
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA 
comuna Griviţa, 737280, judeţul Vaslui, România  

CUI: 3394074, telefon: 0235424744; fax: 0235424677,  

email: primaria_grivita2000@yahoo.com; www.grivitavs.ro 
_ 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului local Griviţa, în şedinţă ordinară  

în data de 17 decembrie 2018 

 

 

Munteanu Alina Iuliana - primarul comunei Griviţa; 

 Având în vedere prevederile art. 39 alin. (1) – (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

D I S P U N: 

 

 Art. 1. - Se convoacă Consiliul local Griviţa, în şedinţă ordinară, pe data de 17.12.2018, 

ora 15
00

, la sediul Consiliului local al comunei Griviţa, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Griviţa 

nr. 7/26.01.2017 privind instrumentarea proiectului: "Extindere reţea canalizare în comuna 

Griviţa, judeţul Vaslui”. 

Iniţiator: primar Munteanu Alina Iuliana. 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate 

acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2019. 

Iniţiator: primar Munteanu Alina Iuliana. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidenţă şi trecerea într-o evidenţă 

separată a debitorilor aflaţi în stare de insolvabilitate şi scăderea din evidenţe, a creanţelor fiscale, 

ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită. 

Iniţiator: primar Munteanu Alina Iuliana. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor înlesniri la plată, constând în 

scutirea de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale cuvenite bugetului local 

de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Griviţa. 

Iniţiator: primar Munteanu Alina Iuliana. 

5. Alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local 

Griviţa. 

 Art. 2. - Cu ducere la îndeplinire a convocării consilierilor, răspunde Vătafu Bogdan 

Constantin – secretarul comunei Griviţa. 

Art. 3. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul legal, prin grija secretarului 

comunei, instituţiilor abilitate şi persoanelor interesate. 

 

 

Primarul comunei Griviţa,       Avizat pentru legalitate, 

  Munteanu Alina Iuliana                                                                      Secretar  

                                                                     Vătafu Bogdan Constantin 
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