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D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului local Griviţa, în şedinţă ordinară  

în data de 24 aprilie 2019 

 

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 24.04.2019, ora 15
00

, la 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 şi estimarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pentru anii 2020-2022 al comunei Griviţa. 

Iniţiator: primar Munteanu Alina Iuliana. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii bursei Stroe Belloescu şi a condiţiilor de acordare, 

pentru studenţii care au domiciliul pe raza comunei Griviţa. 

Iniţiator: primar Munteanu Alina Iuliana. 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici reprezentând noua 

valoare, după încheierea contractului de achiziţii, a investiţiei "Extindere reţea canalizare în comuna 

Griviţa, judeţul Vaslui”. 

Iniţiator: primar Munteanu Alina Iuliana. 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al 

comunei Griviţa, judeţul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001. 

Iniţiator: primar Munteanu Alina Iuliana. 

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata inflaţiei şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a 

altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2020. 

Iniţiator: primar Munteanu Alina Iuliana. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului de carburanţi pentru mijloacele de transport din 

dotarea Primăriei comunei Griviţa. 

Iniţiator: primar Munteanu Alina Iuliana. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren intravilan situat în sat Trestiana, 

comuna Griviţa, judeţul Vaslui. 

Iniţiator: primar Munteanu Alina Iuliana. 

8. Prezentarea Raportului privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu 

handicap grav în semestru II, anul 2018. 

Iniţiator: Silvestru Gina – asistent medical comunitar. 

9. Prezentarea Raportului de activitate privind Serviciul Voluntar pentru Situaţii de urgenţă pe 

semestrul II, anul 2018. 

Iniţiator: Tudose Mihai Cristian – şef SVSU. 

10. 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 

Griviţa, 17 aprilie 2019 
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