ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr. 40/2013
privind instrumentarea $i aprobarea implicarii
Consiliuiui Local Grivita, judetul Vaslui, in proiectul:
„Infuntarea parcului Stroe Belloescu in satul Grivifa, comuna Grivifa, judetul Vaslui”
Avand in vedere:
- proiectul
expunerea de motive la proiectul de hotarare privind instrumentarea §i
aprobarea implicarii Consiliuiui Local Grivita, judeful Vaslui, in proiectul: Jnfiinfarea parcului
Stroe Belloescu in satul Grivita, comuna Grivita, judetul Vaslui”;
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliuiui Local al comunei Grivita, §i raportul de
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Grivita;
- art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparent decizionaia in aaminisaapa puUicu,
- 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 administrafia publica locala republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. (1) $i ale art. 115 alin. (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 privind
administrafia publica locala, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare,
Consiliui local al comunei Grivifa, judetul Vaslui:
HOTARA§TE:
Art. 1. - Se aproba instrumentarea §i realizarea proiectului: „infiintarea parcului Stroe
Belloescu in satul Grivita, comuna Grivita, judetul Vaslui”, cu aplicare in cadrul P.N.D.R,
Axa 4 LEADER, Masura 413-22..“Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatafirea serviciilor de
baza pentru economia §i populafia rurala punerea in valoare a mo§tenirii rurale” din cadrul
Asociafiei GAL COVURLUL
Art. 2. - Lucrarea de investifie este necesara §i oportuna, avand o deosebita im portant
economica §i sociala pentru cei 3515 locuitori ai comunei Grivifa, judetul Vaslui.
Art. 3. - Consiliui Local Grivita se angajeaza sa suporte cheituieiuc uv m uuciiaiit
gestionarea investifiei pe o perioada de cel pufin 5 ani de la data la care investifia va fi data in
exploatare.
Art. 4. - Cu ducerea la indeplinirea prezentei se insarcineaza primarul comunei, doamna
Munteanu Alina-Iuliana, desemnat §i reprezentantul legal al proiectului.
Art. 5. - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor §i institufiilor interesate prin
grija secretarului comunei.
Data astazi: 27 noiembrie 2013
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