
PROCES_VERBAL
incheiat astdzi,19 decembrie 2016, in gedinta ex

local al comunei Grivi{a, jude{ul V

Consiliul local al comunei Grivifa, judeful Vaslui, a fost
conform Dispoziliei primarului comunei Grivifa nr" 45Ur5

In urma prezenfei nominale fdcute de c[tre secretarul
constantin, rezult6, cd sunt prezenti 1r consilieri din numdrul
$olcd roader gi Iordache Iulian-Marian), gedinfa fiind legal const

intrucdt pregedintele de gedin!6 lipsegte, gedinfa este conr
dl. consilier Iordache Viorel Cornel.

Pregedintele de qedinfd dl. consilier Iordache viorel corn
Bogdan-Constantin - secretarul comunei Griviga, care supune
Grivifa, Procesul-verbal al gedinfei ordinare a consiliului local al
noiembrie 2016.

Procesul-verbal al gedinfei ordinare a consiliului local Gri
de 11 vofuri ,,pentru", 0 voturi ,,contra" gi 0 ,,abfineri,,.

Pregedintele de gedinfi - dl. consilier Iordache Viorel
ordinii de zi.

Ordinea de zi a fost aprobatd cu un numir de 11 voturi
,,ab1ineri""

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: proiect de hotdrA
local al comunei Grivila, pe anul 2016.

Pregedintele de gedinfd dd citire proiectului de hotdrdre.
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezinti exp

hotirdre.

In continuare domnii consilieri sunt invitafi la discufii.
Dl. consilier Ilie Petru: ag vrea sd qtiu dacd au venit banii
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana: banii sunt venili gi

Nemaifiind alte probleme de dezbdtut, pregedintele de qed

hot[rdre privind rectificarea bugetului local al comunei Grivita,
Cu un numdr de 11 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,contra,, gi 0

a fost adoptat.

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: proiect de h
parteneriat intre Comuna GriviJa gi Asociatia "lara Tinerilor
proiectului "Pe urmele lui Mos Crdciun".

Pregedintele de gedinld da citire proiectului de hotbrdre.
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezintd expu

hotirdre.
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