
PROCES-VERBAL 
incheiat asC i, 08 ianuarie 2018, in ~edinta extraordinara a Consiliului 

local al comunei Grivita, judetul Vaslui 

Consiliul local 1 comunei Grivita a fost convocat in ~edinta extraordinara conform 
Dispozitiei primarului c munei Grivita nr. 1105 ianuarie 2018. 

In urma prezente · nominale facuta de catre secretarul comunei Grivita - Vatafu Bogdan
Constantin, rezulta ca . unt prezenti 12 consilieri din numarul total de 13 (lipsa dl. consilier 
Rotaru Adrian), ~edinta 1ind legal constituita. 

Intrucat pre~edin ele de ~edinta lipse~te, ~edinta este condusa de pre~edintele de rezerva -
dl. consilier Silvestru G lu. 

Pre~edintele de edinta dl. consilier Silvestru Gelu, da cuvantul secretarului comunei 
Grivita - Vatafu Bog an-Constantin, care supune spre aprobare Consiliului local Grivita, 
Procesul-verbal al ~edin ei ordinare al Consiliului local Grivita din data de 20.12.2017. 

Procesul-verbal fost aprobat cu un numar de 12 voturi , pentru", 0 voturi , contra" ~i 0 
, abtineri". 

Pre~edintele de ~ dinta - dl. consilier Silvestru Gelu supune la vot proiectul ordinii de zi. 
Ordinea de zi a st aprobata cu un numar de 12 voturi ,pentru", 0 voturi , contra" ~i 0 

, abtineri". 
Se trece la punct 1 1 de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind acoperirea definitiva 

a deficitului sectiunii d dezvoltare in suma de 33.617,50 lei, din excedentul bugetar al anului 
2017. 

Pre~edintele de ~ dinta da citire proiectului de hotarare. 
Dna. primar M nteanu Alina Iuliana prezinta expunerea de motive la proiectul de 

hotarare. 
In continuare do ii consilieri sunt invitati la discutii. 
Dl. consilier Ilie etru: sunt de aeord cu acest proiect de hotarare. 
Nemaifiind alte robleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 

hotarare privind acoperi ea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 33.617,50 
lei, din excedentul buge r al a.nului 20 1 7. 

Cu un numar de 2 voturi , pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri" proiectul de hotarare 
a fost adoptat. 

Nemaifiind alte robleme de discutat pre~edintele de ~edinta declara inchise lucrarile 
~edintei Consiliului loca . 

Pre~edinte de ~e inta, Secretar 
Consilier 

sil~relu 
Viitafu BA-nstantin 


