nonnAfua
JUDETUL VASLUI
CONSII,ruL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA

HorAnAnn

prifnd aprobarea indicatorilor tehnico -

economici pentru obiectivul de investi{ie "$coald
primPrd Stroe Belloescu cuplatd cu Grddini(d - proglam normal, sat Odaia Bursucani, comuna
Grivi6a, j udelul Vaslui"

$onsiliul local al comunei Grivifa, intrunit

septem[rie 2016;
Avdnd in vedere:

in

gedin{I extraordin zril

la data de 12

I
'$co
Gri
ui

nr. 1212016 privind aprobarea intocmirii Studiului de
Stroe Belloescu cuplati cu Grddinild - program normal,
Vaslui,,;
dispgzi[iile
(1)
art.
44
alin.
din Legea m. 27312006 privind finanJele publice locale, cu
_
modific{rile gi completdrile ulterioare;
nsiliului Local al comunei Grivila 9i raportul de
I aparatului de specialitate al primarului comunei

fezab
sat O

. 115 alin. (1) lit. b) din Legea215/2001privind
administpalia publicd locald, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HOrAnAgrE:
Art.

1.

-

Se aprobd

indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investifi e "gcoald primard
rmal, sat Odaia Bursucani, comunq Grivila, judelul

i, (inclusiv TVA), din care construclii gi montaj:
- suprafald construitd cl6dire: 4I9 mp (ftrd terase);
- suprafald construitd totald cl6dire: 493,5 mp (cu terase);
- suprafata utild:352,30 mp.
4rt.2, - Orice cheltuieli impuse de implementarca proiectului prevdzut la art. 1 precum gi
cheltuielJle
?ntrefinere gi exploatare se suportd din veniturile proprii ale bugetului local gi/sau
.de
lmprumqun.
.{rt. 3. - Se aprobd depunerea spre finanlare a proiectului la Ministerul Dezvoltdrii Regionale gi
Administraliei Publice.
\rt. 4, - Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri rdspunde primarul comunei
Grivila, {na. Munteanu Alina Iuliana, careprezentant legal de proiect.
Art. 5. - Prczenta hotdrdre va fi comunicatd, persoanelor gi institufiilor interesate prin grija
secretarului comunei.
Pregedinte de gedin!6

€w

Contrasemneazd
Secretar
Vdtafu B o sdan Constantin

+
"

\\

Grivi{a, [.2 septembrie2016
Nr. 16
Hotdrdrea a fost aprobatd cu 9 voturi ,,p€[tru", 0 voturi,,contra" gi 0 ,,ab1ineri,,

ROMANIA
VASLUI
GRIVITA

PRoIECT DE HorAnAnB
- economici pentru obiectivul de investifie "$coald
cu
Grddinild
pritpard Stroe Belloescu cuplatd
- program normal, sat Odaia Bursucani,
comuna Grivi(a, judeful Vaslui"

privinfl aprobarea indicatorilor tehnico

Munteanu Alina Iuliana - primarul comunei Grivi{a' judeful Vaslui:
Av6nd in vedere:
- Hotdrdrea Consiliului local Grivi{a nr.1212016 privind aprobarcaintocmirii Studiului de
Stroe Belloescu cuplatd cu Grddinild - program
fezabilltate pentru investilia '
normal, sat Odaia Bursucani,
iudelul Vaslui";
- dispozifiile art. 44 aIin. (1) din Legea rrr.27312006 privind frnantele publice locale, cu
modifigdrile gi completdrile ulterioare;
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Grivifa gi raporful de
speciafitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialilate al primarului
comunlei Grivi{a.

in

temeiul dispozi{iilor art. 36 pi art. 45 din Legea nr. 21512001 privind administrafia
publicd loca16, republicatd cu modificdrile gi complet[rile ulterioare;

PROPUN:
1. - Se aprobd indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investifie "$coald
prima/d Stroe Belloescu cuplatd cu Grddinild - progrem normeL sat Odaia Bursucani, comttna
Grivfiq, judelul Vaslui", astfel:

Art.

5 lei, (inclusiv TVA), din care construcfii

9i

d terase);

mp (cu terase);
- suprafa{a utild:352,30 mP.
Art. 2. - Orice cheltuieli impuse de implementarea proiectului prevdzut la art. 1 precum
gi cheituielile de intrefinere qi exploatare se suportd din veniturile proprii ale bugetului local
gi/sau imprumuturi.
Art. 3. - Se aprobd depunerea spre finanfare a proiectului la Ministerul Dezvoltdrii
Regiolrale qi Administraliei Publice.
Art. 4. - Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri rlspunde primarul
comunei Grivila, dna. Munteanu Alina Iuliana, carcprezentant legal de proiect.
Art. 5. -Prezentahotdrdre va fi comunicatd persoanelor gi institutiilor interesate prin grija
secretarului comunei.

Primarul comunei Grivila
Munteanu Alina Iuliana

entru legalitate
Secretar
Vdtafu B o edan Constantin
Av izat

p

ROMANIA
JUDEI|UL VASLUI
COMUNA GRIVITA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotirire
privind
aprobarea indicatorilor tehnico pri,*o)d Sfioe Belloescu cuplatd cu Grd
comuna Grivila,

obiectivul de investifie "$coald
ormal, sat Odaia Bursucani,

"

Domnilor consilieri, domnilor invitali,

in conformitate cu prevederile Legii rc.21512001, privind administra{ia publicd 1oca16,
repubfcat6, cu modificdrile si completdrile ulteri oare, a fost iniJiat proiectul de hotdrdre cu titlul
de mai sus.

proiectul are drept scop creearea cadrului legal pentru aprobarea indicatorilor tehnico
economici pentru obiectivul de investilie "$coal[ primard Stroe Belloescu cuplat[ cu Grddini][

-

program normal, sat Odaia Bursucani, comuna Grivifa, judeful Vaslui".

in prezent cladirea $colii Odaia Bursucani, se afl6 intr-o stare avansat[ de degradare'
principalele degraddri sunt fisuri verticale qi inclinate in perefii structurali, pe anumite zone f,rind
luate mrlsuri pentru sprijinirea locald a perelilor actuali'

in prezent construclia nu satisfice cerinlele normelor actuale in vigoare

9i nu poate prelua

nici solicitdrile din exploatarea curentd 9i nici acliunea seismicd.
Trebuie avut

in

vedere faptul cd Ministerul Dezvoltarii Regionale qi Administrafiei

publioe, ftnanteazl prin Programul Na{ional de Dezvoltare LocaI6, lucrdrile de construire a
unit6{ilor de inv6!6mdnt preuniversitar. in vederea obfinerii finan}drii trebuiesc aprobafi
indicalorii tehnicoi-economici pentru depunerea solicit[rii de finanfare.
Avdnd in vedere cele expuse qi lindnd cont de faptul ca aprobarea proiectului de hotdrdre
intr6 ln competenja Consiliului local, ca autoritate deliberativd a administraliei publice locale,
am in]itiat acest proiect de hotdrAre, pe care

v[ rog sd-l adoptafi in forma

Primaml comunei Grivifa
Munteanu Alina Iuliana

redactatd.

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
F'INANTE . CONTABILITATE

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotir6re
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investifie "$coald
primard Stroe Belloescu cuplatd cu Grddini\d - program norma[ sat Odaia Bursucani,
comuna Grivila, judelul Vaslui"

Compartimentul de resort, CONTABIL, din cadrul Consiliului local al comunei Grivifa;
examindnd proiectul de hotirdre privind aprobarca indicatorilor tehnico - economici
pentru obiectivul de investilie "$coald primard Stroe Belloescu cuplatd cu Grddinild - program
normal, sat Odaia Bursucani, cornuna Grivila, judelul Vaslui":
avdnd in vedere:
- Hotdrdrea Consiliului local Grivifa nr. 1212016 privind aprobarea intocmirii Studiului de
fezabilitate pentru investiJia "$coa16 primar[ Stroe Belloescu cuplati cu Grddinifd - program
normal, sat Odaia Bursucani, comuna Grivifa, judeful Vaslui";
- dispozifiile art. 44 alin. (1) din Le5earc.27312006 privind finanlele publice locale, cu
mo dificdrile gi completirile ulterioare ;
- Legea nr. 21512001 privind administra{ia publicd locald, republicatd cu modificdrile gi

completirile ulterioare;
considerd cd proiectul indeplinegte condiliile de oportunitate precum gi de Iegalitate;
prevederile acestuia fiind conforme cu prevederile legale ce reglementeazd domeniul de
activitate, motiv pentru care:
AYIZF,AZA T.q.VORABTI,

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

Grivi{a, 12 septembtie 2016
Inspector

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL GRIVITA
Comisia pentru programe de dezvoltare economiqo - sociale,
buget - finanfe, administrarea domeniului public 9i privat al comunei

RAPORT DE AVTZARE

la proiectul de hotlrire
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investifie "$coald
primard Stroe Belloescu cuplatd cu Grddinild -t:program normal, sat Odaia Bursucani,
comuna Grivila, judelul Vaslui"

sociale, buget

-

discu{ie proiectul de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico

-

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
frnanJe, administrarea domeniului

Ludnd

in

-

public qi privat al oomunei;

economici pentru obiectivul de investilie "$coald primard Stroe Belloescu cuplatd cu Grddinild

- program normal, sat Odaia Bursucani, cornuna G4ivila, iudelul Vaslui":

AVIZEAZA FAVORABIL
acest proiect de hotdrdre gi propune Consiliului local punerea

in discu{ie a acestuia spre

adoptare.

Grivifa, 12 septembrie 2016

Pregedinte
Ilie Petru

Paiu Gabriela-Luminita
Iordache Iulian-Marian
Popa Valentin ...

Raportul de avizare a fost adoptat cu

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL GRIVITA
Comisia pentru invifimf,nt, sinltate, familie, munc[ 9i protec{ie social[,
cultur[ gi culte, juridic[ gi drepturile cet[fenilor

RAPORT DE AYIZARE
la proiectul de hotlrdre
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investifie "$coald
primard Stroe Belloescu cuplatd cu Grddinild - program normal, sat Odaia Bursucani,
comuna Grivila, judeful Vaslui"

Comisia de specialitate pentru inv6{6mdnt, sdndtate, familie, munc6 gi protectie sociald,

juridici

culturd qi culte,

Lu6nd

in

qi drepturile cetdfenilor;

discufie proiectul de hotdrdre privind aprobarea indioatorilor tehnico

economici pentru obiectivul de investifie "$coald primard Stroe Belloescu cuplatd cu Grddinild

- prograrn normal, sat Odaia Bursucani, comuna Grivifa, judelul Vaslui":
AV IZE AZA T,q.V

O

RABU-.,

acest proiect de hotdrdre gi propune Consiliului local punorea

in discufie a acestuia spre

adoptare.

Grivifa, 12 septembrie 2016

Pregedinte
Topalea Gheorghe

/.//

<(,/

Citdlin

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL GRIVITA
Comisia pentru agriculturir gospodirire comunall,
amenajarea teritoriului, urbanism, protecfia mediului

9i

turism

RAPORT DE AVIZARE
la proiectul de hotlr6re
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investi{ie "$coald
primard Stroe Belloescu cuplatd cu Grddinild - program normal, sat Odaia Bursucani,
comuna Grivila, judelul Vaslui"

Comisia de specialitate pentru agriculturd, gospoddrire comunald, amenajarea teritoriului,
urbanism, proteclia mediului qi turism;

Ludnd

in

discu{ie proiectul

de

hotSrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico

-

economici pentru obiectivul de investilie "$coald primard Stroe Belloescu cuplatd cu Grddinild

- progrqm normal, sat Odaia Bursucani, comuna Grivila, jude{ul Vaslui":
LV IZE LZA r,q.VOn-q.

g

rL

acest proiect de hotirdre qi propune Consiliului local punerea

in disculie a acestuia spre

adoptare.

Grivifa, 12 septembrie 2016

Secretar

Pregedinte

,ltwr

Ndfticd Vasile

$olcd Toader
Ivan Dumitru
Topalea Gheorghe Cdtd

Rapofiul de avizarea fost adoptat

cu

voturi ,,pentru", Q voturi ,,contra" 9i O ,,abfineri"

