ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr. 7/2012
privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat ilitre
Comuna Grivita §i Asociatia „Buna ziua, copii din Romania” Barlad

Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Grivita privind necesitatea implementarii
proiectului „Servidi sociale de suport pentru copii §i familii in situatii de rise”;
- raportul compartimentului de specialitate privind necesitatea §i oportunitatea incheierii
Acordului de parteneriat cu Asociatia „ Buna ziua, copii din Romania”;
- prevederile ghidului solicitantilor - Programului de Cooperare Elvetiano-Roman,
Fondul Tematic pentru Participarea Societatii Civile, Schema de grant pentru O N G -uri;
- adresa nr. 326 din data de 02.07.2012 a Asociatiei „Buna ziua, copii din Romania”
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „b”, „d” §i „e”, alin. 4 lit. „d” §i „e”, alin. 6 lit.
„a” pet. 9 §i alin. 7 lit. „a”, art. 45 alin. 2 §i art. 115 alin. 1 lit. „b” din Legea nr. 215/2001.
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare;
Consiliul local al comunei Grivita, judetul Vaslui:
HOTARA$TE:
Art. 1 Se aproba Acordul de parteneriat incheiat intre Comuna Grivita, judetul Vaslui,
reprezentata prin primar Munteanu Alina Juliana ca proprietar al cladirii: §coala gimnaziala sat
Trestiana, din localitatea Trestiana, comuna Grivita, judetul Vaslui, identificata cu nr. cadastral
70070, inserts In Cartea funciara nr. 70070 §i Asociatia „Bund ziua, copii din Romania”
reprezentata prin asistent social Mihaela Zanoschi, In calitate de director, conform Anexei,
care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Punerea in aplicare a prezentei hotarari va fi asigurata de catre Primarul comunei
Grivita, iar cate o copie a acestei hotarari va fi inaintata de catre secretarul comunei Grivita,
Institutiei prefectului —judetul Vaslui, Asociatiei „Buna ziua, copii din Romania”
va fi
adusa la cuno^tinta locuitorilor comunei Grivita prin airfare in locurile publice de pe raza
comunei Grivita.
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