
ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

HOTARARE 
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice ~i a indicatorilor 

aferenti obiectivului de investitii: ,lnjiin{area centrului cultural 
Stroe S. Bel/oescu, in satul Grivita, comuna Grivi{a,jude{ul Vaslui" 

Consiliullocal al comunei Grivita, intrunit in ~edinta ordinarii Ia data de 22 noiembrie 2017; 
A vand in vedere: 
- oportunitatea accesarii fondurilor europene prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-

2020, prin intermediul Asociatiei "GAL Covurlui" - Masura M7/6B - "Protejarea ~i valorificarea 
patrimoniului de interes local"; 

· - art. 120 ~i art. 121 alin. (1) ~i (2) din Constitutia Romaniei, republicata; 
- art. 8 ~i 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata Ia Strasbourg Ia 15 octombrie 1985, 

ratificata prin Legea nr. 19911997; 
- art. 7 alin. (2) ~i art. 1166 ~i urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, 

cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii; 
- art. 20 ~i 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006; 
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- expunerea de motive prezentata de catre primarul comunei Grivita, in calitatea sa de initiator, 

prin care se sustine necesitatea ~i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
colectivitatii; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care 
se motiveaza, in drept ~i in fapt, necesitatea ~i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru 
dezvoltarea colectivitatii; 

- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Grivita; 
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. ( 4) lit. d), art. 45 alin. (1) ~i art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

nr. 215/2001 privind administratia publica !ocala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare: 

HOTARA~TE: 

Art. 1. - Se aproba documentatia tehnico - economica ~i indicatorii aferenti obiectivului de 
investitie ,lnjiin{area centrului cultural Stroe S. Belloescu, in satul Grivifa, comuna Grivifa, judeful 
Vaslui". Valoarea totala a investitiei este de 859.135 lei, la care se adauga TVA, echivalentul a 187.584 
euro. 

Art. 2. - Aducerea Ia indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul comunei Grivita, 
judetul Vaslui. 

Art. 3. - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei, in termenul 
prevazut de lege, primarului comunei ~i prefectului judetului Vaslui ~i se aduce la cuno~tinta publica prin 
afi~area Ia sediul primariei. 

Pre~edinte de ~edinta 
Consilier 

Popa~entin 

Cl Cl'1 
Grivita, 22 noiembrie 2017 
Nr. 58 

Contrasemneaza 
Secretar 

Vatafu Bogdan Constantin 

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



ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

PROJECT DE HOTARARE 
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice ~i a indicatorilor 

aferenti obiectivului de investitii: ,/nfiin(area centrului cultural 
Stroe S. Belloescu, In satul Grivita, comuna Grivi(a,jude(ul Vaslui" 

Munteanu Alina Juliana- primarul comunei Grivita, judeful Vaslui 
Avand In vedere: 
- oportunitatea accesarii fondurilor europene prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-

2020, prin intermediul Asociatiei "GAL Covurlui" - Masura M7 /6B - "Protejarea $i valorificarea 
patrimoniului de interes local"; 

- art. 120 ~i art. 121 alin. (1) ~i (2) din Constitutia Romaniei, republicata; 
- art. 8 ~i 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata Ia Strasbourg Ia 15 octombrie 1985, 

rati ficata prin Legea nr. 199/1997; 
-art. 7 alin. (2) ~i art. 1166 ~i urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, 

cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii; 
- art. 20 ~i 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006; 
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- expunerea de motive prezentata de catre primarul comunei Grivita, In calitatea sa de initiator, 

prin care se sustine necesitatea ~i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
colectivitatii; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care 
se motiveaza, In drept ~i In fapt, necesitatea ~i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru 
dezvoltarea colectivitatii; 

- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Grivita; 
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. - Se aproba documentatia tehnico - economica ~i indicatorii aferenti obiectivului de 
investitie , lnjiinfarea centrului cultural Stroe S. Belloescu, in satul Grivifa, comuna Grivifa, judeful 
Vaslui". Valoarea totala a investitiei este de 859.135 lei, la care se adauga TVA, echivalentul a 187.584 
euro. 

Art. 2. - Aducerea Ia lndeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul comunei Grivita, 
judetul Vaslui. 

Art. 3. - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei, In termenul 
prevazut de lege, primarului comunei ~i prefectului judetului Vaslui ~i se aduce Ia cuno~tinta publica prin 
afi~area la sediul primariei. 

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina 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 documentatiei tehnico-economice ~i a indicatorilor 
aferenti obiectivului de investitii: ,injiin(area centrului cultural 

Stroe S. Belloescu, fn satul Grivita, comuna Grivi(a,jude(ul Vaslui" 

Domnilor consilieri, domnilor invitati, 

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

republicata, cu modificari1e si completarile ulterioare, a fost initiat proiectul de hoHirare cu titlul 

de mai sus. 

Proiectul are drept scop creearea cadrului legal pentru implementarea proiectului: 

, lnjiin{area centrului cultural Stroe S. Belloescu, fn satul Grivita, comuna Grivifa, judeful 

Vaslui" . 

In inventarul domeniului public al comunei Grivita se afla inscrisa cladirea ~colii vechi din 

satul Grivita, imobil construit in anul 1892 de catre Stroe Belloescu. 

Dupa cum bine se cunoa~te, in prezent acest imobil este degradat ~i necesita urgent lucrari 

de reconsolidare. Avand in vedere ca prin PNDR - Masura 7 - Protejarea ~i valorificarea 

patrimoniului de interes local, din cadrul Asociatiei GAL COVURLUI, sunt finantate lucrari de 

reabilitare a cladirilor de patrimoniu, consideram ca este oportun infiintarea unui centru cultural 

in satul Grivita. 

Investitia propusa este necesara ~~ oportuna, constituind un aport pentru dezvoltarea 

colectivitatii. 

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 admi.nistratiei publice locale, am 

initiat acest proiect de hotarare, pe care vii rog sa-l adoptati in forma redactata. 

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Ali a Iuliana 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
SECRETAR 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Ia proiectul de hotarare 

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice ~i a indicatorilor 
aferenti obiectivului de investitii: ,inftin{area centrului cultural 

Stroe S. Belloescu, fn satul Grivita, com una Grivi{a, jude{ul Vaslui" 

Compartimentul de resort, SECRET AR, din cadrul Consiliului local al comunei Grivita: 
examinand proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice ~i a 

indicatorilor aferenti obiectivului de investitii: , lnjiinfarea centrului cultural Stroe S. Belloescu, 
fn satul Grivita, com una Grivifa, judeful Vaslui ": 

avand in vedere: 
- Ghidului Solicitantului aferent Masurii M7/6B - "Protejarea $i valorificarea 

patrimoniului de interes local" din cadrul Asociatiei "GAL Covurlui" si ale Programului 
National de Dezvoltare Rurala PNDR 2014-2020; 

-art. 120 ~i art. 121 alin. (1) ~i (2) din Constitutia Romaniei, republicata; 
- art. 8 ~i 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) ~i art. 1166 ~i urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii; 
-art. 20 ~i 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006; 
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 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 
Vatafu Bogdan Constantin 

Grivita, 16 noiembrie 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 documentatiei tehnico-economice ~i a indicatorilor 
aferenti obiectivului de investitii: ,injiin{area centrului cultural 

Stroe S. Belloescu, fn satul Grivita, comuna Grivi{a,jude{ul Vaslui" 

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

cultura ~i culte, juridica ~i drepturile cetatenilor; 

Luand in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico

economiCe ~1 a indicatorilor aferenti obiectivului de investitii: ,lnjiin{area centrului cultural 

Stroe S. Belloescu, fn satul Grivita, com una Grivifa, judeful Vas lui": 

A VIZEAZA FA VORABIL 

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

adoptare. 

Grivifa, 20 noiembrie 2017 

Pre~edinte 

Topalea Gheo
1

rgpe Catalin 

I& 
Secretar 

Dabija loan 

Membri: 

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

Horia Sorin- Marius .... . . . 
I 

Rotaru Adrian .. ..... fo ..... 
Raportul de avizare a fost adoptat cu ~ voturi , pentru", 0 voturi , contra" ~i D ,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 documentatiei tehnico-economice ~i a indicatorilor 
aferenti obiectivului de investitii: ,inftin(area centrului cultural 

Stroe S. Belloescu, in satul Grivita, comuna Grivi(a,jude(u/ Vaslui" 

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 documentatiei tehnico

economiCe ~~ a indicatorilor aferenti obiectivului de investitii: , lnjiinfarea centrului cultural 

Stroe S. Belloescu, fn satul Grivita, 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 

Grivita, 20 noiembrie 2017 

Secretar 
Silvestru Gelu 

Raportul de avizare a fost adoptat cu 'S"" voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~/U ,abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRJVITA 
Comisia pentru agricultura, gospodarire comunala, 
amenajarea teritoriului, urbanism, protecfia mediului ~i turism 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice ~i a indicatorilor 
aferenti obiectivului de investitii: ,lnjiin{area centrului cultural 

Stroe S. Belloescu, in satul Grivita, 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 documentatiei tehnico

economice ~1 a indicatorilor aferenti obiectivului de investitii: , lnjiinfarea centrului cultural 

Stroe S. Belloescu, fn satul Grivita, comuna Grivifa, judeful Vas lui": 

A VIZEAZA FA VORABIL 

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

adoptare. 

Grivifa, 20 noiembrie 2017 

inita 

Mt06br~ 
~olea Toader -~·· ···~··:~\?· 
Ivan Dum1tru .................. -~· ... -~· .. . .. . 

- · Topalea Gheorghe Catalin .................... . .. . 

Raportul de avizare a fost adoptat cu 4 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i D ,abtineri". 

----------------------------- -----


