
ROMANIA . 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

2017; 

HOTARARE 
privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investitia 

"Consolidare ravena, in satul Odaia Bursucani,. comuna Grivi(a,jude(ul Vaslui" 

Consiliul local al comunei Grivifa, intrunit in ~edinta ordinarii Ia data de 31 iulie 

Avand In vedere: 
- Legea nr. 21311998 privind proprietatea publica ~i regimul juridic al acesteia, republicata 

cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ~i urbanismul, republicata cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; 
- Hotararea Guvemului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei 

tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii ~i lucrari de investitii; 

In temeiul art. 36 alin. (1), alin. (4) lit. d), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOT ARA~ TE: 

Art. 1. - Se aproba lntocmirea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii 
"Consolidare ravena, fn satul Odaia Bursucani, comuna Grivifa,judeful Vaslui". 

Art. 2. - Orice cheltuieli impose de implementarea proiectului prevazut la art. 1 precum ~i 
cheltuielile de mtretinere ~i exploatare se suporta din veniturile proprii ale bugetului local ~i/sau 
lmprumuturi. 

Art. 3. - Cu ducere la lndeplinire a prevederilor prezentei hotarari raspunde primarul 
comunei Grivita. 

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

Pre~edinte de ~edinta 
Consilier 

Naftica 

Grivifa, 31 iulie 2017 
Nr. 33 

Contrasemneaza 
Secretar 

vata: sz onstantin 

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



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

PROIECT DE HOTARARE 
privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investitia 

"Consolidare ravena, In satul Odaia Bursucani, comuna Grivi(a, judeful Vaslui" 

Munteanu Alina luliana- primarul comunei Grivifa, judetul Vaslui 
Avand 1n vedere: 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica ~i regimul juridical acesteia, republicata 

cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ~i urbanismul, republicata cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; 
- Hotararea Guvemului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei 

tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii ~i lucrari de investitii; 

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 intocmirea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii 
"Consolidare ravena, in satul Odaia Bursucani, comuna Grivifa,judeful Vaslui". 

Art. 2. - Orice cheltuieli impuse de implementarea proiectului prevazut la art. 1 precum ~i 
cheltuielile de intretinere ~i exploatare se suporta din veniturile proprii ale bugetului local ~i/sau 
imprumuturi. 

Art. 3. - Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari raspunde primarul 
comunei Grivita. 

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 

Vatafu Bogdan Constantin 

~-="<----



ROMANIA 
JUDE'fUL V ASLUI 
COMUNA GRIVI'fA 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Ia proiectul de hotarare 

privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investitia 
"Consolidare ravena, in satul Odaia Bursucani, com una Grivi(a, jude(ul 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 intocmirii Studiului de 

fezabilitate pentru investitia "Consolidare ravena, in satul Odaia Bursucani, comuna Grivifa, 

judeful Vaslui" 

In urma fenomenelor meteorologice din aceasta primavara, respectiv caderi de zapada, 

urmate de mcalzirea brusca a temperaturii, pe fondul pamantului inghetat ~i ploile torentiale, 

apele au afectat ravena din satul Odaia Bursucani. 

Pe o lungime de 80 m s-a rupt malul ravenei, fiind afectate proprietatile invecinate. In 

prezent in zona ravenei din satul Odaia Bursucani circulatia se desfa~oara pe un singur sens de 

mers ~i exista pericolul surparii de tot a drumului. 

In acest sens ne revine obligatia de a depune toate eforturile pentru remedierea acestor 

situatii neplacute. 

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 
FINANTE- CONTABILITATE 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Ia proiectul de hotadire 

privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investitia 
"Consolidare ravena, In satul Odaia Bursucani, comuna Grivi(a,jude(ul Vaslui" 

Compartimentul de resort, CONT ABIL, din cadrul Consiliului local al comunei Grivita: 
examinand proiectul de hotarare privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate 

pentru investitia "Consolidare ravena, in satul Odaia Bursucani, comuna Grivifa, judeful 
Vaslui": 

avand in vedere: 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica ~i regimuljuridic al acesteia, republicata 

cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ~i urbanismul, republicata cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; 
- Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei 

tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii ~i lucrari de investitii; 

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

completarile ulterioare; 
considera d i 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. 

Inspector 
Negici Silvia 

~q 

Grivita, 25 iulie 20 1 7 



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 de hotarare 

privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investitia 
"Consolidare ravena, in satul Odaia Bursucani, comuna Grivi(a,jude(ul Vaslui" 

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

cultura ~i culte, juridica ~i drepturile cetatenilor; 

Luand in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea mtocmirii Studiului de 

fezabilitate pentru investitia "Consolidare ravena, fn satul Odaia Bursucani, comuna Grivifa, 

judeful Vaslui": 

A VIZEAZA FA VORABIL 

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

adoptare. 

Grivita, 28 iulie 2017 

Pre~edinte Secretar 

Topalea (7'7 iilin ~m 
Membri: 

Cretu Neculai ......... . .. . .... . ............... . @!.. .. 
Horia Sorin- Marius .............. . ............ . ...... . 

Rotaru Adrian .................................... .. ......... . 

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



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

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investitia 
"Consolidare ravena, In satul Odaia Bursucani, comuna Grivi(a,jude(ul Vaslui" 

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

finante, administrarea domeniului public ~i privat al comunei; 

Luand in discutie proiectul de hoti'irare privind aprobarea intocmirii Studiului de 

fezabilitate pentru investitia "Consolidare ravena, fn satul Odaia Bursucani, comuna Grivifa, 

judeful Vaslui": 

A VIZEAZA FA VORABIL 

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

adoptare. 

Pre~edinte 
Ilie Petru 

Grivifa, 28 iulie 2017 

Secretar 

silves~r 

Paiu Gabriela-Luminita .. .. . .. ........................ .. 

Popa Valentin . . . . . .. . . .......... . ... . ... ~- .. .. .... . 

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



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

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investitia 
"Consolidare ravena, in satul Odaia Bursucani, comuna Grivi{a,jude{ul Vaslui" 

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

urbanism, protectia mediului ~i turism; 

Luand in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea intocmirii Studiului de 

fezabilitate pentru investitia "Consolidare ravena, fn satul Odaia Bursucani, comuna Grivifa, 

judeful Vaslui": 

A VIZEAZA FA VORABIL 

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

adoptare. 

Grivifa, 28 iulie 2017 

Secretar 
Naftica Vasile 

Membri: ,.--

Solcli Toader .. ~ ......................... . 
IvanDumitru ....... ~.7 ........ . 
Topalea Gheorghe Catalin ...... ~~ .. . 

,.-
Raportul de avizare a fost adoptat cu ~ voturi , pentru", _!_ voturi ,contra" ~i ~,abtineri". 


