ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea demolării imobilului Cămin cultural din sat Griviţa,
comuna Griviţa, judeţul Vaslui
Consiliul local al comunei Griviţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iulie 2015;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de Primarul comunei Griviţa;
- Anexa nr. 37 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Griviţa,
nr. crt. 309 “Teren şi clădiri Cămin cultural Griviţa”, aprobat prin H.G. nr. 1361/2001 privind
atestarea domeniului public al judeţului Vaslui precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor
din judeţul Vaslui;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- prevederile art. 7 alin. (16), art. 8 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Griviţa şi raportul de
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Griviţa.
în temeiul art. 36 alin. (1), alin. (4) lit. d), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă demolarea construcţiei, aflată într-o stare avansată de degradare, corp
CI - Cămin cultural Griviţa, în suprafaţă de 290 mp, înscrisă în cartea funciară nr. 71488 a
localităţii Griviţa, situată în sat Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui.
Art. 2. - Se aprobă radierea imobilului construcţie “Cămin cultural Griviţa” din Anexa
nr. 37 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Griviţa, nr. crt. 309
“Teren şi clădiri Cămin cultural Griviţa”, aprobat prin H.G. nr. 1361/2001 privind atestarea
domeniului public al judeţului Vaslui precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Vaslui.
Art. 3. - Orice cheltuieli impuse de implementarea proiectului prevăzut la art. 1 se
suportă din veniturile proprii ale bugetului local şi/sau împrumuturi.
Art. 4. - Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde primarul
comunei Griviţa.
Art. 5. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin
grija secretarului comunei.
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Hotărârea a fost aprobată cu 9 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”.

