
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru desemnarea persoanei care să reprezinte interesele comunei Griviţa în adunarea 

generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui  

 

 Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului local Griviţa 12/30.07.2008 privind asocierea UAT a comunei 

Griviţa, judeţul Vaslui, prin Consiliul local, la Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară a 

judeţului Vaslui; 

- Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui; 

- art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa şi raportul de specialitate 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa; 

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local Griviţa adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. – Dna. Alina-Iuliana Munteanu, cetăţean român, născută la data de 22.10.1978, 

domiciliată în sat Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui, posesoare a C.I. seria  VS, nr. 834000, 

eliberată de SPCLEP Bârlad la data de 02.10.2017, având funcţia de primar al comunei Griviţa, 

conform art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, este reprezentantul de drept al Consiliului local al comunei Griviţa, în 

adunarea generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judetului Vaslui. 

Art. 2. - Se împuterniceşte dl. Ioan Dabija, cetăţean român, născut la data de 09.01.1971, 

domiciliat în sat Odaia Bursucani, comuna Griviţa, judeţul Vaslui, posesor al C.I. seria  VS, nr. 

997637, eliberată de SPCLEP Bârlad, la data de 14.01.2021, având funcţia de viceprimar al 

comunei Griviţa, să reprezinte Consiliului local al comunei Griviţa în Adunarea Generală a 

Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui, în cazul în care reprezentantul 

de drept menționat la art.1 nu poate participa la şedinţa adunării generale la care a fost convocat. 

Art. 3. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 

local Griviţa nr. 15/2016 privind desemnarea persoanei care să reprezinte interesele UAT 

comuna Griviţa în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a 

judeţului Vaslui. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, în condiţiile legii şi publicată, pentru 

informare, în monitorul oficial local prin grija secretarului general al comunei Griviţa. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 26.02.2021, cu 13 voturi 

„pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”; din 13 consilieri în funcţie. 

 

Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

      Consilier local                  Secretar general 

                    Ionel Ilie                                                           Bogdan-Constantin Vătafu 

 

 

 

Griviţa, 26 februarie 2021 

Nr. 10 


