
PROCES-VERBAL 
incheiat astazi, 17 martie 2017, in ~~edinta extraordinara a Consiliului 

local al comunei Grivita, judetul Vaslui 

Consiliul local al comunei Grivita, judetul Vaslui, a fost convocat in ~edinta extraordinara 
conform Dispozitiei primarului comunei Grivita nr. 105115 martie 2017. 

In urma prezentei nominale tacute de catre secretarul comunei Grivita - Vatafu Bogdan
Constantin, rezulta ca sunt prezenti 11 consilieri din numarul total de 13 (!ipsa dnii. consilieri Rotaru 
Adrian ~i Iordache Viorel-Comel), ~edinta fiind legal constituita. 

Intrucat pre~edintele de ~edinta lipse~te, lucrarile ~edintei vor fi conduse de catre pre~edintele de 
rezerva, respectiv dl. consilier Ivan Dumitru. 

Pre~edintele de ~edinta dl. consilier Ivan Dumitru, da cuvantul domnului Vatafu Bogdan
Constantin - secretarul comunei Grivita, care supun~~ spre aprobare Consiliului local Grivita, Procesul
verbal a! ~edintei ordinare a Consiliului local a! comunei Grivita din data de 28 februarie 2017. 

Procesul-verbal a! ~edintei ordinare a Consiliului local Grivita a fost aprobat cu un numar de 11 
voturi , pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri". 

Pre~edintele de ~edinta- dl. consilier Ivan Dumitru supune Ia vot proiectul ordinii de zi. 
Ordinea de zi a fost aprobata cu un numar de 11 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 

,abtineri". 
Se trece Ia punctul 1 de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii 

unui teren apartinand domeniului public a! comunei Grivita, judetul Vaslui. 
Pre~edintele de ~edinta da citire proiectului de hoUirare. 
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezinta expunerea de motive Ia proiectul de hotarare. 
In continuare domnii consilieri sunt invitati Ia discutii. 
Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune Ia vot proiectul de hotarare 

aprobarea dezmembrarii unui teren apartinand domeniiului public a! comunei Grivita, judetul Vaslui. 
Cu un numar de 11 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri" proiectul de hotarare a fost 

adoptat. 
Se trece Ia punctul 2 de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind modificarea ~i completarea 

Hotararii Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea inventarului bunurilor ce apartin 
domeniului public a! comunei Grivita, judetul Vaslui,, atestat prin anexa nr. 37 Ia Hotararea Guvemului 
nr. 1361/2001. 

La ~edinta vine ~i dl. consilier Iordache VioreJ .. Comel. 
Pre~edintele de ~edinta ii permite sa participe Ia lucrarile ~edintei. 
Pre~edintele de ~edinta da citire proiectului de hotarare. 
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezinta e:xpunerea de motive Ia proiectul de hotarare. 
In continuare domnii consilieri sunt invitati Ia discutii. 
Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune Ia vot proiectul de hotarare 

privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru 
modificarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public a! comunei Grivita, judetul Vaslui, 
atestat prin anexa nr. 37 Ia Hotararea Guvemului nr. 136112001. 

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

Nemaifiind alte probleme se declara inchise luerarile ~edintei ordinare a consiliului local. 

Pre~edinte de ~edinta, 
Consi lier 

lordache Viorel-Cornel 

Secretar 

Viitafu Bo:~tin 


