ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA

HoTAnAnn

privind desemnarea persoanei care si reprezinte interesele uAT
comuna Grivi{a in Adunarea
Generald a Asocia{iei pentru Dezvoltare rntercomunitari a jude{ului
vaslui
Consiliul local al comunei Grivi{a, intrunit in gedin{[ ordinard Ia
data de 3l august 2016;
AvAnd in vedere:
ei Grivifa,
Vaslui;
ubrizare a
- Ordinul nr. I 1 112007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru
al serviciului de salubrizare a
localitdlilor;
- prevederile Statutului Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitarda
judelului Vaslui;
- prevederile art. 10 alin' (5) din Legea serviciilor comunitare
ae uiititagi publice nr. 5112006, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
In temeiul art' 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), art.115 alin. (1) lit. b)
din Legea 2t512001
privind administralia publicd local6, republicatd, cu modificbrile gi
compleiarile ulterioare:

HOrAnAgrE:
Art. 1. Dabija
Grivifa, domicili
Bursuc
VS, nr. 506769,
Bdrlad,
comunei Grivila, sd reprezinte Consiliul local al
pentru Dezvoltare Intercomunitari a judefului Vaslui.
Art' 2. - Se imputernicegte dna. Munteanu Alina-Iuliana, cetdfean romAn, n6scutd
la data de
22.I0.I978, la Birlad, domiciliatd ?n localitatea Gri
seria VS, nr. 343794, eliberatd de SpCLEp Bdrlad
comunei Grivila, sd reprezinte Consiliul local al
pentru Dezvoltare Intercomunitarb a jude{ului Vaslu
art. 1 nu poate participala gedin{a Adundrii generale
Art' 3' - Se acordd mandat special domnului Dabija Ioan, avdnd funclia de viceprimar
al
comunei Grivila sd voteze in numele Consiliului locll al comunei
Grivifa, in cadrul Adun6rii General[ a
Asociafiei pentru Dezvoltare Intercomunitard ajudelului Vaslui, atribuliile
cu privire la activitatea
proprie a Asocialiei prevdzute in Statut gi care necesitd un mandat
special acordat reprezentantului
unitdtii administrative.
Art' 4' - Ptezenta hotdr6re va fi comunicatS persoanelor gi institufiilor interesate prin grija
secretarului comunei.
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ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
PRIMAR

PRoTECT DE HorAnAnn
privind desemnarea persoanei care si reprezinte interesele UAT comuna Grivifa in
Adunarea Generali a Asociafiei pentru Dezvoltare Intercomunitari a jude{ului Vaslui
Munteanu Alina Iuliana - primarul comunei Grivifa, jude{ul Vaslui:
Avdnd in vedere:
- Hotdrdrea Consiliului local Grivifa rc. 12130.07 .2008 privind asocierea UAT a comunei
Grivila, judeful Vaslui, prin Consiliul local, la Asociafia pentru Dezvoltare Intercomunitard, a
judefului Vaslui;
- Ordinul nr. ll0l200l privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de
salubrizare a localitdlilor;
- Ordinul nr. 11112007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
salubrizare a localitdfilor;
- prevederile Statutului Asociajiei de Dezvoltare Intercomunitard a judefului Vaslui;
- prevederile art. 10 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilitdli publice nr.
5112006, cu modificbrile gi completirile ulterioare;
in temeiul dispoziliilor afi. 36 gi art, 45 din Legea m. 21512001 privind administraJia
publicd locald,, republicatd cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

PROPUN:
Art.

1. - Se imputernicegte dl. Dabija Ioan, cetdfean romOn, ndscut la data de 09.01 .1977,
la Grivila, domiciliat in localitatea Odaia Bursucani, comuna Grivila, judeful Vaslui, posesor al
CI seria VS, nr. 506769, eliberatb de SPCLEP BArlad, Ia data de 16.1L2011, av6nd func{ia de
viceprimar al comunei Grivifa, sd reprezinte Consiliul local al Comunei Grivila in Adunarea
General[ a Asocialiei pentru Dezvoltare Intercomunitard a judefului Vaslui.
Art,2. - Se imputernicegte dna. Munteanu Alina-Iuliana, cetdlean romdn, ndscutd la data
de 22.10.1978, la Birlad, domiciliatd in localitatea Grivi{a, comuna Grivila, judelul Vaslui,
posesoare al CI seria VS, nr. 343194, eliberatd de SPCLEP Bdrlad, la data de 14JL2007 , avdnd

funcfia de primar al comunei Grivifa, sd reprezinte Consiliul local al Comunei Grivila in
Adunarea General[ a Asociafiei pentru Dezvoltare Intercomunitard ajudefului Vaslui, in cazul
in care reprezentantul legal inputernicitla art. 1 nu poate participa la gedinJa Adundrii generale a
Asociafie la care a fost convocat.
Art. 3. - Se acordd mandat special domnului Dabija Ioan, avdnd funclia de viceprimar al
comunei Grivifa sb voteze in numele Consiliului local al comunei Grivila, in cadrul Adundrii
Generald a Asocialiei pentru Dezvoltare Intercomunitard, ajudefului Vaslui, atribu{iile cu privire
la activitatea proprie a Asociafiei prevdzvte in Statut qi care necesitd un mandat special acordat
rcpr ezentantului unitdf i i administrative.
Art.4. -Prczentahotdr6re va fi comunicatdpersoanelor gi institu{iilor interesate prin grija
secretarului comunei.
Primarul comunei Grivila

Av izat

Ydta

entru le galitate
Secretar
onstantin

p

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotirffre
privind desemnarea persoanei care sI reprezinte interesele UAT comuna Grivifa in
Adunarea General[ a Asociafiei pentru Dezvoltare Intercomunitari a judefului Vaslui

Domnilor consilieri, domnilor inv ita1i,

in conformitate cu prevederile Legii nr.21512001, privind administralia publicb 1oca15,
republicatd, cu modificdrile si completirile ulterioare, a fost ini{iat proiectul de hotdrdre cu titlul
de mai sus.

Proiectul are drept scop creearea cadrului legal pentru desemnarea persoanei care

sd

reprezinte interesele UAT comuna Grivifa in Adunarea Generali a Asociafiei pentru Dezvoltare

Intercomunitafi a judelului Vaslui.
Dup6 cum bine cunoaqteli prin Hotdr6rea Consiliului local GriviJa nr. 12130.07.2008

a

fost aprobatd asocierea UAT a comunei Grivifa, judetul Vaslui, prin Consiliul local, la Asociafia
pentru Dezvoltare Intercomunitard

a

judefului Vaslui.

Avdnd in vedere alegerile locale desfdgurate in data de 5 iunie 2016 precum qi solicitarea
venite din partea ADIV Vaslui se impune desemnarea unei persoane care sd rcprezinte interesele

UAT Grivifa in Adunarea Generald.

in aceste condifii consider cd se impune ca UAT Grivila si fie rcprezenlatd in Adunarea
Generald a Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard a judefului Vaslui, de cdtre viceprimarul
comunei, respectiv dl. Dabija Ioan.

Avdnd in vedere cele expuse gi Jindnd cont de faptul ca aprobarca proiectului de hotdrdre

intrd in competenla Consiliului local, ca autoritate deliberativd, a administra{iei publice locale,
am inifiat acest proiect de hot[rdre, pe care vd rog s6-l adopta]i in forma rcdactatd.

Primarul comunei GriviJa
Munteanu Alina Iuliana

ROMANIA
JUDETUL VASLUI

coMUNA GRTVTTA
SECRETAR

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotirdre
privind desemnarea persoanei care si reprezinte interesele UAT comuna Grivifa in
Adunarea Generali a Asociafiei pentru Dezvoltare Intercomunitari a jude{ului Vaslui

Compartimentul de resort, SECRETAR, din cadrul Consiliului local al comunei Grivila;
examindnd proiectul de hotdrdre privind desemnarea persoanei care sd reprezinte
interesele UAT comuna Grivi{a in Adunarea Generald a Asociafiei pentru Dezvoltare
Intercomu nitard a j udelului Vaslui :
avdnd in vedere:
- Hotdr6rea Consiliului local Grivila nr. 12130.07.2008 privind asocierea UAT a comunei
Grivila, judeful Vaslui, prin Consiliul local, la Asociafia pentru Dezvoltare Intercomunitard a
judefului Vaslui;
- Ordinul nr. 11012001 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de
salubrizare a localit[]ilor;
- Ordinul nr. 11112007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru
salubrizare a localitdlilor;
- prevederile Statutului Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard

al serviciului

de

judefului Vaslui;
- prevederile art. 10 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilitdli publice nr.
5112006, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Legea tr.21512001 privind administrafia publicd 1oca16, republicatd cu modificdrile 9i
completdrile ulterioare;
considerd cd proiectul indeplineqte condifiile de oportunitate precum qi de legalitate;
prevederile acestuia fiind conforme cu prevederile legale ce reglementeazd domeniul de
activitate, motiv pentru care:
a

AVIZF,AZA T,{VORABTI,

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

Grivila, 24 august20l6
Secretarul comunei Grivila

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

RAPORT DE AYTZARE
la proiectul de hotir6re
privind desemnarea persoanei care si reprezinte interesele UAT comuna Grivi{a in
Adunarea Generali a Asociafiei pentru Dezvoltare Intercomunitari a judefului Vaslui
Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico

-

sociale, buget

-

finanfe, administrarea domeniului public gi privat al comunei;
Ludnd in discufie proiectul de hotdrdre privind desemnarea persoanei care s[ reprezinte

interesele

UAT comuna Grivila in Adunarea GeneralS a Asociafiei pentru Dezvoltare

Intercomunitarl, a j udejului Vaslui

:

AVIZEAZA TAVONNBTL
acest proiect de hotdrdre gi propune Consiliului local punerea

in discu{ie a acestuia

spre

adoptare.

Grivifa, 30 august 2016

Pregedinte
Ilie Petru

Secretar
Silvestru Ge

Paiu Gabriela-Luminifa ..
Iordache Iulian-Marian ..,
Popa Valentin

.

Raportul de avizarc a fost adoptat cu

_

voturi ,,pentru",

_

voturi ,,eontra,, gi _,,ab!ineri,',

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

RAPORT DE AYIZARE
la proiectul de hotlrire
privind desemnarea persoanei care si reprezinte interesele UAT comuna Grivifa in
Adunarea Generali a Asociafiei pentru Dezvoltare Intercomunitari a judefului Vaslui

Comisia de specialitate pentru agricultur6, gospoddrire comunald, amenajarea teritoriului,
urbanism, protecjia mediului gi turism;

Ludnd in disculie proiectul de hotirdre privind desemnarea persoanei care sd reprezinte

interesele

UAT comuna Grivila in Adunarea General6 a Asociafiei pentru Dezvoltare

Intercomu nitard

aj

udefului Vaslui

:

AVTZF,AZA TAVONABTL

acest proiect de hotdrdre gi propune Consiliului local punerea

in discufie a acestuia spre

adoptare.

Grivifa, 30 august 2016

Pregedinte

$olcd Toader

Raportul de avizare a fost adoptat cu

_

voturi ,,pentru",

-

voturi ,,contra'' gi

-,,ab1ineri"

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL GRIVITA
Comisia pentru invifimf,nt, sinitate, familie, munci qi proteclie sociali,
culturi gi culte, juridici gi drepturile cetifenilor

RAPORT DE AYIZARE
la proiectul de hotirire
privind desemnarea persoanei care si reprezinte interesele UAT comuna Grivifa in
Adunarea Generali a Asociafiei pentru Dezvoltare Intercomunitarl a judefului Vaslui

Comisia de specialitate pentru invdfdmdnt, s[ndtate, familie, muncd qi protecfie social6,
culturd gi culte, juridicd gi drepturile cetdfenilor;

Ludnd in disculie proiectul de hotdrdre privind desemnarea persoanei care sd reprezinte

interesele

UAT comuna Grivi{a in Adunarea Generald a Asociafiei pentru Dezvoltare

Intercomunitafi a judefului Vaslui

:

LVTZF,AZA

rAVOnAsrL

acest proiect de hotdrdre gi propune Consiliului local punerea

in discu{ie a acestuia spre

adoptare.

Grivifa, 30 august 2016

Preqedinte

Membri:
Crefu Neculai
Iordache Viorel-Cornel
Rotaru Adrian

Raportul de avizarc a fost adoptat cu

_

voturi ,,pentru",

_

voturi ,,contra" gi _,,ab1ineri".

