
ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

HOTARARE 
privind realizarea obiectivului de investitii: 

"injiinJare rejea de distribuJie gaze naturale, in comuna GriviJa,j~deJul Vaslui" 

Consiliullocal Grivita, intrunit in ~edinta ordinara Ia data de 16 februarie 2018; 
Avand 1n vedere: 
- necesitatea 1nfiintrtrii unei retele de distributie a gazelor naturale la nivelul comunei 

Grivita; 
- prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice ~i gazelor naturale; 
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific,rile ~i completarile 

ulterioare; 
- Ordinul 5/2009 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea ~i 

exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale; 
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local ~i raportlfl de specialitate al 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
In temeiul' art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), art. 45 alin. (1) ~i art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica I ocala, republicata, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare: 

H 0 TARA~ T E: 

Art. 1.- (1) Se aproba realizarea obiectivului de investitii "lnjiintar~ retea de distribufie 
gaze naturale, fn comuna Grivifa, judeful Vaslui". 

(2) Obiectivul de investitii mentionat la alin. ( 1) se va realiza cu fond uri din bugetul 
local. 

Art. 2. - Pentru realizarea obiectivului de investitii "lnjiintare re{eq de distribufie gaze 
naturale, fn com una Grivifa, judeful Vas lui", se aproba 1ntocmin:a unui studiu de fezabilitate, 
studio geotehnic ~i studio topografic. 

Art. 3. - Se 1mputemice~te primarul comunei Grivita - doamna Munteanu Alina Iuliana, 
sa semneze 1n numele comunei Grivita contractele pentru lucrari ~i servicii. 

Art. 4. - Primarul comunei Grivita cu sprijinul compartimentelor de specialitate va duce 
la 1ndeplinire prevederile prezentei hotarari. 

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

Pre~edinte de ~edinta 
Consilier 

Silvestro Gelu ~ 
5t*--

Grivita, 16 februarie 2018 
Nr. 8 

Contrasemneaza 
Secrytar 

Vatafu Bogda~ Constantin 

~ 
Hotararea a fost aprobat11 cu 12 voturi , pentru", 0 voturi , contra" ~i 0 , abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUJ 
COMUNA GRIVJTA 
PRJMAR 

PROJECT DE HOTARARE 
privind realizarea obiectivului de investitii: 

"InfiinJare reJea de distribuJie gaze naturale, in comuna GriviJa, judeJul Vaslui" 

Munteanu Alina Juliana - primarul comunei Grivita 
Avand in vedere: 

- necesitatea infiintarii unei retele de distributie a gazelor naturale la nivelul comunei 
Grivita; 

- prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice ~i gazelor natural~; 
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; 
- Ordinul 5/2009 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea ~i 

exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale; 
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local ~i raportul de specialitate al 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
In temeiul dispozitiilor art. 36 ~i art. 45 din Legea nr. 215/2001 nrivind administratia 

publica locala, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

PRO PUN: 

Art. 1. - (1) Se aproba realizarea obiectivului de investitii "lnfiinfarff refea de distribufie 

gaze naturale, in comuna Grivifa, judeful Vas lui ". 

(2) Obiectivul de investitii mentionat la alin. ( 1) se va realiza cu fonduri din bugetul 
local. 

Art. 2. - Pentru realizarea obiectivului de investitii "]nfiinfare refea de distribufie gaze 

naturale, in comuna Grivifa, judeful Vaslui", se aproba intocmirea unui s~udiu de fezabilitate, 
studio geotehnic ~i studio topografic. 

Art. 3. - Se imputemice~te primarul comunei Grivita - doamna Mul}teanu Alina Juliana, 
sa semneze in numele comunei Grivita contractele pentru licrari ~i servicii. 

Art. 4. - Primarul comunei Grivita cu sprij inul compartimentelor de specialitate va duce 
la indeplinire prevederile prezentei hotadiri. 

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

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina Juliana 

A vizat pentru legalitate 
Secretar 

Vatafu ¥ogdan Constantin 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Ia proiectul de hotadire 

privind realizarea obiectivului de investitii: 
"injiinJare reJea de distribuJie gaze naturale, in comuna GriviJa, jU£teJul 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 crearea cadrului legal pentru realizarea obieqtivului de investitii: 
"injiinfare refea de distribufie gaze naturale, fn com una Grivifa, judeful Vas lui". 

In prezent la nivelul comunei Grivita nu exista nu o retea de distributie a gazelor naturale. 
Investitia are drept scop cre~terea eficientei energetice ~i a securitatii fumizarii in 

contextul combaterii schimbarilor climatice. Mai mult realizarea obiectivului de investitii va 
avea un impact pozitiv ~i asupra dezvoltarii unor activitati economice noi. Administratia publica 
locala are obligatia de a urmari creearea de noi locuri de munca, cre~ter~a productivitatii ~i 

atragerea de noi oportunitati de afaceri in zona. 
Asigurarea catre agentii economici a utilitatilor publice atrage dupa sine oportunitati de 

afaceri ~i facilitati in dezvoltarea afacerilor deja existente. 
Pentru populatie dezvoltarea unui sistem de distributie a gazelor naturale asigura conditii 

necesare pentru sporirea confortului in locuinte, ridicarea nivelului de trai ~i reducerea poluarii 
mediului ambiant. 

Prin infiintarea retelei de distributie a gazelor naturale se urmare~te reducerea 
dependentei de combustibilii fosili ~i imbunatatirea sigurantei in aprovizionare. Totodata se 
dore~te protectia mediului prin reducerea emisiilor poluante ~i combaterea schimbarilor 
climatice. 

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 reda,ctata. 

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina Iuliana 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
FINANTE- CONTABILITATE 

R A P 0 R T DE S P E C I A L I T A T E 
Ia proiectul de hotarare 

privind realizarea obiectivului de investitii: 
"injiinJare reJea de distribuJie gaze naturale, In comuna GriviJa, judeJul Vaslui" 

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

examinand proiectul de hotarare privind realizarea obiectivului de iJp.vestitii: "lnjiinfare 

refea de distribufie gaze naturale, in comuna Grivifa, judeful Vas lui": 

avand in vedere: 

- prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice ~i gazelor naturale; 

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; 

- Ordinul 5/2009 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proieqtarea, executarea ~i 

exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale; 

- 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 reglemen:teaza 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. 

Inspector 
Negici Silvia 

Grivita, 12 februarie 20 18 



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 realizarea obiectivului de inv~~stitii: 
"injiintare rete a de distribuJie gaze naturale, in com una GriviJa, 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 realizarea obiect~vului de investitii: 

"lnjiinfare refea de distribufie gaze naturale, fn comuna Grivifa, judeful Vaslui ": 

A VIZEAZA FA VORABIL 

acest proiect de hotarare ~i propune Consiliului local punerea in dis<mtie a acestuia spre 

adoptare. 

Pre~edinte 

Vi~,~ Ghiorghe 

\}-¥ 

Grivita, 14 februarie 2018 

Membri: 

Foqa loan-Florin ....... . :K. .. . 
Horia Sorin - Marius . . . . . . . . ....... . ................... . 

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

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



ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
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 realizarea obiectivului de investitii: 
"injiinJare rete a de distribuJie gaze naturale, In com una GtiviJa, juf{eJul Vaslui" 

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

finante, administrarea domeniului public ~i privat al comunei; 

Luand in discutie proiectul de hotanlre privind realizarea obiect~lui de investitii: 

"lnjiinjare rejea de distribujie gaze naturale, in comuna Grivija, judejul Vasfui ": 

AVIZEAZA FAVORABIL 

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

adoptare. 

Pre~edinte 

Ilie Petru 

~ 

Grivita~ 14 februarie 2018 

Secretar 

Silvestro t!':f-. 
Membri: 

Paiu Gabriela-Luminita ..... . 

Iordache Iulian-Marian ..... 

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

,< 

Raportul de avizare a fost adoptat cu ::_ voturi ,pentru", 0 voturt ,contra" ~i O ,abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVIT A 
Comisia pentru agricultura, gospodarire comunala, 
amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului ~i turism 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind realizarea obiectivului de investitii: 
"inflinjare rejea de distribujie gaze naturale, in com una Grivija, judejul Vaslui" 

Comisia de specialitate pentru agricultura, gospodarire comunala, am~najarea teritoriului, 

urbanism, protectia mediului ~i turism; 

Luand in discutie proiectul de hotarare privind realizare:a obiectivului de investitii: 

"lnfiinfare retea de distribufie gaze naturale, fn 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. 

Grivita, 14 februarie 2018 

Pre~edinte 
Paiu Gabt:. la L minita 

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


