
ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

HOTARARE 
privind implementarea proiectului: ,lnjiin{area centrului cultural 
Stroe S. Belloescu, In satul Grivita, comuna Grivi{a,jude(ul Vaslui" 

Consiliullocal al comunei Grivita, intrunit in ~edinta ordinara Ia data de 22 noiembrie 2017; 
A vand in vedere: 
- necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor publice de interes local, 

a diror documentatie tehnico-economica a fast aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 
58/22.11.2017 privind obiectivul de investitii , lnjiinfarea centrului cultural Stroe S. Belloescu, fn satul 
Grivita, comuna Grivifa,judeful Vaslui"; 

- 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 Ia Strasbourg Ia 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; 
- 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) ~i 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 implementarea proiectului ,lnjiin{area centrului cultural Stroe S. Belloescu, 
fn satul Grivita, comuna Grivifa,judeful Vaslui", denumit In continuare Proiectul. 

Art. 2- Se aproba necesitatea, oportunitatea ~i potentialul economic al proiectului ,lnjiin{area 
centrului cultural Stroe S. Belloescu, fn satul Grivita, comuna Grivifa, judeful Vas lui". 

Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului ( eligibile ~i neeligibile, inclusiv sumele necesare pentru 
cofinantarea acestuia, daca va fi cazul) se prevad in bugetullocal pentru perioada de realizare a investitiei, 
in cazul obtinerii finantarii prin Programul National de Dezvoltare Rurala- P.N.D.R., potrivit legii. 

Art. 4. - Autoritatea publica !ocala se obliga sa asigure veniturile necesare acoperirii 
cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de Ia data efectuarii ultimei plati 
in cadrul Proiectului. Proiectul nu va fi generator de venit. 



Art. 5. - Numarul locuitorilor ~i operatorii economici deserviti de Proiect, caracteristicile tehnice 
ale Proiectului, precum ~i detalierea activitatilor sociale/culturale desra~urate in ultimele 12 luni sunt 
cuprinse in Anexa nr. 1, care este parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 6. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, in dubla sa 
calitate ~i de ordonator principal de credite, respectiv doamna Munteanu Alina-Iuliana. Acesta va asigura 
relatia cu AFIR in derularea Proiectului. 

Art. 7. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul comunei 

Grivita, judetul Vaslui. 
Art. 8. - 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. 

Pre~edinte de ~edinta 
Consilier 

~tm 

Grivita, 22 noiembrie 2017 
Nr. 59 

Contrasemneaza 
Secretar 

Vatafu Bogdan onstantin 

HoHiriirea a fost aprobatii cu 13 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri". 
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ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

Anexa nr. 1 Ia Hotararea nr. 59/2017 

Principalele caracteristici ale proiectului ,injiintarea centrului cultural 
Stroe S. Belloescu, In satul Grivita, comuna Grivi{a,jude{ul Vaslui" 

1. Numarul de locuitori ai comunei Grivita, judetul Vaslui deservi!i de proiect: 3.293 locuitori, conform 
Recensamantului populatiei din anul 2011 - Anexa 7 publicata pe site-ul www.afir.info; 

2. Caracteristici tehnice ale investitiei: 

Prin proiect se propune reabilitarea unei cladiri existente, care in prezent are functiunea de ~coala, 
dar nu mai este folosita de mult timp, fiind intr-o stare avansata de degradare. Investitia propune 
refacerea cladirii ~i schimbarea destinatiei in centru cultural, fara a schimba volumetria, forma, regimul de 
inaltime, fatadele, singurele interventii fiind Ia structura functionala. 

Regim de inaltime constructie -parter; 
Arie construita parter- 172,50 mp; 
Arie construita des:f'~urata- 172,50 mp; 
Arie utila desfa~urata- 133,70 mp; 

Spatii propuse: 
1. hoi acces: 12,9 mp, granit fiamat; 
2. hoi: 2,7 mp, gresie; 
3. grup sanitar: 3,0 mp, gresie; 
4. grup sanitar persoane handicap: 4,1 mp, gresie; 
5. grup sanitar: 5,5 mp, gresie; 
6. spatiu polivalent: 44,9 mp, parchet; 
7. spatiu polivalent: 47,6 mp, parchet; 
8. oficiu: 4,3 mp, gresie; 
9. birou: 8,7 mp, parchet. 

3. Activitatile sociale/culturale desfa~urate de Comuna Grivita in ultimele 12 luni, anterioare datei 
depunerii Cererii de finantare, sunt detaliate in tabelul ata~at: 

Denumirea activitatii 

20 octombrie 
Comemorare - 104 ani de Ia 
moartea marelui ctitor ~i 
filantrop Stroe S. Belloescu 

1 Decembrie 
Ziua Nationala a Romaniei 

Activitati culturale desla~urate in perioada 
octombrie 2016- octombrie 2017 

Locul de 
Descrierea activitatii 

desfa~urare 

Activitate desfa~urata in Satul Grivita 
colaborare cu ~coala mormantul sotilor 
gimnaziala ,Stroe Raluca ~i Stroe 
Belloescu, Grivita si Belloescu 
~coala Trestiana 
Activitate desfa~urata in Bustul Domnitorului 
colaborare cu ~coala Al. I. Cuza din satul 
gimnaziala ,Stroe Grivita 
Belloescu, Grivita 

Nr. de 
Nr. copii 

spectatori 
I 

participa 

invitati nti 

75 50 

120 25 



18 Decembrie Activitate desfa~urata in Activitate 
3 Festivalul de Datini ~i localitatea Vaslui desfa~urata in 1000 18 

Obiceiuri de iama Vaslui localitatea Vaslui 
24 - 26 Decembrie Activitate desfa~urata in Activitate 

4 
Obiceiuri de iama- colinde cele trei sate componente desfa~urata in satele 400 25 

ale comunei Grivita, Trestiana ~i 
Odaia Bursucani 

15 Ianuarie Activitate desfa~urata in 

5 
Comemorare Mihai Eminescu colaborare cu ~coala Biblioteca Grivita 35 15 
158 de ani de la na~tere gimnaziala ,Stroe 

Belloescu, Grivita 
24 Ianuarie Activitate desfa~urata in 

6 
158 de ani de la Mica Unire colaborare cu ~coala Biblioteca Grivita 58 20 

gimnaziala ,Stroe 
Belloescu, Grivita 

8 Martie Activitate desfa~urata in Caminul Cultural 
Ziua intemationala a femeii colaborare cu ~coala Trestiana 150 70 

7 gimnaziala ,Stroe 
Belloescu, Grivita ~i 
~coala Trestiana 

20 Martie Activitate desfa~urata in Satul Grivita 

8 
Comemorare Stroe Belloescu colaborare cu ~coala mormantul sotilor 40 30 
183 de ani de la na~tere gimnaziala ,Stroe Raluca ~i Stroe 

Belloescu, Grivita Belloescu 
23 aprilie Activitate desfa~urata in Biblioteca 

9 
Ziua Intemationala a cartii ~i a colaborare Biblioteca Municipala B'irlad 80 20 
bibliotecarului Municipala ,Stroe 

Belloescu, B'irlad 
6Mai Acest proiect s-a desfasurat Activitate 
Satul Vasluian Traditie ~i in cele trei sate desfa~urata in satele 

10 
actualitate componenete, la muzeu ~i Grivita, Trestiana ~i 75 15 
Promovarea Satului Vasluian biblioteca Odaia Bursucani 
prin fotografie 

17 mai Activitate desfa~urata in Satul Grivita 

11 
Comemorare Raluca colaborare cu ~coala mormantul sotilor 50 45 
Belloescu gimnaziala ,Stroe Raluca ~i Stroe 
95 de ani de la moarte Belloescu, Grivita Belloescu 
1 Iunie Activitate desfa~urata in In parcul Stroe 

12 
Ziua intemationala a copilului colaborare cu ~coala Belloescu Grivita 150 50 

gimnaziala ,Stroe 
Belloescu, Grivita 

9 iulie Activitate desfasurata in 

13 
Festivalul Muzicutelor la satul Lipovat, cu In satul Lipovat, 300 2 
Lipovat participarea fratilor Tofan judetul Vaslui 

din satul Trestiana 
14- 18 august Activitate desfa~urata in In parcul Stroe 

14 
Caravan a V acantei colaborare cu ~coala Belloescu Grivita 80 100 

gimnaziala ,Stroe 
Belloescu, Grivita 



ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
COMUNA GRIVJTA 
PRJMAR 

PROJECT DE HOTARARE 
privind implementarea proiectului: ,injiin(area centrului cultural 
Stroe S. Belloescu, 'in satul Grivita, comuna Grivi(a,jude(ul Vaslui" 

Munteanu Alina Juliana- primarul comunei Grivita, judetul Vaslui 
A vand In vedere: 
- necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor publice de interes local, 

a diror documentatie tehnico-economica a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 
58/22.11.2017 privind obiectivul de investitii ,lnjiinfarea centrului cultural Stroe S. Belloescu, in satul 
Grivita, comuna Grivifa, judeful Vaslui "; 

- 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 20 14-2020; 

-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 Ia 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; 
- 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 locala, 

republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

PRO PUN: 

Art. 1. - Se aproba implementarea proiectului , lnjiin{area centrului cultural Stroe S. Belloescu, fn satul 
Grivita, comuna Grivifa, judeful Vaslui ", denumit In continuare Proiectul. 

Art. 2 - Se aproba necesitatea, oportunitatea ~i potentialul economic al proiectului , lnjiin{area centrului 
cultural Stroe S. Belloescu, fn satul Grivita, com una Grivifa, judeful Vas lui". 

Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului (eligibile ~i neeligibile, inclusiv sumele necesare pentru 
cofinantarea acestuia, dad\ va fi cazul) se prevad in bugetullocal pentru perioada de realizare a investitiei, In cazul 
obtinerii finantarii prin Programul National de Dezvoltare Rurala- P.N.D.R., potrivit legii. 

Art. 4. - Autoritatile administratiei publice locale se obliga sa asigure veniturile necesare acoperirii 
cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de Ia data efectuarii ultimei plati In cadrul 
Proiectului. Proiectul nu va fi generator de venit. 

Art. 5. - Numarul locuitorilor ~i operatorii economici deserviti de Proiect, caracteristicile tehnice ale 
Proiectului, precum ~i detalierea activitatilor sociale/culturale desta~urate In ultimele 12 luni sunt cuprinse In 
Anexa nr. 1, care este parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 6. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, In dubla sa calitate ~i de 
ordonator principal de credite, respectiv doamna Munteanu Alina-Iuliana. Acesta va asigura relatia cu AFIR In 
derularea Proiectului. 

Art. 7. - Aducerea la lndeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul comunei Grivita, judetul 
Vas lui. 

Art. 8. - 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. 

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina Iuliana 

A vizat pentru legalitate 
Secretar 

Vi!tafu ~nstantin 
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ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

Anexa nr. 11a Hotararea nr. /2017 

Principalele caracteristici ale proiectului ,injiin(area centrului cultural 
Stroe S. Belloescu, In satul Grivita, comuna Grivi(a,jude(ul Vaslui" 

1. Numarul de locuitori ai comunei Grivita, judetul Vaslui deserviti de proiect: 3.293 locuitori, conform 
Recensamantului populatiei din anul 2011 - Anexa 7 publicata pe site-ul www.afir.info; 

2. Caracteristici tehnice ale investitiei: 

Prin proiect se propune reabilitarea unei cladiri existente, care in prezent are functiunea de ~coala, 
dar nu mai este folosita de mult timp, fiind intr-o stare avansata de degradare. Investitia propune 
refacerea cladirii ~i schimbarea destinatiei in centru cultural, !ara a schimba volumetria, forma, regimul de 
inaltime, fatadele, singurele interventii fiind Ia structura functionala. 

Regim de ina! time constructie- parter; 
Arie construita parter- 172,50 mp; 
Arie construita des!a~urata- 172,50 mp; 
Arie utila des!a~urata- 133,70 mp; 

Spatii propuse: 
1. hoi acces: 12,9 mp, granit fiamat; 
2. hoi: 2,7 mp, gresie; 
3. grup sanitar: 3,0 mp, gresie; 
4. grup sanitar persoane handicap: 4,1 mp, gresie; 
5. grup sanitar: 5,5 mp, gresie; 
6. spatiu polivalent: 44,9 mp, parchet; 
7. spatiu polivalent: 47,6 mp, parchet; 
8. oficiu: 4,3 mp, gresie; 
9. birou: 8,7 mp, parchet. 

3. Activitatile sociale/culturale des!a~urate de Comuna Grivita in ultimele 12 luni, anterioare datei 
depunerii Cererii de finantare, sunt detaliate in tabelul ata~at: 

Denumirea activitatii 

20 octombrie 
Comemorare - 104 ani de Ia 
moartea marelui ctitor ~i 
filantrop Stroe S. Belloescu 

1 Decembrie 
Ziua Nationala a Romaniei 

Activitati culturale desfa~urate in perioada 
octombrie 2016- octombrie 2017 

Locul de 
Descrierea activitatii 

desfa~urare 

Activitate des!a~urata in Satul Grivita 
colaborare cu ~coala mormantul sotilor 
gimnaziala , Stroe Raluca ~i Stroe 
Belloescu, Grivita si Belloescu 
~coala Trestiana 
Activitate des!a~urata in Bustul Domnitorului 
colaborare cu ~coala Al. I. Cuza din satul 
gimnaziala ,Stroe Grivita 
Belloescu, Grivita 

Nr. de 
Nr. copii spectatori 

I 
participa 

invitati nti 

75 50 

120 25 



18 Decembrie Activitate des!a~uratii in Activitate 
3 Festivalul de Datini ~i localitatea Vaslui des!a~uratii in 1000 18 

Obiceiuri de iarnii Vaslui localitatea Vaslui 
24 - 26 Decembrie Activitate des!a~uratii in Activitate 

4 
Obiceiuri de iarnii - colinde cele trei sate componente des!a~uratii in atele 400 25 

ale comunei Grivita, Trestiana ~i 
Odaia Bursucani 

15 Ianuarie Activitate des!a~uratii in 

5 
Comemorare Mihai Eminescu colaborare cu ~coala Biblioteca Grivita 35 15 
158 de ani de Ia na~tere gimnazialii , Stroe 

Belloescu, Grivita 
24 Ianuarie Activitate des!a~uratii in 

6 
158 de ani de Ia Mica Unire colaborare cu ~coala Biblioteca Grivita 58 20 

gimnazialii , Stroe 
Belloescu, Grivita 

8 Martie Activitate des!a~uratii in Ciiminul Cultural 
Ziua internationalii a femeii colaborare cu ~coala Trestiana 150 70 

7 gimnazialii , Stroe 
Belloescu, Grivita ~i 
~coala Trestiana 

20 Martie Activitate des!a~uratii in Satul Grivita 

8 
Comemorare Stroe Belloescu colaborare cu ~coala mormantul sotilor 40 30 
183 de ani de Ia na~tere gimnazialii , Stroe Raluca ~i Stroe 

Belloescu, Grivita Belloescu 
23 aprilie Activitate des!a~uratii in Biblioteca 

9 Ziua Internationalii a ciirtii ~i a colaborare Biblioteca Municipalii Blrlad 80 20 
bibliotecarului Municipala , Stroe 

Belloescu, Birlad 
6Mai Acest proiect s-a desfasurat Activitate 
Satul Vasluian Traditie ~i in cele trei sate des!a~uratii in satele 

10 
actualitate componenete, Ia muzeu ~ i Grivita, Trestiana ~i 75 15 
Promovarea Satului Vasluian bibliotecii Odaia Bursucani 
prin fotografie 

17 mai Activitate des!a~uratii in Satul Grivita 

11 
Comemorare Raluca colaborare cu ~coala mormantul sotilor 50 45 
Belloescu gimnazialii , Stroe Raluca ~i Stroe 
95 de ani de Ia moarte Belloescu, Grivita Belloescu 
1 Iunie Activitate des!a~uratii in In parcul Stroe 

12 
Ziua intemationalii a copilului colaborare cu ~coala Belloescu Grivita 150 50 

gimnazialii , Stroe 
Belloescu, Grivita 

9 iulie Activitate desfasurata in 

13 
Festivalul Muzicutelor Ia satul Lipoviit, cu In satul Lipoviit, 300 2 
Lipoviit participarea fratilor Tofan judetul Vaslui 

din satul Trestiana 
14- 18 august Activitate des!a~uratii in In parcul Stroe 

14 
Caravan a V acantei colaborare cu ~coala Belloescu Grivita 80 100 

gimnazialii , Stroe 
Belloescu, Grivita 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Ia proiectul de hotarare 

privind implementarea proiectului: ,lnjiin(area centrului cultural 
Stroe S. Belloescu, in satul Grivita, comuna Grivi(a, jude(ul Vaslui" 

Domnilor consilieri, domnilor invitati, 

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

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

de mai sus. 

Proiectul are drept scop creearea cadrului legal pentru implementarea proiectului: 

,lnjiinfarea centrului cultural Stroe S. Belloescu, in 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. Aviind 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 

ill satul Grivita. 

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

colectivitatii. 

Aviind ill vedere cele expuse ~i tiniind cont de faptul ca aprobarea proiectului de hotariire 

intra in competenta Consiliului local, ca autoritate deliberativa a administratiei publice locale, am 

initiat acest proiect de hotariire, 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 implementarea proiectului: ,injiin{area centrului cultural 
Stroe S. Belloescu, in satul Grivita, comuna Grivi{a,judeful Vaslui" 

Compartimentul de resort, SECRETAR, din cadrul Consiliului local al comunei Grivita: 
examinand proiectul de hotarare privind implementarea proiectului: , lnfiinfarea centrului 

cultural Stroe S. Belloescu, fn satul Grivita, comuna 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 

Viitafu :g~tantin 

Grivita, 16 noiembrie 2017 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 
Comisia pentru iJivatamant, sanatate, familie, munca ~i protectie sociala, 
cultura ~i culte, juridica ~i drepturile cetatenilor 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind implementarea proiectului: ,lnjiin{area centrului cultural 
Stroe S. Belloescu, in satul Grivita, comuna Grivi{a, jude{ul 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 implementarea proiectului: ,lnfiinfarea 

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. 

Pre~edinte 

Topalea G~e~Ciitiilin 

Membri: 

Grivita, 20 noiembrie 2017 

Secretar 
Dabija loan 

Cretu Neculai . ........ ~~ - ................... . ....... . 

Horia Sorin- Marius ...... \ ......................... .. 

Rotaru Adrian ....... . 

Raportul de avizare a fost adoptat cu 6 voturi , pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,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 hotarare 

privind implementarea proiectului: ,lnjiin{area centrului cultural 
Stroe S. Belloescu, in satul Grivita, comuna Grivi{a,jude{ul Vaslui" 

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

finante, administrarea domeniului public ~i privat al comunei; 

Luand 'in discutie proiectul de hoHirare privind implementarea proiectului: ,lnjiinfarea 

centrului cultural Stroe S. Belloescu, in 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 

F 
Iordache Iulian-Marian ' .!-'-' - · ....... . 

Grivita, 20 noiembrie 2017 

Secretar 
Silvestru Gelu 

Popa Valentin ........................... ·~~· ... . 

Raportul de avizare a fost adoptat cu ) voturi ,pentru", _2 voturi ,contra" ~i D ,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 hotarare 

privind implementarea proiectului: ,inflin(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 implementarea proiectului: ,lnfiinfarea 

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 ill discutie a acestuia spre 

adoptare. 

Grivifa, 12 septembrie 2017 

Secretar 

Naftic4~ 

d~ 
Me ri: 

Ivan Dum1tru ........................... ' ........ . 

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

Raportul de avizare a fast adoptat cu ~ voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i _S?,abtineri". 


