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D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţă ordinară 

 

 Având în vedere prevederile art. 133, art. 134, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Primarul comunei Griviţa emite prezenta dispoziţie. 

 

 Art. 1. - Se convoacă Consiliul local Griviţa, în şedinţă ordinară, pentru data de 18.03.2021, 

ora 15
00

, şedinţă ce se va desfăşura la sediul Consiliului local al comunei Griviţa, cu următorul 

proiect al ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre pentru constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local 

înainte de expirarea duratei normale a mandatului. 

Iniţiator: primar Alina-Iuliana Munteanu. 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru 

obiectivul de investiţii  “Modernizare drumuri de interes local în sat Odaia Bursucani, comuna 

Grivița, județul Vaslui”. 

Iniţiator: primar Alina-Iuliana Munteanu. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren intravilan ce aparţine domeniului 

privat al comunei Griviţa. 

Iniţiator: primar Alina-Iuliana Munteanu. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren intravilan ce aparţine domeniului 

privat al comunei Griviţa. 

Iniţiator: primar Alina-Iuliana Munteanu. 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 54/2020 

privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa. 

 Iniţiator: primar Alina-Iuliana Munteanu. 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 54/2020 

privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Griviţa. 

Iniţiatori: consilieri locali: Iulian-Marian Iordache, Adrian Rotaru, Iulian Prisecaru, Toader 

Şolcă, Sorin-Marius Horia. 

Art. 2. – Proiectele de hotărâre sunt puse la dispoziția consilierilor locali în format 

electronic, prin grija secretarului general al comunei. 

Art. 3. – Consilierii locali pot să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de 

hotărâri  înscrise pe proiectul ordinii de zi. 

Art. 4. - Cu ducere la îndeplinire a convocării consilierilor locali, răspunde Bogdan-

Constantin Vătafu – secretarul general al comunei. 

Art. 5. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată, în condiţiile legii, prin grija secretarului 

general al comunei Griviţa. 

 

    Primar                     Avizat pentru legalitate 

   Alina-Iuliana Munteanu                                                                  Secretar general  

                                                                       Bogdan-Constantin Vătafu 

Griviţa, 12 martie 2021 
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