
PROCES-VERBAL
incheiat astilzir 20 septembrie 2016, in qedinfa ordinari a Consiliului

local al comunei Grivi{a, judeful Vaslui

Consiliul local al comunei Grivifa, judeful Vaslui, a fost convocat in gedinfd ordinard
conform Dispozifiei primarului comunei Grivila nr.338lI5 septembrie 2016.

In urma prezenlei nominale fdcute de cdtre secretarul comunei Grivila - Vdtafu Bogdan-
Constantin,rczultd cd sunt prezen[i 12 consilieri din numdrul total de 13 (lipsegte dl. consilier
Popa Valentin), qedin{a fiind legal constituitd.

Pregedintele de gedinfd dl. consilier Dabija Ioan dd cuv6ntul domnului Vitafu Bogdan-
Constantin - secretarul comunei Grivifa, care supune spre aprobare Consiliului local Grivila,
Procesul-verbal al gedinfei extraordinare a Consiliului local al comunei Grivi{a din data de 12
septembrie 2016.

Procesul-verbal al qedinfei extraordinare a Consiliului local Grivifa a fost aprobat cu un
numdr de 12 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,contra" qi 0 ,,ablineri".

Pregedintele de qedinta- dI. consilier Dabija Ioan supune la vot proiectul ordinii de zi.
Ordinea de zi a fost aprobatd" cu un numbr de 12 voturi ,,pontru", 0 voturi,,contra" gi 0

,,abfineri".
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: proiect de hotdr6re privind rectificarea bugetului

local al comunei Grivifa, pe anul 2016.
Preqedintele de qedinfi d5 citire proiectului de hotdr6re.
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezinld expunerea de motive la proiectul de

hotdrdre.
in continuare domnii consilieri sunt invitaJi la discu{ii.
Dl. consilier Iordache Viorel-Cornel: la studiul geotehnic pentru put s-au luat probe din

mai multe ptu[i.
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana: probe de api s-au luat din mai multe pufuri de pe

raza satulvi Odaia Bursucani pentru a determina calitatea apei. Din pdcate s-au gdsit concentrafii
mari de fier gi mangan in toate pufurile. Aceastd concentralie se menfine, din pdcate, qi in timp.

Dl. viceprimar Dabija Ioan: sunt din satul Odaia Bursucani gi oamenii spun ci au mare
nevoie de apain zona respectivd.

Nemaifiind alte probleme de dezbdtut, pregedintele de qedin{d supune la vot proiectul de
hotdrdre privind rectificarea bugetului local al comunei Grivifa, pe anul 2016.

Cu un numdr de 12 voturi ,,pentru", 0 vofuri ,,contra" gi 0 ,,ab1ineri" proiectul de hotdrdre
a fost adoptat.

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: proiect de hotbr6re pentru modificarea
inventarului bunurilor ce apar{in domeniului public al comunei Grivifa, judeful Vaslui, atestat
prin anexa nr.37 la Hotdrdrea Guvernului nr. 136112001.

Preqedintele de gedinld dd citire proiectului de hotdrdre.
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezintd" expunerea de motive la proiectul de

hotdrdre.
in continuare domnii consilieri sunt invitafi la discufii.
Nemaifiind alte probleme de dezbdtut, pregedintele de gedinJd supune la vot proiectul de

hotdrdre pentru modificarea inventarului bunurilor ce aparfin domeniului public al comunei
Grivi{a, judeful Vaslui, atestat prin anexa nr.37 la Hotdrdrea Guvernului nr. 136112001.

Cu un numdr de 12 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,contra" qi 0 ,,abfineri" proiectul de hotdr6re
a fost adoptat.



Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: proiect de hotdrdre privind modificarea
Hotdrdrii Consiliului local Grivifa nr. 18112.09.2016 privind desemnarea rcprezentan{ilor
Consiliului local al comunei Grivifa in Consiliul de administralie al qcoli i gimnaziale Siroe
Belloescu Grivi{a,

Pregedintele de gedinfd dd citire proiectului de hotdrdre.
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezintd expunerea de motive la proiectul de

hotdrAre.
in continuare domnii consilieri sunt invitafi la discufii.
Dl. viceprimar Dabija Ioan: nu am timpul necesar sd pot ajunge la toate gedinlele gi acesta

este motivul pentru care amrenun{at.
Dl. consilier Iordache Viorel-Cornel: dna. primar vine cu un proiect unde dd nume din

partea Consiliului local. Ce rost au in Comisiile de specialitate grupurile politice. propunerile nu
trebuiau fdcute de la acelagi partid. Este un abuz din pafiea dnei. primu, p. .ur. il gi continu6.

Dl. consilier Ilie Petru: se pot face propuneri gi acestea voi fr supuse la vot.
Nemaifiind alte probleme de dezbdtut, preqedintele de gedin{d supune la vot proiectul de

hotdr6re privind modificarea Hotdrdrii Consiliului local Grivifa. nr. 18112.09.2016 privind
desemnarearcprezentanfilor Consiliului local al comunei Grivi{a in Consiliul de administra}ie al
gcolii gimnaziale Stroe Belloescu Grivila.

Cu un numdr de 8 voturi ,,pentru", 2 votlLri ,,contra" (dnii. consilieri Iordache Viorel-
Cornel gi Iordache Iordache Iulian-Marian) gi 2 ,,ab[ineri" (dnii. consilieri $olcd Toader gi
Rotaru Adrian) proiectul de hotdrdre a fost adoptat.

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi; alegerea pregedintelui de qedinf6 gi a
pregedintelui de rczewd, al Consiliului local Grivifa.

Secretarul comunei - Vdtafu Bogdan Constantin, dd citire referatului prin care aduce la
cunoqtinfa consilierilor necesitatea emiterii unei hotdrdri de alegere a pregedintelui de gedinfd gi
a pregedintelui de rczewd,pentru perioada octombrie - noiembrie 2016.

Dl. consilier Topalea Gheorghe Cdtdlin propune pregedinte de dl. consilier Ilie petru iar
locfiitor pe dl. consilier Iordache Iulian-Marian.

Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea dlui. consilier Topalea Gheorghe
CdtSlin ca preqedinte de gedin{d sd fie ales dl. consilier Ilie Petru, iar loctiitor dl. consilier
Iordache Iulian-Marian.

Cu un numdr de 72 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,contra" gi 0 ,,abfineri" propunerea a fost
adoptatd.

Nemaifiind alte probleme se declard inchise lucrdrile gedinfei ordinare a consiliului local.

Pregedinte de gedinj6,
Consilier
Ilie Petru

Secretar
Vdtafu Bogdan Constantin
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