
ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

2017; 

HOTARARE 
privind aprobarea proiectului de desfiintare a imobilului Camin cultural 

Odaia Bursucani, comuna Grivifa, judeful Vaslui 

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

A vand in vedere: 
- expunerea de motive prezentata de Primarul comunei Grivita; 
- Anexa nr. 37 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Grivita, 

nr. crt. 311 "Teren ~i cladiri Camin Cultural Odaia Bursucani", aprobat prin H.G. nr. 1361/2001 
privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui precum ~i al municipiilor, ora~elor ~i 

comunelor din judetul Vaslui; 
·- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica; 
·- prevederile art. 7 alin. (16), art. 8 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
.. avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului 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. (1), alin. (4) lit. d), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 
privind administratia publica locaUi, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOT ARA~ TE: 

Art. 1. - Se aproba demolarea constructiei Camin Cultural Odaia Bursucani, aflata intr-o 
stare avansata de degradare, inscrisa in cartea funciara nr. 70059 a loc:alitatii Grivita, situata in sat 
Odaia Bursucani, com una Grivita, judetul Vaslui. 

Art. 2. - Se aproba modificarea datelor imobilului constructie "Teren ~i cladiri Camin 
Cultural Odaia Bursucani" din Anexa nr. 37 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului 
public al comunei Grivita, nr. crt. 311 "Teren ~i cladiri Camin Cultural Odaia Bursucani", 
aprobat prin H.G. nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public aljudetului Vaslui precum ~i 
al municipiilor, ora~elor ~i comunelor dinjudetul Vaslui. 

Art. 3. - Primarul comunei Grivita cu sprijinul compartimentului de resort va duce la 
indeplinire ptevederile prezentei hotarari. 

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

Pre~edinte de ~edinta 
Consilier 

N:~~w 
Grivifa, 31 iulie 2017 
Nr. 36 

Contrasemneaza 
Secretar 

Vatafu Bogdan Constantin 

~ 
Hotiiriirea a fost aprobatii cu 13 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
COMUNA GRIVI'fA 
PRIMAR 

PROIECT DE HOTARARE 
privind aprobarea proiectului de desfiintare a imobilului Camin cultural 

Odaia Bursucani, com una Grivita, j udetul Vaslui 

Munteanu Alina Iuliana- primarul comunei Grivita, judetul Vaslui 
A vand in vedere: 
·· expunerea de motive prezentata de Primarul comunei Grivita; 
- Anexa nr. 37 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Grivita, 

nr. crt. 311 "Teren ~i cliidiri Ciimin Cultural Odaia Bursucani", aprobat prin H.G. nr. 1361/2001 
privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui precum ~i al municipiilor, ora~elor ~i 

comunelor din judetul Vas1ui; 
-· prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica; 
- prevederile art. 7 alin. (16), art. 8 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Grivita ~i raportul de 

specialitate al compartimentului de resort din cadrul 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; 

PROP UN: 

Art. 1. - Se aproba demolarea constructiei Camin Cultural Odaia Bursucani, aflata intr-o 
stare avansata de degradare, inscrisa in cartea funciara nr. 70059 a localitatii Grivita, situata in sat 
Odaia Bursucani, comuna Grivita, judetul Vaslui. 

Art. 2. - Se aproba modificarea datelor imobilului eonstructie "Teren ~i cliidiri Ciimin 
Cultural Odaia Bursucani" din Anexa nr. 37 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului 
public al comunei Grivita, nr. crt. 311 "Teren ~i cliidiri Cam in Cultural Odaia Bursucani ", 
aprobat prin H. G. nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui precum ~i 
al municipiilor, ora~elor ~i comunelor din judetul Vaslui. 

Art. 3. - Primarul comunei Grivita cu sprijinul compartimentului de resort va duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

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

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alin Iuliana 

A vizat pentru legalitate 
Secretar 

Vatafu Bogdan Constantin 

~ ~-



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Ia proiectul de hotarare 

privind aprobarea proiectului de desfiintare a imobilului Camin cultural 
Odaia Bursucani, comuna Grivita, judetul 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 proiectului de desfiintare 

a imobilului Camin cultural Odaia Bursucani, com una Grivita, judetul Vaslui. 

In prezent o parte din cladirea Caminului cultural din satul Odaia Bursucani, se afla intr-o 

stare avansata de degradare. Principalele degradari sunt fisuri verticale ~i inclinate in peretii 

structurali. 

In prezent constructia nu satisfice cerintele normelor actuale in vigoare ~i nu poate prelua 

nici solicitarile din exploatarea curenta ~i nici actiunea seismidi. In aceste conditii se impune 

demolarea acestei constructii. 

In acest sens au fost intocmite documentatiile necesare precum ~i expertiza tehnica a 

constructiei existente. 

Avand 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 
SECRETAR 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Ia proiectul de hotarare 

privind aprobarea proiectului de desfiintare a imobilului Camin cultural 
Odaia Bursucani, comuna Grivita, judetul Vaslui 

Compartimentul de resort, SECRET AR, din cadrul Consiliului local al comunei Grivita: 

examinand proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului de desfiintare a imobilului 

Camin cultural Odaia Bursucani, com una Grivita, judetul Vaslui: 

avand in vedere: 

·· Anexa nr. 37 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Grivita, 

nr. crt. 311 "Teren $i cladiri Camin Cultural Odaia Bursucani", aprobat prin H.G. nr. 1361/2001 

privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui precum ~i al municipiilor, ora~elor ~i 

comunelor din judetul Vaslui; 

- prevederile Legii nr. 21311998 privind bunurile proprietate publica; 

- prevederile art. 7 alin. (16), art. 8 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- Legea 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 FA VORABIL 

proiectul de hotarare pentru a fi adoptat de Consiliul local Grivita, in forma in care a fost 

redactat. 

Secretarul comunei Grivita 

Viitafu : gA:stantin 

Grivita, 25 iulie 2017 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 
Comisia pentru invatamant, sanatate, familie, munca ~i protec{ie sociaHi, 
cultura. ~i culte, juridica ~i drepturile cetatenilor 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind aprobarea proiectului de desfiin{are a imobilului Camin cultural 
Odaia Bursucani, comuna Grivi{a, judetul 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 proiectului de desfiintare a 

imobilului Camin cultural Odaia Bursucani, com una Grivita, judetul Vaslui: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

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

adoptare. 

Pre~edinte 
Topalea Gheorghe Catalin 

~~ 
Membri: 

Grivi{a, 28 iulie 2017 

S~ecretar 
Dab''a an 

<;;:> . , 

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

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

Raportul de avizare a fost adoptat cu ~voturi ,pentru", (c) voturi ,contra" ~i P ,abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 

' 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico - sociale, 
buget -· finante, administrarea domeniului public ~i privat al comunei 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind aprobarea proiectului de desfiintare a hnobilului Camin cultural 
Odaia Bursucani, comuna Grivita, judetul Vaslui 

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

fmante, administrarea domeniului public ~i privat al comunei; 

Luand in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului de desfiintare a 

imobilului Camin cultural Odaia Bursucani, com una Grivita, judetul Vaslui: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

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

adoptare. 

Pre~edinte 

Ilie Petru 

Grivita, 28 iulie 2017 

Secretar 
Silvestro Gelu 

5~ 
Me~i: 

Paiu Gabriela-Lumini(a . .. . .. -~ .. ~ . . .. . . ................ . 
~- . 

Iordache Iulian-Marian . . . . . . . . . ...... ... .. . ....... . 

Popa Valentin .... . ... . ........... . 

Raportul de avizare a fost adoptat cu rv-oturi ,pentru", _Ovoturi , contra" ~i O ,abtineri". 



ROMANIA 
JUDEl'UL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 
Comisia pentru agricultura, gospodarire comunala, 
amenajjarea teritoriului, urbanism, protectia mediului ~i turism 

RAPORT DE AVIZARE 
' Ia proiectul de hotarare 

privind aprobarea proiectului de desfiintare a imobilului Camin cultural 
Odaia Bursucani, comuna Grivifa, judetul Vaslui 

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

urbanism, protectia mediului ~i turism; 

Luand in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului de desfiintare a 

imobilului Camin cultural Odaia Bursucani, comuna Grivita, judetul Vaslui: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

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

adoptare. 

Pre~edinte 

Paiu Gabriela uminita 

Grivifa, 28 iulie 2017 

Secretar 
Naftica Vasile 

Raportul de avizare a fost adoptat cu ~oturi ,pentru", _2voturi ,contra" ~i ~,abtineri". 


