ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVIJA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr. 15/2013
privind aprobarea participarii Consiliului Local Grivita, judetul Vaslui,
la PNDR - Axa 4 LEADER
Avand In vedere:
- expunerea de motive, prezentata de primarul comunei, initiatorul proiectului de Hotarare;
^ a,.
/2003, privind transparent decizionala in admin istratia publica;
- art. 45 alin I din Legea administrate! publice locale nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile §i completarile ulterioare
- art. 36, alin (2), lit. b, alin (4) lit. d , art. 63 alin. 1 lit. c , precum §i pe cele ale art. 126 din
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata modificata;
- avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Grivifa, §i raportul de
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Grivifa.
In temeiul dispozitiilor art. 36, art. 45 alin. 1, art. 115 alin. 1, lit, b din Legea administrate!
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare;
Consiliul local al comunei Grivifa, judetul Vaslui:

HOTARASTE:
A r t 1 Se aproba implicarea Consiliului Local in PNDR - Axa 4 LEADER, Masura 41322, cu aplicare In cadrul Asociafiei GAL COVURLUL
A r t. 'I T
ea de investitie este necesara $1 oportuna, avand o deosebita importanta
economica sociala pentru locuitorii comunei Grivita, judeful Vaslui.
Art. 3 Consiliul Local al comunei Grivita se angajeaza sa suporte cheltuielile de
mentenanfa §i gestionarea investifiei pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia va
fi data in exploatare.
Art. 4 Cu ducerea la mdeplinirea prezentei se Insarcineaza primarul comunei, doamna
Munteanu Alina Iuliana, desemnata §i reprezentantul legal al proiectului.
Art. 5 Prezenta hotarare se comunica in termen legal:
- Institufiei Prefectului judetului Vaslui, pentru controlul legalitafii;
- Primarului comunei Grivifa, judeful Vaslui;
- Consiliului Judefean Vaslui - D irect a Arhitect $ef;
- Autoritatilor, institutiilor persoanelor interesate;
* Va fi afi$at& pe site-ul §i la sediul primariei Grivifa, judetul Vaslui.
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Data astazi: 29 martie 2013
Pre§edinte de §edinfa
Consilier
Iordache Viorel Cornel
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Secretar
Vatafu Bogdan

