
ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

HOTARARE 
privind modificarea ~i completarea Hotadirii Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea 
inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa 

nr. 37 Ia Hotararea Guvernului nr. 136112001 

Consiliullocal al comunei Grivita, intrunit in ~edinta ordinarii Ia data de 31 iulie 2017; 
A vand in vedere: 
- Hotararea Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea inventarului bunurilor ce apartin 

domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotararea Guvemului nr. 
1361/2001; 

- necesitatea compleHirii Hotararii Consiliului local Grivita pentru modificarea inventarului bunurilor ce 
apart:in domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 Ia Hotararea Guvemului nr. 
1361/2001; 

- prevederile H.G. nr. 548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru l'ntocmirea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public a! comunelor, ora~elor, municipiilor ~i judetelor; 

- avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local a! comunei Grivita, ~i raportul de specialitate a! 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a! primarului comunei Grivita, Ia proiectul de 
hotarare; 

In tell,leiul dispozitiilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica !ocala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOT ARA~TE: 

Art. 1.- Hotararea Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea inventarului bunurilor ce 
apart:in domeniului public a! comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 Ia Hotararea Guvemului nr. 
1361/2001, se modifica dupa cum urmeaza: 

1. Art. 1 se modifica ~iva avea urmatorul cuprins: 
,Art. 1. - Se insu.~esc propunerile Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului domeniului public, cu 

privire la modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Grivifa, dupa cum 
urmeaza: 

- pozitia 312, coloana 2, va avea urmatorul cuprins: , Teren ~i cladiri Scoala gimnaziala Stroe Belloescu 
Grivifa", coloana 3 va avea urmatorul cuprins: ,suprafafa totala: 3546 mp; tar/a I6, parcela 493, 494; inscrisa 
in carteafunciara nr. 704IO a localitafii Grivifa, numar cadastral:704IO; cladire I corp; suprafafa construita 48I 
mp; suprafafa desfo~urata 962 mp, numar nivele: P+ IE; structura de rezistenfa: beton, funda{ia: beton; pere{ii: 
caramida; acoperi~: {igla de beton presat; dotari: instala{ie electrica ~i incalzire cu lemne; anexe: magazie I corp; 
suprafafa construita: 79 mp; suprafafa desfo~urata: 79 mp; adresa: sat Grivifa, comuna Grivifa, judeful Vaslui; 
vecinatafi: nord: Tudose Coste/; sud: Luca Neculai; est: Drum national 24D; vest: Bodolan Frosa ", coloana 4 va 
avea urmatorul cuprins:, I987", coloana 5 va avea urml1torul cuprins:, 1.262.036,69/ei". 

Art. 2. - Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea 
inventarului bunurilor ce apart:in domeniului public a! comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 Ia 
Hotararea Guvemului nr. 1361/20011~i mentin aplicabilitatea. 

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

Art. 4. - Prezenta hotarare va fi co 
~~~;::.:.: 

comunei. 

Pre~edinte de ~edinta 
Consilier 

N~fu~ 

Grivita, 31 iulie 2017 
Nr.37 

Contrasemneaza 
Secretar 

Viitafu Bo~antin 

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 modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru 

modificarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Grivita, judetul 
Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 Ia Hotararea Guvernului nr. 1361/2001 

Munteanu Alina Juliana- primarul comunei Grivita, judetul Vaslui 
Avand in vedere: 
- Hotanlrea Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea inventarului bunurilor 

ce apartin domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotararea 
Guvernului nr. 1361/2001; 

.. necesitatea completarii Hotararii Consiliului local Grivita pentru modificarea inventarului 
bunurilor ce apartin domeniului public a! comunei Grivita, judetul Vashti, atestat prin anexa nr. 37 la 
Hotararea Guvernului nr. 1361/2001; 

- prevederile H.G. nr. 548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public a! comunelor, ora~elor, municipiilor ~i judetelor; 

- avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local a! comunei Grivita, ~i raportul de specialitate 
a! compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a! primarului comunei Grivita, Ia 
proiectul de hotarare; 

In temeiul dispozitiilor art. 36 ~i art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
!ocala, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

PROP UN: 

Art. 1. - Hotararea Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea inventarului 
bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la 
Hotararea Guvernului nr. 136112001, se modifica dupa cum urmeaza: 

1. Art. 1 se modifica ~i va avea urmatorul cuprins: 
, Art. 1. - Se fnSU$esc propunerile Comisiei speciale pentru fntocmirea inventarului domeniului 

public, cu privire la modificarea inventarului bunurilor care alciituiesc domeniul public al comunei 
Grivifa, dupii cum urmeazii: 

- pozi(ia 312, coloana 2, va avea urmiitorul cuprins: , Teren $i cliidiri Scoala gimnazialii Stroe 
Belloescu Grivifa ", coloana 3 va avea urmiitorul cuprins: , suprafafii total a: 3546 mp; tarla I6, parcela 
493, 494; fnscrisii fn carteafunciarii nr. 70410 a localitiifii Grivifa, numiir cadastral:704IO; cliidire I 
corp; suprafafii construitii 48I mp; suprafafii desjii$uratii 962 mp, numiir nivele: P+ IE; structura de 
rezistenfii: beton, fundafia: beton; perefii: ciiriimidii; acoperi$: figlii de beton presat; dotiiri: instalafie 
electricii $i fnciilzire cu lemne; anexe: magazie I corp; suprafafa construitii: 79 mp; suprafafa 
des/ii$uratii: 79 mp; adresa: sat Grivifa, comuna Grivifa, judeful Vaslui; veciniitiifi: nord: Tudose Castel; 
sud: Luca Neculai; est: Drum judefean 242; vest: Bodolan Frosa ", coloana 4 va avea urmiitorul 
cuprins: ,I987", coloana 5 va avea urmiitorul cuprins: ,I.262.036,69lei". 

Art. 2. - Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru 
modificarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat 
prin anexa nr .. 37 la Hotararea Guvernului nr. 1361/20011~i mentin aplicabilitatea. 

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

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

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Ali Juliana 

A vizat pentru legalitate 
Secretar Viitaf: o;;t'stantin 



ROM1NIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Ia proiectul de hotarare 

privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului local Grivifa nr. 20/20.09.2016 
pentru modificarea inventarului bunurilor ce aparfin domeniului public al comunei Grivifa, 

judeful Vaslui, atestat prin anexa nr. 37la Hotararea Guvernului nr. 1361/2001 

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 hotadire cu titlul 

de mai sus. 

Proiectul are drept scop creearea cadrului legal pentru modificarea ~i completarea Hotararii 

Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea inventarului bunurilor ce apartin 

domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotararea 

Guvemului nr. 1361/2001. 

Prin Hotararea Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 a fost aprobata actualizarea 

pozitiei nr. 312 din inventarul domeniului public al comunei Grivita, in sensul inscrierii noii 

denumiri a unitatii de invatamant ~i a elementelor de identificare ale terenului ~i cladirii. 

Prin Hotararea Consiliului local Grivita nr. 13/17.03.2017 a fost aprobata modificarea 

Hotararii Consiliului local Grivita nr. 20/2016, in sensul trecerii valorii de inventar a bunului ~i a 

anului darii in folosinta. 

Avand in vedere adresa Consiliului Judetean Vaslui prin care ni se solicita completarea 

inventarului domeniului public al comunei Grivita cu numarul de carte funciara ~i numarul 

cadastral al bunului de la pozitia 312, se impune modificarea Hotararii Consiliului local Grivita 

nr. 20/2016, in sensul inscrierii date lor tehnice cadastrale ale bunului, respectiv numar de carte 

funciara. ~i numar cadastral. 

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 aeest proiect de hotarare, pe care va rog sa-l adoptati in forma redactata. 

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina Juliana 



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 hotarare 

privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului local Grivifa nr. 20/20.09.2016 
pentru modificarea inventarului bunurilor ce aparfin domeniului public al comunei Grivifa, 

judeful Vaslui, atestat prin anexa nr. 37la Hotararea Guvernului nr. 1361/2001 

Compartimentul de resort, SECRETAR, din cadrul Consiliului local al comunei Grivita: 
examinand proiectul de hoHidire privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului 

local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului 
public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotararea Guvemului nr. 
1361/2001: 

avand in vedere: 
·· Hotararea Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea inventarului 

bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 
37la Hotararea Guvemului nr. 1361/2001; 

- Hotararea Consiliului local Grivita nr. 13117.03.2017 privind modificarea ~i completarea 
Hotararii Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea inventarului bunurilor ce 
apartin domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la 
Hotararea Guvemului nr. 1361/2001 

- adresa inregistrata sub nr. 8132119.07.2017 a Consiliului Judetean Vaslui prin care se 
solicita completarea Hotararii Consiliului local Grivita in sensul inscrierii datelor tehnice 
cadastrale ale bunului, respectiv numar de carte funciara ~i numar cadastral.; 

- 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 :o;xnstantin 

Grivita, 25 iulie 20 17 



ROMANIA 
JUDE'fUL VASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 
Comisia pentru invafamant, sanatate, familie, munca ~i protectie sociala, 
cultura ~i culte, juridica ~i drepturile cetatenilor 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului local Grivifa nr. 20/20.09.2016 
pentru modificarea inventarului bunurilor ce aparfin domeniului public al comunei Grivifa, 

judeful Vaslui, atestat prin anexa nr. 37la Hotararea Guvernului nr. 136112001 

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 modificarea ~i completarea Hotararii 
Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea inventarului bunurilor ce apartin 
domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotararea 
Guvemului nr. 1361/2001: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

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

Pre~edinte 

Topale4~ Ciitiilin 

Membri: 

Cretu N eculai ................... . 

Grivifa, 28 iulie 2017 

Secretar 

~an 

...... ~ .... 
Horia Sorin- Marius .. ......... . ..... ~ .. .. 

1
; ....... .. 

Rotaru Adrian .............................. OC'.. ....... .. 

Raportul de avizare a fost adoptat cu ..S:oturi ,pentm", () voturi ,contra" ~i _9,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 hotadire 

privind modificarea ~i completarea Hotadirii Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 
pentru modificarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Grivita, 

judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37la Hotararea Guvernului nr. 1361/2001 

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economiCo - sociale, buget -
finante, administrarea domeniului public ~i privat al comunei; 

Luand 1n discutie proiectul de hoHirare privind modificarea ~i completarea HoHirarii 
Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea inventarului bunurilor ce apartin 
domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotararea 
Guvemului nr. 1361/2001: 

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 

Silvestru ~t 

Raportul de avizare a fost adoptat cu r-voturi ,pentru", 0 voturi , contra" ~i {) ,abtineri". 



ROM.ANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 
Comisia pentru agricultura, gospodarire comunala, 
amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului ~i turism 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 
pentru modificarea inventarului bunurilor ce aparfin domeniului public al comunei Grivifa, 

judeful Vaslui, atestat prin anexa nr. 37la Hotararea Guvernului nr. 1361/2001 

Comisia de specialitate pentru agricultura, gospodarire comunala, amenajarea teritoriului, 
urbanism, protectia mediului ~i turism; 

Luand in discutie proiectul de hotarare privind modificarea ~i completarea Hotararii 
Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea inventarului bunurilor ce apartin 
domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotararea 
Guvemului nr. 1361/2001: 

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: 

~olea Toader. 

Ivan Dumitru ... ~ .. ·······~· :;.;-- ········· 
Topalea Gheorghe Catalin .... <J~ 

~ 
Raportul de avizare a fost adoptat cu ;!__ voturi ,pentru", _9voturi ,contra" ~i _9,,abtineri". 


