
ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

HOTARARE 
privind stabilirea nivelului redeventei, incepand cu anul 2017, 

pentru contractele de concesiune a terenurilor incheiate de comuna Grivita 

Consiliul local al comunei Grivita, intrunit in ~edinta ordinara Ia data de 28 
decembrie 2016; 

Avand in vedere: 
- prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publica; 
- prevederile H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 

nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica; 
- raportu1 de specialitate din care rezulta necesitatea stabilirii, incepand cu anul 2017, a 

nivelului redeventei pentru contractele de concesiune incheiate de comuna Grivita; 
- 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 prevederilor art. 36, alin. (2) lit. c), coroborate cu prevederile art. 45 , alin. (1) 
~ i art. 115, alin . (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

H 0 TARA~ TE: 

Art. 1. - (1) Se aproba, incepand cu anul 2017, nivelul redeventei pentru contractele de 
concesiune a terenurilor, incheiate de Consiliul local al comunei Grivita, la suma de 0,1 
lei/mp/an. 

(2) Redeventa pentru contractele de concesiune se plate~te anual, in doua rate egale, pana 
la datele de 31 martie ~i 30 septembrie inclusiv. 

Art. 2. - Se imputemice~te primarul comunei Grivita, judetul Vaslui, pentru a semna 
actele aditionale la contractele de concesiune. 

Art. 3. - Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine compartimentului finante 
contabilitate ~i primarului comunei Grivita. 

Art. 4. - Cu data intrarii in vigoare a prezentei Hotarari se abroga Hotararea Consiliului 
local Grivita nr. 19/31.07.2014 stabilirea nivelului redeventei , incepand cu anul 2015 , pentru 
contractele de concesiune a terenurilor incheiate de comuna Grivita. 

Art. 5. - Prezenta hotarare va f~cata persoanelor ~i institutiilor interesate prin 
grij a secretarului comunei. ~ 

*~~ 

Nr. 37 

Contrasemneaza 
Secretar 

Vi\tafu A lantin 

Hotariirea a fost aprobata cu 9 voturi , pentru", 0 voturi , contra" ~ i 3 , abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

PROIECT DE HOTARARE 
privind stabilirea nivelului redevenfei, incepand cu anul 2017, 

pentru contractele de concesiune a terenurilor incheiate de comuna Grivita 

Munteanu Alina Iuliana- primarul comunei Grivifa, judeful Vaslui 
Avand in vedere: 
- prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publica; 
- prevederile H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 

nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica; 
- raportul de specialitate din care rezulta necesitatea stabilirii, incepand cu anul 2017, a 

nivelului redeventei pentru contractele de concesiune incheiate de comuna Grivita; 
- 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; 

PROPUN: 

Art. 1. - (1) Se aproba, incepand cu anul 2017, nivelul redeventei pentru contractele de 
concesiune a terenurilor, incheiate de Consiliul local al comunei Grivita, la suma de 0,1 
lei/mp/an. 

(2) Redeventa pentru contractele de concesiune se plate~te anual, in doua rate egale, pana 
la datele de 31 martie ~i 30 septembrie inclusiv. 

Art. 2. - Se imputemice~te primarul comunei Grivita, judetul Vaslui, pentru a semna 
actele aditionale la contractele de concesiune. 

Art. 3. - Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine compartimentului finante 
contabilitate ~i primarului comunei Grivita. 

Art. 4. - Cu data intrarii in vigoare a prezentei Hotarari se abroga Hotararea Consiliului 
local Grivita nr. 19/31.07.2014 stabilirea nivelului redeventei, incepand cu anul 2015, pentru 
contractele de concesiune a terenurilor incheiate de comuna Grivita. 

Art. 5. - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor ~i institutiilor interesate prin 
grija secretarului comunei. 

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina luliana 

At 
A vizat pentru legalitate 

Secretar 

vatafu~:antin 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Ia proiectul de hotarare 

privind stabilirea nivelului redevenfei, incepand cu anul 2017, 
pentru contractele de concesiune a terenurilor incheiate de comuna Grivita 

Domnilor consilieri, domnilor invitati, 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 , privind administratia publica local a, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost initiat proiectul de hotarare cu titlul 

de mai sus. 

Proiectul are drept scop crearea cadrului legal pentru stabilirea, incepand cu anul 2017, a 

nivelului redeventei pentru contractele de concesiune a terenuri1or incheiate de comuna Grivita. 

La nivelul UAT Comuna Grivita sunt incheiate mai multe contracte de concesiune pentru 

terenuri intravilane apartinand domeniului privat al comunei Grivita. 

Prin Hotararea Consiliului local Grivita nr. 19/31.07.2014 a fost stabilit, incepand cu anul 

2015, nivelul redeventei pentru aceste contracte de concesiune la nivelul de 0,5 lei/mp/an. 

In aceste conditii, consideram ca se impune actualizarea nivelului redeventei, pentru 

contracte1e de concesiune a terenurilor, astfel ca, incepand cu anul 2017, propunem un nivel al 

redeventei de 0,1 lei/mp/an. 

Redeventa pentru contractele de concesiune urmeaza a se plati anual, in doua rate egale, 

pana la datele de 31 martie ~i 30 septembrie inclusiv, tran~ele fiind corelate cu celelalte taxe ~i 

impozite locale. 

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 Juliana 



ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
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 aprobarea vanzarii unui teren intravilan ce apartine 
domeniului privat al comunei Grivita 

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

examinand proiectul de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren intravilan ce 

apartine domeniului privat al comunei Grivita: 

avand in vedere: 

- Hotararea Consiliului local Grivita nr. 20/2014 privind insu~irea inventarului bunurilor 

care apartin domeniului privat al comunei Grivita; 

- Raportul de expertiza tehnica imobiliara intocmit de evaluator Gita Vasile; 

- prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil; 

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica I ocala, 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: 

AVIZEAZA FAVORABIL 

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

Secretarul comunei Grivita 

Vi\tafuB~in 

Grivita, 22 decembrie 2016 



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 vanzarii unui teren intravilan ce apartine 
domeniului privat al comunei Grivita 

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 vanzarii unui teren intravilan ce 

apartine domeniului privat al comunei Grivita: 

AVIZEAZA FAVORABIL 

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

adoptare. 

Grivifa, 28 decembrie 2016 

Pre~edinte 

Topalea Gheorghe Catalin 

~~ 
Membri: 

Cre(u Neculai ...... . ....... . . .. .... .. 0 / 
lordache Viorel-Cornel ....... x ············· 

:;;.--~~· · ··············· 

Rotaru Adrian . ............ : ... ... . - , A .... . ............... . .... . 

r 
Raportul de avizare a fost adoptat cu ~ voturi ,pentru", _51voturi , contra" ~i O , abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL 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 hotadire 

privind aprobarea vanzarii unui teren intravilan ce apartine 
domeniului privat al comunei Grivita 

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

finante, administrarea domeniului public ~i privat al comunei; 

Luand in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren intravilan ce 

apartine domeniului privat al comunei Grivita: 

AVIZEAZA FAVORABIL 

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

adoptare. 

Pre~edinte 
Ilie Petru 

r 

Grivifa, 28 decembrie 2016 

Secretar 
Silvestru Gelu \ 

sv 
Membri: 

Paiu Gabriela-Luminita .... . . c-f.~ .. =·~- · 
Iordache Iulian-Marian . . . ~ ....... ... .. ... ...... ..... 

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

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



ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 
Comisia pentru agricultura, gospodarire comunala, 
amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului ~i turism 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotadire 

privind aprobarea vanzarii unui teren intravilan ce apartine 
domeniului privat al comunei Grivita 

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

urbanism, protectia mediului ~i turism; 

Luand in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren intravilan ce 

apartine domeniului privat al comunei Grivita: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

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

adoptare. 

Pre~edinte 

p briela Luminita 

Grivifa, 28 decembrie 2016 

Secretar 
Niiftica Vasile 

&1f) 
Membr~ 

Solca Toader . . . . ... ·· ·l\ ·· · . .. .... . . .. .. .. .. .. .... . .. . 

Ivan Dumitru ...... . . ~ .. . ... ·r~ . . .... ...... . .. . 

Topalea Gheorghe Catalin .. ~V .... ..... . . 

Raportul de avizare a fost adoptat cu J voturi , pentru", D voturi , contra" ~i o ,abtineri". 


