
ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA

privind incheierea unui
Unitri'in vederea

HOTANANN
parteneriat intre Comuna G
implementirii proiectului "

Consiliul local al comunei Grivita, intrunit in
decembrie 2016;

Avdnd in vedere:

- Hotirdrea Consiliului local Grivifa nr. 312016
comunei Grivifa pe anul 2016;

- prevederile Legii nr.33912015 privind bugetul de

- prevederile Legii nr. 21312006 privind finan{e
completdrile ulterioare;

- avtzul Comisiilor de specialitate ale Consiliului
specialitate al compartimentului de resort din cadrul r

comunei Grivila.
in temeiul art.36 alin.

privind administrafia publicd
art. 1 15

contribufia ce revine comunei Grivitra in vederea susfi

Crdciun".

ivifa qi ia "lara Tinerilor
ui MoS Crdciun"

infi e raordinari la data de 19

ivind barea bueetului local al

pea
publi

20t6:
locale, cu modificdrile gi

drile gi pletirile ulterioare;

HorAnA$rE
Art. 1.. - Se aprobd incheierea unui parteneriat i Comu

Tinerilor Unili" in vederea implementirii proiectului "Pe rmele I S Crdciun".
Art. 2, - Se aprob[ alocarea de la bugetul loca de 2000 lei, reprezentdnd

(1), alin. (4) lit. a),

local6, republicat[, cu modifi

Munteanu Alina I liana -
sefimeze contrac lde

lal i Grivila gi raporhrl de

al primaruluilui specialitate

lin. (1) b) din Legea m.21512001

asu
ii proi lui "Pe urmele lui Mos

Art. 3. - Se imputernicegte dna.

in numenle gi pentru Comuna Grivi{a sd

acesta.

comunei Grivi{a, ca

gi actele adifionale la

interesate

mlTeaza
Secretar
Bogdan

Art, 4. - Prczenta hotdrdre va fi comunicat[
grij a secretarului comunei.

Preqedinte de gedinfd
Consilier

Iordache Viorel Cornel

Grivifa, 19 decembrie 2016
Nr.33

prinIor

Hotdrdrea a fost aprobati cu I I

Vd

", 0 voturi ,,contra" gi 0 ,,ab[ineri"



ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
PRIMAR

PRoIECT DE HoTAnA
privind incheierea unui parteneriat intre Comuna Grivita

Munteanu Alina Iuliana - primarul comunei G
Avdnd in vedere:

- Hotdr6rea Consiliului local Grivila nr. 312016 prr:

comunei Grivifa pe anul 2016;

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local a

specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatuh

sociatia "Tara Tinerilor
Unili' in vederea implementirii proiectului "Pe lui MoS Crdciun"

judeful Vaslui

barca busetului local al

- prevederile Legii nr.33912015 privind bugetul de stat pe uI2016;
- prevederile Legii nr. 21312006 privind finanlele pu locale, cu modificarile gi

complet[rile ulterioare;
omunei GriviJa gi raportul de

de specialitate al primarului

comunei Grivifa.

in temeiul dispoziliilor art. 36 gi art. 45 din Legea nr. 5 12001 privind administralia

publicd loeald, republicatd cu modificdrile gi completdrile ulteri

PROPUN:

Art. 1. - Se aprob6 incheierea unui parteneriat intre Co

Tinerilor Uni{i" in vederea implementdrii proiectului "Pe urmel i MoS Crdciun".

Art. 2. - Se aprobd alocarea de la bugetul local a su i de 2000 lei, reprezentAnd

contribufia ce revine comunei Grivila in vederea susfinerii p

Crdciun".

ecfului "Pe urmele lui MoS

Art. 3. - Se imputerniceqte dna. Munteanu Alina Iuliana primarul comunei Grivifa, ca

in numenle gi pentru Comuna Grivifa sd semneze contractul de

acesta.

Art, 4. - Prezenta hotdrdre va fi comunicatd persoanel

grij a secretarului comunei.

Primarul comunei Grivi{a
Munteanu Alina Iuliana

iat gi actele adilionale la

Av izat pentru legalitate
Secretar

V6tafu B antin



ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIV
la proiectul de hotlr6re

privind incheierea unui parteneriat intre Comuna Grivita jia "lara Tinerilor
Uni1i" in vederea implementirii proiectului ,,Pe ur lui MoS Crdciun"

Domnilor consilieri, domnilor invitali,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 21512001, priv administra{ia publicd locald,

proiectul de hotdrdre cu titlulrepublicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare, a fost ini

de mai sus.

Proiectul are drept scop crearea cadrului legal pentru parteneriat intre

proiectului "PeComuna Grivila gi Asociafia "fara Tinerilor (Jnili" in vederea

urmele lui Mos Crdciun".

plementirii

Scopul acestui program desftgurat de c[tre Asociafia ,, a Tinerilor Unili" este de a

ajuta peste 580 de copii din Vaslui, Prahova, Vrancea gi Iagi. ialia igi propune sd aducd

spiritul sdrbdtorilor de iarni in fiecare comunitate defavori fiecare cas[ gi in hecare

ri de activit[fi: activitdti

iunului.

Asociafia igi propune sd acorde pachete alimentare ce

dulciuri, imbrdcdminte, incdlf[minte precum gi alte materiale.

r confine: rechizite, jucdrii,

in acest sens propunem aprobarea unei contribulii din Grivifa in cuantum

de 2000 lei.

AvAnd in vedere cele expuse gi

intrd in competenfa Consiliului local,

am inifiat acest proiect de hotdr6re, pe

finAnd cont de faptul ca a proiectului de hotdrAre

inistra{iei publice locale,

arcdactatil.

Primarul comunei Grivila
Munteanu Alina Iuliana

terea unul

suflet. Caravana Asociafiei ili propune sd realizeze doud

educafionale gi teatru forum plecdnd de la tema pricipald: spiritul

ca autoritate deliberativd

care vd rog s[-l adopta{i in



ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
FINANTE . CONTABILITATE

RAPORT DE SPECIALIT
la proiectul de hotir6re

privind incheierea unui parteneriat intre Comuna Grivifa Asociafia "lara Tinerilor
lui MoS Crdciun"Unili" in vederea implementirii proiectului .,pe

Compartimentul de resort, CONTABIL, din cadrul Consili i local al comunei Grivila:
examindnd proiectul de hot[r6re privind incheierea unui iat intre Com a Grivifa

gi Asociafia "fara Tinerilor Unili" in vederea implementdrii p lti "Pe urmele lui MoS
Crdciun":

avdnd in vedere:

- Hotir6rea Consiliului local Grivila nr. 312016 privind
comunei Grivifa pe anul 2016

bugetului local al

- prevederile Legii nr.33912015 privind bugetul de stat pe 120r6;
locale, cu modificdrile si- prevederile Legii nr. 27312006 privind finantele publi

completdrile ulterioare;
- Legea nr.21512001 privind administralia publica locald,

completdrile ulterioare;

considerd cI proiectul indeplinegte condiliile de oportun
prevederile acestuia fiind conforme cu prevederile legale ce

activitate, motiv pentru care:

icat[ cu modificarile si

AVTZF,AZ,A rnVOn q,nrr

proiectul de hotdr6re pentru a fi adoptat de Consiliul local
redactat.

vi1a, in forma in care a fost

Grivila, 15 decembrie 2016

Inspector
Negici Silvia

te precum $l

teazd

de legalitate;

domeniul de



ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL GRIVITA
comisia pentru invifrmAnt, sinitate, familie, munci gi protec
culturi gi culte, juridici gi drepturile cetlfenilor

la proiectul de hotirire
privind incheierea unui parteneriat intre comuna Grivita si

Uni{i" in vederea implementirii proiectului ,,pe

comisia de specialitate pentru invdf6m6nt, s6n6tate, fami
cultur[ gi culte, juridicd gi drepturile cetdfenilor;

Ludnd in disculie proiectul de hotdrdre privind incheierea

Grivila gi Asociafia "lere Tineriror (Inili" in vederea implementd

MoS Crdciun":

AVIZEAZA FAVORABIL

acest proiect de hot6r6re gi propune consiliului local pu

adoptare.

Pregedinte

Membri:

Crefu Neculai

Rapoftul de avizare a fost adoptat cu luotu.l,,contra"9i,,abfineri,,.

RAPORT DE AVIZARE

J 
voturi ,,pentr

ia[ia "lara Tinerilor
MoS Crdciun"

munc[ gi protecfie sociali,

i parteneriat intre Comuna

proiectului "Pe urmele lui

in discu{ie a acestuia spre

[a,19 decembrie 2016



ROMANIA
JUDETUL VASLUI

Itare economico _ sociale,
eniului public Ai privat al

la proiectul de hotirire
privind incheierea unui parteneriat intre comuna Grivita si

comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare

finanfe, administrarea domeniului public ai privat al comunei;

Ludnd in discufie proiectul de hotdrAre privind incheierea

GriviJa gi Asociafia "lara Tinerilor (Jnili" in vederea implemen

Mo$ dciun":

unet

Unili" in vederea implementirii proiectului ,,pe ui MoS Crdciun"
sociafia "lara Tinerilor

- sociale, buget -

i parteneriat intre Comuna

proiecfului "Pe urmele lui

AVIZEAZA FAVORABIL

acest proiect de hot[r6re gi propune consiliului local pun

adoptare.

Pregedinte
Ilie Petru

I

in discufie a acestuia spre

rivifa, 19 decembrie 2016

Raportul de avizare a fost adoptat cu voturi ,,pentru



ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL GRIVITA
Comisia pentru agriculturi, gospodirire comunali,
amenajarea teritoriului, urbanism, protecfia mediului gi turis

RAPORT DE AVIZARE
la proiectul de hotirAre

privind incheierea unui parteneriat intre comuna Grivifa gi

Comisia de specialitate pentru agriculturd, gospoddrire com

urbanism, protecfia mediului gi turism;

Ludnd in discufie proiectul de hotdrdre privind

Grivita gi Asociafia "lara Tinerilor (Jnili" in vederea

MoS Crdciun":

implem

AVIZEAZA FAVORABIL

acest proiect de hotirdre gi propune Consiliului local pun

adoptare.

Pregedinte
Paiu Gabriela Luminita

Membri:

$olcd Toader

Ivan Dumitru ..

Topalea Gheorghe Catdlin

ia[ia "lara Tinerilor
Uni1i" in vederea implementirii proiectului .?e ui MoS Crdciun"

incheierea

ld", amenaj are a teritoriului,

i parteneriat intre Comuna

proiectului "Pe urmele lui

in disculie a acestuia spre

rivifa, 19 decembrie 2016

q
IRaportul de avizare a fost adoptat cu O voturi ,,contra" gi ,,ab!ineri".


