi completSrile ulterioare;

PROPUN:

Art. 1. - Se aprobd indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investifie "Modernizare
drumuri de interes locql in localitd\ile Grivila Si Trestiana, comunq Grivila, judelul Vaslui", astfel:

- valoarea totald a investiliei: 6.573.650lei, (cu TVA), din care constructii gi montaj: 6.004.667
lei;

- lungime drum: 5012 ml;
- podefe DN 1000 L:7,5 m:2buc;
- podele DN 800 L:7,5 m: 16 buc;
- podele DN 600 L:7,5 m: 10 buc;
- pode! dalat din elemente prefabricate: I buc;
- rigole triunghiulare: 4.529 ml;
- gan! trapezoidal din beton: 95 ml;
- rigold acostament: 1659 ml;
- amenajare torent: 290 mL
Art. 2. - Orice cheltuieli impuse de implementarea, intrelinerea gi exploatarea proiectului se

suportd din veniturile proprii ale bugetului local gi/sau imprumuturi.
Art. 3. - Se aprobd depunerea spre finanlare a proiectului la Ministerul Dezvoltdrii Regionale gi

Administraliei Publice.
Art. 4. - Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri rdspunde primarul comunei

Grivila, dna. Munteanu Alina Iuliana, careprezentant legal de proiect.
Art. 5. - Prezenta hotdrdre va fi comunicatd persoanelor gi institufiilor interesate prin grija

secretarului comunei.

Primarul comunei Grivifa
Munteanu Alina Iuliana

Avizat p entru le gal itate
Secretar

Vdta tantin



ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hot[rAre

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investi{ie
"Modernizare drumuri de interes localtn loculitdlile Grivila Si Trestiana, comuna Grivila,

juctegul Vctsiui"

Domnilor consilieri, domnilor invitafi,

in conformitate cu prevederile Legii w.21512001, privind administralia publici looal[,

republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare) a fost inifiat proiectul de hot[rdre cu titlul

de mai sus.

Proiectul are drept scop creearea cadrului legal pentru aprobarea indicatorilor tehnico -
economici pentru obiectivul de investifie "Modernizare drumuri de interes local tn localitdyile

Grivila Si Trestiana, comuna Grivila, judelul Vaslui".

Comuna Grivita este deficitar6la capitolul drumuri sdtegti asfaltate iar in sezonul ploios,

datoritd scurgerilor de pe versanfi, drumurile devin impracticabile. Acest fapt face practic

imposibild deplasarea copiilor la unitdfile de gcolarizare gi a bdtrdnilor la institufiile publice.

Majoritatea drumurilor s[teqti nu au fost niciodatd amenajate sau pietruite, devenind

astfel tronsoane de pdm6nt impracticabile la prima ploaie.

; in acest sens ne revine obligafia de a depune toate eforturile pentru remedierea aoestor

situafii nepldcute.

Trebuie avut in vedere faptul cd Ministerul Dezvoltdrii Regionale qi Administrafiei

Publice, frnanteazil prin Programul Nafional de Dezvoltare Local6,lucrdrile de modernizarc a

drumurilor sdtegti. in vederea oblinerii finanfdrii trebuiesc aprobali indicatorii tehnicoi-

economici pentru depunerea solicitdrii de finanfare.

Av6nd in vedere cele expuse gi {indnd cont de faptul ca aprobarea proiectului de hotdrdre

intri in competen{a Consiliului local, ca autoritate deliberativI a administra}iei publice locale,

am iniliat acest proiect de hotdrdre, pe care vd rog s6-l adoptaJi in forma rcdactatd.

Primarul comunei Grivila
Munteanu Alina Iuliana



ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
FINANTE . CONTABILITATE

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotirAre

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investi{ie
"Modernizare drumuri de interes localtn localitdgile Grivila Si Trestiana, comune Grivila,

judelul Vaslui"

Compartimentul de resort, CONTABIL, din cadrul Consiliului local al comunei Grivi{a;

examinOnd proiectul de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici

pentru obiectivul de investifie "Modernizare drumuri de interes local in localitdyile Grivila Si

Trestiana, cotnuna Grivifa, judelul Taslui":

avdnd in vedere:

- Hotdrdrea Consiliului local Grivila m.1112016 privind aprobarea intocmirii Studiului de

fezabilitate pentru investiJia "Modernizare drumuri de interes local in localitdpile Grivila Si

Trestiana, comuna Grivifa, judelul Vaslui";

- dispozi{iile art. 44 alin. (1) din Legea nr.27312006 privind finanfele publice locale, cu

mo dificdrile gi completdrile ulterioare;

- Legea nr.21512001 privind administrafia publicd locald, republicatd cu modificdrile 9i

completdrile ulterioare;
' 

considerd cd proiectul indeplinegte oondifiile de oportunitate precum gi de Iegalitate;

prevederile acestuia fiind conformo cu prevederile legale ce reglementeazd domeniul de

activitate, motiv pentru care:

AVIZEAZA r.LVOru.nrr,

proiectul de hotdrAre pentru a fi adoptat de Consiliul local Grivi{a, in forma in care a fost

redactat.

Inspector
Nesici Silvia

Grivifa, 24 octombrie 2016



ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL GRIVITA
Comisia pentru programe de dezvoltare economico - sociale,
buget - finanfe, administrarea domeniului public Ai privat al comunei

RAPORT DE AYIZARE
la proiectul de hotirfire

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investifie
"Modernizare drumuri de interes local tn localitd(ile Grivi(a Ei Trestiana, comuna Grivi1a,

judelul Vaslui"

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico - sociale, buget -
finanfe, administrarea domeniului public Ai privat al comunei;

LuAnd in discufie proiectul de hotdr6re privind aprobarea indicatorilor tehnico

economici pentru obiectivul de investi{ie "Modernizare drumuri de interes local tn localitdtrile

Grivila Si Trestiana, comuna Grivila, judelul Vaslui:

AVTZF,AZA rAVOnanrr.

acest proiect de hotdr6re gi propune Consiliului local punerea in discufie

adoptare.

a acestuia spre

Grivifa, 27 octombrie 2016

Pregedinte
Ilie Petru

Secretar
Silvestru G

./1
fllr*1,-4

Iordache Iulian-Marian

Raportul de avizare a fost adoptat cu



ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL GRIVITA
Comisia pentru invlfim0nt, s5nltate, familie, munci qi protecfie sociali,
culturl pi culte, juridic[ qi drepturile cetlfenilor

RAPORT DE AVIZARE
la proiectul de hotirdre

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investifie
"Modernizare drumuri de interes localtn localitd(ite Grivi(a Si Trestiana, comuna Grivilu,

judegul Vaslui"

Comisia de specialitate pentru invdfdmdnt, sdndtate, familie, muncd gi protec{ie sociald,

culturd gi culte, juridicd gi drepturile cetdfenilor;

' Ludnd in disculie proiectul de hotdrdre privind aprobarca indicatorilor tehnico

economici pentru obiectivul de investilie "Modernizare drumuri de interes local in locatitdlile

Grivila Si Trestiana, comuna Grivila, judelul Vaslui":

AVIZEAZA r.q.VORANrI,

acest proiect de hotdrdre gi propune Consiliului local punerea in discufie a acestuia spre

adoptare.

Grivi{a, 27 octombrie 2016

Pregedinte
Top he Cdtdlin

Membri:

Cre{u Neculai

Iordache Viorel-Cornel ....

Rotaru Adrian



ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL GRIVITA
Comisia pentru agriculturl, gospod[rire comunali,
amenajarea teritoriului, urbanism, protecfia mediului gi turism

RAPORT DE AYTZARE
la proiectul de hotirAre

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investifie
"Modernizare drumuri de interes local tn localitdyile Griviya Si Trestians, comuna Griviya,

judelul Vaslui"

Comisia de specialitate pentru agriculturd, gospoddrire comunaIE, amenajarea teritoriului,

urbanism, protecfia mediului gi turism;

Lu6nd in discufie proiectul de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico

economici pentru obiectivul de investijie "Modernizare drumuri de interes local in localitdtrile

Grivila Si Trestiana, comLtna Grivifa, judelul Vaslui;

AVIZEAZA FAVORABIL

acest proiect de hotdr0re gi propune Consiliului local punerea in disculie a acestuia spre

adoptare.

Grivifa, 27 octombrie 2016

r Pregedinte
Paiu Gabriela Luminifa

Secretar
Niftiod Vasile

$olcd Toader ......

Ivan Dumitru ....


