ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA

HorAnAnn

privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru
investifia ,,Moder nizare
drumuri de interes local in localititile Grivi{a gi Trestiana, comuna
Grivifa, judeful
V rslui"
Consiliul local al comunei Grivifa, intrunit in gedinf[ extraordinari

iulie 2016;

la

data de 29

Av6nd in vedere prevederile:
- Legii nr' 2131r998 privind proprietatea publicd qi regimul juridic
al acesteia, republicatd
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

-

Legii nr. 350/200r privind amenajarea teritoriului qi urbanismul, republicatd

cu

modificlrile gi completdrile ulterioare;
- Legii nt. 27312006, privind finanfele publice locale, cu modificdrile qi
completdrile

ulterioare;

- HotdrArii Guvernului nt. 2812008 privind aprobarea
confinutului cadru al documentafiei
tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum gi
a structurii gi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investifii gi
lucrdri de investifii;
in temeiul att. 36 alin. (1), alin. (4) lit. d), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
2151200r
privind administrafia publicd locald, republicatd, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare:

HorAnAgrE:
Art' 1' -

Se aprobi intocmirea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul
de investifii
"Modernizare drumuri de interes local in localitdtile
Grivila si Trestiana, comuna Grivrta,
judelul Vaslui".

Art.2, - Orice cheltuieli impuse de implementarea proiectului prevdzut la art.1

precum

qi cheltuielile de intrefinere gi exploatare se suportd din veniturile proprii
ale bugetului local

gi/sau imprumuturi.

Art. 3. - Cu ducere la indeplinire a prevederilor
comunei Grivifa.

Art' 4'

'

Ptezenta hotdrAre va
grij a secretarului comunei.
Pregedinte de gedinfd

Consilier
Cre

fi

prezentei hot6r6ri rlspunde primarul

comunicatd persoanelor gi institu{iilor interesate prin

Contrasemneazd
Secretar
Vdtafu Bogdan Constantin

Grivi{a,29 iulie 2016
Nr. 11
Hot[rdrea a fost aprobatd cu l0 voturi ,,pentru", 0 voturi,,eontra,, gi
0 ,,ab1ineri,,

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
PRIMAR

pRorECT DE HorAnAnn

privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investi{ia ,,Modernizare
drumuri de interes local in localititile Grivifa pi Trestiana, comuna Grivifa, judeful
Vaslui"
Munteanu Alina Iuliana - primarul comunei Grivifa, jude{ul Vaslui:
Avdnd in vedere prevederile:
- Legii nr. 21311998 privind proprietatea publicd gi regimul juridic al acesteia, republicatd
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Legii nr. 3501200I privind amenajarea teritoriului gi urbanismul, republicatd cu
modifi cdrile gi completdrile ulterioare;
- Legii nr. 27312006, privind finanJele publice locale, cu modificSrile qi completdrile
ulterioare;
- Hotdr6rii Guvernului nr.2812008 privind aprobarea con{inutului cadru al documenta}iei

tehnico-economice aferente investifiilor publice, precum qi a structurii gi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investi{ii qi lucrdri de investiJii;
in temeiul dispoziJiilor art.36 9i art. 45 dinLegearc.21512001 privind administra{ia
publicd locald, republicati cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

PROPUN:
Art. 1. -

Se aprobd intocmirea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investilii
"Modernizare drumuri de interes local in localitdtile Grivila
Si Trestiana, comuna Grivila,
judelul Vaslui".
Art. 2. - Orice cheltuieli impuse de implementarea proiectului prevdnfi la art. 1 precum
9i cheltuielile de intrelinere gi exploatare se suportd din veniturile proprii ale bugetului local
gi/sau imprumuturi.

Art. 3. - Cu

ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri rdspunde primarul

comunei Grivifa.

Art.4.'Prezenta hotdrdre va fi comunicatdpersoanelor qi institufiilor interesate prin grija
secretarului comunei.

Primarul comunei Grivila

Av izat p entru legalitate
Secretar
Vdtafu Bogdan Constantin

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotirAre
privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investifia "Modernizare
drumuri de interes local in localititile Grivifa gi Trestiana, comuna Grivifa, judeful
Vaslui"

Domnilor consilieri, domnilor invitali,

in conformitate cu prevederile Legii rc.21512001, privind administrafia publicd locald,
republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare, a fost inifiat proiectul de hotdr6re cu titlul
de mai sus.

Proiectul are drept scop creearea cadrului legal pentru intocmiriea unui Studiu

de

fezabilitate pentru rcalizarca unei investifii de modernizare a drumurilor de interes local in

localit[tile Grivi{a gi Trestiana.
Comuna Grivita este deficitarl" Ia capitolul drumuri sdtegti asfaltate iar in sezonul ploios,

datoriti scurgerilor de pe versanfi, drumurile devin impracticabile. Acest fapt face practic
imposibild deplasarea copiilor la unitdlile de gcolarizare gi a bdtr6nilor la institufiile publice.

Majoritatea drumurilor sdtegti nu au fost niciodatd amenajate sau pietruite, devenind
astfel tronsoane de pdmdnt impracticabile la prima ploaie.

in

acest sens ne revine obligalia de a depune toate eforturile pentru remedierea acestor

situalii nepl6cute"
AvAnd in vedere cele expuse gi findnd cont de faptul ca aprobarca proiectului de hotdrdre

intrd in competenfa Consiliului local, ca autoritate deliberativd a administrafiei publice locale,
am iniliat acest proiect de hot[r6re, pe care vd rog s5-1 adoptali in forma redactalil.

Primarul comunei Grivila
Munteanu Alina Iuliana

ROMANIA
JUDETUL VASLUI

coMUNA GRTVTTA
FINANTB - CONTABILITATE

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotirire
privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investifia ,,Modernizare
drumuri de interes local in localitltile Grivifa pi Trestiana, comuna Grivifa, judeful
Vaslui"

Compartimentul de resott, CONTABIL, din cadrul Consiliului local al comunei GriviJa;
examindnd proiectul de hotdrdre privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate

pentru investifia "Modetnizare drumuri de interes local in localitdtile Grivila gi Trestiana,
comuna Grivifa, judeful Vaslui":
avAnd in vedere prevederile:
- Legii nt. 2I311998 privind proprietatea publicd gi regimul juridic al acesteia, republicatd
cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Legii nr. 35012001 privind amenajarea teritoriului gi urbanismul, republicat[ cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Legii nr. 27312006, privind finanfele publice locale, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;
- Hotdr6rii Guvernului nr.2812008 privind aprobarea confinutului cadru al documentafiei
tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum gi a structurii gi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investifii gi lucrdri de investiJii;
- Legea nr. 21512001 privind administrafia publicd localS, republicati cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;

considerd ci proiectul indeplinegte condifiile de oportunitate precum gi de legalitate;
prevederile acestuia fiind conforme cu prevederile legale ce reglem enleazd, domeniul de
activitate, motiv pentru care:

AVTZEAZA

rAVOru,nrr,

proiectul de hotirdre pentru a fi adoptat de Consiliul local Grivi{a, in forma in care a fost
rcdactat.

Grivifa, 26 iulie2016

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL GRIVITA
Comisia pentru programe de dezvoltare economico - sociale,
buget - finanfe, administrarea domeniului public gi privat al comunei

RAPORT DE AVIZARE
la proiectul de hotlr6re
privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investifia "Modernizare
drumuri de interes local in localitltile Grivifa gi Trestiana, comuna Grivifa, judeful
Vasluitt

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico

-

sociale, buget

-

finanfe, administrarea domeniului public Ai privat al comunei;

Ludnd

in disculie proiectul de hotir6re privind aprobarea intocmirii

fezabilitate pentru investifia "Modernizare drumuri de interes local

Studiului

de

in localitdtile Grivifa qi

Trestiana, comuna Grivifa, judeful Vaslui":

AVTZF.AZA n.q.VOnnnrr,

acest proiect de hotirAre gi propune Consiliului local punerea in discufie a acestuia spre
adoptare.

Grivi{a,28 iulie 2016

Secretar

Silvestru Gelu

Iordache Iulian-Marian ..:
Popa Valentin

.

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL GRIVITA
comisia pentru invrfimAnt, sinitate, familie, munci qi protecfie sociali,
culturl gi culte, juridici qi drepturile cetitenilor

la proiectul de hotirire
privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabititate pentru investi{ia 66Moder
nizare
drumuri de interes local in localititile Grivifa qi Trestiana, comuna Grivifa, judeful
Va ilui"
Comisia de specialitate pentru invdfimdnt, sdndtate, familie, muncd gi protecfie
sociald,
juridicd
culturd gi culte,
gi drepturile cetd{enilor;

Luand

in discufie proiectul de hot6r6re privind aprobarea intocmirii

fezabilitate pentru investifia "Modernizare drumuri de interes local
Trestiana, comuna Grivila, judeful Vaslui,':

Studiului

in localitdtile Grivila

de
gi

AVIZEAZA F'AVORABIL
acest proiect de hotdr6re 9i propune Consiliului local punerea

in discufie a acestuia spre

adoptare.

Grivifa, 28 iulie 2016

Pregedinte

Topal

Cdtdlin

Crefu Neculai
Iordache Viorel-Cornel ..
Rotaru Adrian

Raporlul de avizare a fost adoptat

cu

oturi ,,pentru',

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL GRIVITA
Comisia pentru agriculturi, gospodirire comunali,
amenajarea teritoriului, urbanism, protecfia mediului gi turism

RAPORT DE AVIZARE
la proiectul de hotlr6re
privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investifia ,,Modernizare
drumuri de interes local in localititile Grivi{a gi Trestiana, comuna Grivi{a, jude{ul
Vaslui"

Comisia de specialitate pentru agriculfurd, gospoddrire comunald, amenajarea teritoriului,
urbanism, protecfia mediului gi turism;

Lu6nd

in discufie proiectul de hotdrare privind aprobarea intocmirii

fezabilitate pentru investilia "Modernizare drumuri de interes local

Studiului

de

in localitdtile Grivita si

Trestiana, comuna Grivi{a, judeful Vaslui',:

AVIZEAZA FAVORABIL
acest proiect de hotdrare gi propune

consiliului local punerea in discufie a acestuia spre

adoptare.

Grivi{a,28 iulie 2016

Pregedinte

Secretar

Membri:

$olci Toader
Ivan Dumitru ...........,

