
PROCES-VERBAL 
incheiat astazi, 16 februarie 2018, in ~edinta ordinarii a 

Consiliului local al comunei Grivita 

Consiliul local al comunei Grivita a fast convocat in ~edinta ordinara conform 
Dispozitiei primarului comunei Grivita nr. 97/12 februarie 2018. 

In urma prezentei nominale :facuta de catre secretarul comunei Grivita - Vatafu 
Bogdan-Constantin, rezulta ca sunt prezenti 12 consilieri (lipsa dl. Consilier Rotaru Adrian) 
din numarul total de 13 , ~edinta fiind legal constituita. 

Pre~edintele de ~edinta dl. consilier Silvestru Gelu, da cuvantul secretarului comunei 
Grivita: Vatafu Bogdan-Constantin, care supune spre aprobare procesul-verbal al ~edintei 

ordinare al Consiliului local Grivita din data de 31.01.2018. 
Procesul-verbal a fast aprobat cu un numar de 12 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 

0 ,abtineri". 
Pre~edintele de ~edinta -- dl. consilier Silvestru Gelu supune la vot proiectul ordinii de 

Zl. 

Ordinea de zi a fast aprobata cu un numar de 12 voturi , pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 
,abtineri". 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi : proiect de hotarare privind realizarea 
obiectivului de investitii: "lnfiinfare refea de distribufie gaze naturale, in comuna Grivifa, 
judeful Vaslui ". 

Pre~edintele de ~edinta da citire proiectului de hotarare. 
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezinta expunerea de motive la proiectul de 

hotarare. 
In continuare domnii consilieri sunt invitati la discutii. 
Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul 

de hotarare privind realizarea obiectivului de investitii: "lnfiinfare refea de distribufie gaze 
naturale, in comuna Grivifa, judeful Vaslui ". 

Cu un numar de 12 voturi , pentru", 0 voturi , contra" ~i 0 ,abtineri" proiectul de 
hotarare a fast adoptat. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
planului de actiuni ~i lucrari de in teres local pentru anul 2018. 

Pre~edintele de ~edinta da citire proiectului de hotarare. 
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezinta expunerea de motive la proiectul de 

hotarare. 
In continuare domnii consilieri sunt invitati la discutii. 
Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul 

de hotarare privind aprobarea planului de actiuni ~i lucrari de in teres local pentru anul 2018. 
Cu un numar de 12 voturi ,pentru", 0 voturi , contra" ~i 0 ,abtineri" proiectul de 

hotarare a fast adoptat. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 

consumului de carburanti pentru mijloacele de transport din dotarea Primariei comunei 
Grivita. 

Pre~edintele de ~edinta da citire proiectului de hotarare. 
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezinta expunerea de motive la proiectul de 

hotarare. 



In continuare domnii consilieri sunt invitati la discutii. 
Dl. viceprimar Dabija loan: la n1pa de la Odaia Bursucani este necesar sa se intervina 

de urgenta pentru rezolvarea problemelor rigolelor ~i schimbarea tuburilor 
Nemaifiind alte probleme de dezb~itut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul 

de hotarare privind aprobarea consumului de carburanti pentru mijloacele de transport din 
dotarea Primariei comunei Grivita. 

Cu un numar de 12 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri" proiectul de 
hotarare a fost adoptat. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
bugetului local pe anul 20 18 ~i estimarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pentru anii 20 19-
2021 al comunei Grivita. 

Pre~edintele de ~edinta da citire proiectului de hotarare. 
Dna. primar Munteanu Alina Juliana prezinta expunerea de motive la proiectul de 

hotarare. 
In continuare domnii consilieri sunt invitati la discutii. 
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana: de la Consiliul judetean au fost alocari doar 

pentru drumuri, respectiv 50000 lei. De~i suntem o comuna mare ~i avem proiecte in 
derulare, alocarile au fost 0 de la Consiliul judetean. 

Dl. consilier Horia Sorin Marius: la capitolul ordine ~i siguranta publica lace se refera 
cheltuielile de personal ? 

Dna. primar Munteanu Alina Iuliana: este vorba despre salarizarea ~efului Serviciului 
voluntar pentru situatii de urgenta. 

Dl. consilier Ilie Petru: legat de clopotnita, sunt localitati unde am vazut clopotnite din 
beton ~i cu sistem automatizat de tragere. 

Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul 
de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 ~i estimarea bugetului de venituri 
~i cheltuieli pentru anii 2019-2021 al comunei Grivita. 

Cu un numar de 12 voturi , pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri" proiectul de 
hotarare a fost adoptat. 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind modificarea 
Hotararii Consiliului local Grivita nr. 24/31.05.2013 privind actualizarea componentei 
Consiliului comunitar consultativ. 

Pre~edintele de ~edinta da citire proiectului de hotarare. 
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezinta expunerea de motive la proiectul de 

hotarare. 
In continuare dmnnii consilieri sunt invitati la discutii. 
Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul 

de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local Grivita nr. 24/31.05.2013 privind 
actualizarea componentei Consiliului comunitar consultativ. 

Cu un numar de 12 voturi ,pentru", 0 voturi , contra" ~i 0 ,abtineri" proiectul de 
hotarare a fost adoptat. 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: prezentarea Raportului de activitate privind 
Serviciul Voluntar pentru Situatii de urgenta pe semestrul II, anul 2017. 

Dl. Tudose Mihai Cristian - ~eful Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta da 
citire Raportului de activitate. 

In continuare domnii consilieri sunt invitati la discutii. 
Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot Raportul 

de activitate privind Serviciul Voluntar pentru Situatii de urgenta pe semestrul I, anul 2017. 
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Cu un numar de 12 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri" Raportul de 
activitate a fost aprobat. 

Nemaifiind alte probleme de discutat pre~edintele de ~edinta declara inchise lucrarile 
~edintei Consiliului local. 

Pre~edinte de ~edinta, 
Consilier 

SilvestrA Gelu 

5~ 

Secretar 
Vatafu Bogdan Constantin 

~ 
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