
PROCES-VERBAL 
incheiat astazi, 22 noiembrie 2017, in ~ed~nta ordinarii a Consiliului 

local al comunei Grivi(a, jt etul Vaslui 

Consiliul local al comunei Grivita, judetul Vaslhi, a fost convocat in ~edinta ordinara 
conform Dispozitiei primarului comunei Grivita nr. 3711J6 noiembrie 2017. 

In urma prezentei nominale :facuta de catre secretr rul comunei Grivita - Vatafu Bogdan
Constantin, rezulta di sunt prezenti 13 consilieri din npmarul total de 13, ~edinta fiind legal 
constituita. 

Pre~edintele de ~edinta dl. consilier Popa Valentinl da cuvantul domnului Vatafu Bogdan
Constantin - secretarul comunei Grivita, care supune sf.re aprobare Consiliului local Grivita, 
Procesul-verbal al ~edintei ordinare al Consiliului local al comunei Grivita din data de 31 
octombrie 201 7. I 

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

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

,abtineri". 
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana solicita retragerea de pe ordinea de zi a punctului nr. 

8, proiect de hotarare privind acordarea unor stimulente r nanciare elevilor din comuna Grivita 
care au obtinut distinctii la competitiile ~colare, motivat de faptul ca nu au sosit de la ~coala 
Grivita toate datele legate de copiii care au participat la cdncursurile ~colare. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: prdiect de hotarare privind modificarea 
Hotararii Consiliului local Grivita nr. 1123.06.2016 priyind alegerea Comisiei de validare a 
Consiliului local al comunei Grivita. 

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

hotarare. 
1 

In continuare domnii consilieri sunt invitati la disc~tii. 
Dl. viceprimar Dabija loan: avand in vedere faptpl ca locul era detinut in Comisia de 

validare de grupul Partidului National Liberalll propun c~ membru din partea grupului PNL pe 
dl. consilier Ivan Dumitru. 

Pre~edintele de ~edinta supune la vot propunere~ dlui. viceprimar Dabija loan ca din 
Comisia de validare sa faca parte dl. consilier Ivan Du~itru, impreuna cu ceilalti doi membri 
validati anterior, respectiv dl. consilier Iordache lulian-Marian ~i dna. consilier Paiu Gabriela

~ 

Luminita. 
Cu un numar de 11 voturi ,pentru", 0 voturi ,cof\tra" ~i 0 ,abtineri" propunerea a fost 

adoptata. 
Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintel1 de ~edinta supune la vot proiectul de 

hotarare privind privind modificarea Hotararii Consiliului !local Grivita nr. 1123.06.2016 privind 
alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Grivita. 

Cu un numar de 11 voturi ,pentru", 0 voturi ,contrl" ~i 0 ,:abtineri" proiectul de hotarare 
a fost adoptat. I 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: proiect de \hotarare privind validarea mandatului 
de consilier local a dlui. Foc~a loan-Florin. 



Pre~edintele Comisiei de validare- dl. consilier Ivan Dumitru, da citire Procesului verbal 
privind validarea unor mandate de consilier local, prin care se propune validarea mandatelor 
celor 2 consilieri locali. 

Pre~edintele de ~edinta da citire proiectului de hotrrare. 
In continuare domnii consilieri sunt invitati la dis9utii. 
Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 

hotarare privind validarea mandatului de consilier local a dlui. Foc~a loan-Florin. 
Cu un numar de 11 voturi , pentru", 0 voturi ,con ra" ~i 0 , abtineri" proiectul de hotarare 

a fost adoptat. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind validarea mandatului 

de consilier local a dlui. Vi~an Ghiorghe. 
Pre~edintele de ~edinta da citire proiectului de hotarare. 
In continuare domnii consilieri sunt invitati la dischtii. 
Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edinte~~ de ~edinta supune la vot proiectul de 

hotarare privind validarea mandatului de consilier local a ldlui. Vi~an Ghiorghe. 
Cu un numar de 12 voturi , pentru", 0 voturi ,contlra" ~i 0 ,abtineri" proiectul de hotarare 

a fost adoptat. l 
In conformitate cu prevederile art. 32 din Leg ; a nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, consilierii a caror mandate aJ fost validate depun in fata Consiliului 
local Juramantul. I 

Vatafu Bogdan Constantin - secretarul comunei: fog doamnele ~i domnii prezenti sa se 
ridice in picioare. Se da citire juramantului: 1 

"Jur sa respect Constitufia ~i legile farii ~i sa fac, cu buna-credinfa, tot ceea ce sta in 
puterile ~i priceperea mea pentru binele locuitorilol1 comunei Grivifa. A~a sa-mi ajute 
Dumnezeu!" 

Juramantul se depune dupa urmatoarea proced ' a: secretarul comunei, va da citire 
juramantului, dupa care consilierul validat va pune manJ stanga atat pe Constitutie cat ~i , daca 
este cazul, pe Biblie, va pronunta cuvantul "jur", dupa I are va semna juramantul de credinta, 
care va fi imprimat pe un formular special. 

Juramantul se semneaza in doua exemplare. Un exemplar se pastreaza la dosarul de 
validare, iar al doilea se inmaneaza consilierului. 

Consilierii pot depune juramantul lara formula religioasa. In acest caz juramantul va fi 
imprimat pe formular lara aceasta formula. I 

Dl. consilier Foc~a loan-Florin depune Juramantul ~i 11 semneaza. 
Dl. consilier Vi~an Ghiorghe depune Juramantul ~i ~1 semneaza. 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: praiect de hotarare privind modificarea 

Hotararii Consiliului local Grivita nr. 6/29.06.2016 privihd aprobarea constiturii Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local Grivita. I 

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

hotarare. 
In continuare domnii consilieri sunt invitati la disc~tii. 
Dl. viceprimar Dabija loan: avand in vedere faptul ca cei 2 consilieri fac parte din grupul 

Partidului National Liberal, propun ca dnii. consilieri Vi~an Ghiorghe ~i Foc~a loan-Florin sa 
faca parte din Comisia pentru invatamant, sanatate, familit mundi ~i protectie sociala, cultura ~i 
culte, juridica ~i drepturile cetatenilor, iar dl. consilier Vi~~n Ghiorghe sa fie membru in Comisia 
pentru agricultura, gospodarire cornunala, arnenajarea tentoriului, urbanism, protectia mediului 
~i turism. 
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Pre~edintele de ~edintJi supune la vot propunerj dlui. viceprimar Dabija loan ca dnii. 
consilieri Vi~an Ghiorghe ~i Foc~a loan-Florin sii faca\ parte din Comisia pentru inviitiimant, 
siiniitate, familie, muncii ~i protectie socialii, culturii ~i cJ ite, juridicii ~i drepturile cetiitenilor, iar 
dl. consilier Vi~an Ghiorghe sii fie membru in Cotnisia pentru agriculturii, gospodiirire 
comunalii, amenaj area teritoriului, urbanism, protectia m1diului ~i turism. 

Cu un numiir de 13 voturi , pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri" propunerea a fost 
adoptatii. \" 

Nemaifi,ind alte probleme de dezbiitut, pre~edintelf de ~edintii supune la vot proiectul de 
hotiirare privind modificarea Hotiirarii Consiliului lopal Grivita nr. 6/29.06.2016 privind 
aprobarea constiturii Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Grivita. 

Cu un numiir de 13 voturi ,pentru", 0 voturi ,contta" ~i 0 , abtineri" proiectul de hotiirare 
a fost adoptat. \ 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: proiect de hotiirare privind modificarea 
Hotiirarii Consiliului local Grivita nr. 46/15.09.2017r rivind desemnarea reprezentantilor 
Consiliului local al comunei Grivita in Consiliul de a inistratie al ~colii gimnaziale Stroe 
Belloescu Grivita. 

Pre~edintele de ~edintii dii citire proiectului de hotarare. 
Dna. primar Munteanu Alina luliana prezintii expunerea de motive la proiectul de 

hotiirare. \ 
In continuare domnii consilieri sunt invitati la disc4tii. 
Dna. primar Munteanu Alina luliana: consider cii la numirea reprezentantului in Consiliul 

de administratie al ~colii trebuie sii avem in vedere faptul f.a ~edintele sunt dese ~i consider cii un 
consilier din Grivita ar fi mai potrivit, motiv pentru care .\1-am propus pe dl. consilier Ilie Petru 
pentru cii ii permite timpul sii participe la ~edintele Consili"ului de administratie. 

Dl. consilier Horia Sorin-Marius: tinand cont cii 11 avem pe dl. consilier Iordache Julian
Marian 1n Consiliul local Grivita ~i este profesor, consider cii este o persoanii potrivitii sii facii 
parte din Consiliul de administratie al ~colii Grivita. 

Dl. consilier Iordache lulian-Marian: consider cii oricare consilier din partea grupului 
Partidului Social Democrat poate face parte din Consiliul ~e administratie al ~colii. 

Dl. viceprimar Dabija loan: am acea~i motivatie c~ dna. primar. Am fost in consiliul de 
administratie dar din cauza timpului era foarte dificil de a~uns la ~edinte. Sunt foarte multe date 
tehnice in timpul ~edintelor ~i din cauza activitiitilor cureJ te de multe ori imi era foarte greu sii 
ajung la ~edinte. Consider cii dl. consilier Ilie Petru este o propunere potrivitii ~i consider cii 
timpulii permite sii participe la ~edinte. 

Dna. primar Munteanu Alina Iuliana: dialogul cu ~o1oala este foarte dificil ~i dupii cum ati 
observat punctul 8 de pe odrinea de zi a fost retras int~cat documentele de la ~coalii au fost 
incomplete. Solicitarea pentru ~coalii a fost pentru mominalizarea elevilor cu indicarea 
concursurilor la care au participat ~i premiile obtinute p\entru a putea definitiva proiectul de 
hotiirare.Acesta este motivul pentru care am amanat dis\cutiile pe acest proiect de hotiirare, 
urmand a fi reluat cand vom avea toate datele. 

Pre~edintele de ~edintii supune la vot propunerea dlui
1

• consilier Horia Sorin-Marius pentru 
dl. consilier Iordache lulian-Marian. \ 

Cu un numiir de 4 voturi ,pentru", 9 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri" propunerea a fost 
respinsii. \ 

Pre~ediniele de ~edintii supune la vot propunerea dt i. viceprimar Dabija loan pentru dl. 
consilier Ilie Petru. 

Cu un numiir de 9 voturi ,pentru", 4 voturi ,con ' a" ~i 0 ,abtineri" propunerea a fost 
adoptatii. 
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Nemaifiind alte probleme de dezbiitut, pre~edinJe de ~edintii supune la vot proiectul de 
hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local Grivita nr. 46/15.09.2017 privind 
desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Grivita in Consiliul de administratie al 
~colii gimnaziale Stroe Belloescu Grivita. \ 

Cu un numar de 9 voturi ,pentru", 4 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri" proiectul de hotarare a 
fost adoptat. ~ 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: roiect de hotarare privind aprobarea 
d~cumentatiei tehnico-economice ~i a indicatorilor aferenti obiectivului de investitii: 
, Infiinfarea centrului cultural Stroe S. Belloescu, fn s.atul Grivita, comuna Grivifa, judeful 
Vaslui ". 

Pre~edintele de ~edinta da citire proiectului de hot~rare. 
Dna. primar Munteanu Alina luliana prezinta rxpunerea de motive la proiectul de 

hotarare. 
In continuare domnii consilieri sunt invitati la discytii. 
Dna. primar Munteanu Alina luliana: despre ~coala veche construita de Stroe Belloescu 

cunoa~teti foarte bine ~i o parte din noi am invatat acolo. t m reu~it sa identificam o oportunitate 
de fmantare prin GAL Covurlui. Pentru o finantare prin AFIR nu am fi reu~it sa strangem 
punctajul corespunzator pentru finantare. Di~i initial a fo~t gandit un after school s-a renuntat la 
aceasta idee ~i am mers pe infiintarea acestui Centru cultural. Daca vom identifica, prin POCU 
sau alte linii de finantare sau prin forte proprii, dorim d incercam infiintarea aici a unui after 
school. \ 

De~i costurile sunt ridicate pentru reabilitare, consider ca este de datoria noastra sa 
pastram aceasta constructie ridicata de Stroe Belloescu. lp ladirea va ramane la fel, pe acela~i 
amplasament ~i acea~i arhitectura, cu o dotare minimala p9ntru functionare. 

GAL-ul Covurlui ne va sustine cu suma de 900\00 euro urmand ca diferenta sa fie 
suportata din bugetullocal. 

Dl. viceprimar Dabija loan: chiar trebuia !acut cevljl pentru aceasta cladire care este ~i in 
fata primariei ~i e pacat sa nu reabilitam aceasta cladire deosebita. 

Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 
hotarare aprobarea documentatiei tehnico-economice ~i a indicatorilor aferenti obiectivului de 
investitii: ,lnfiintarea centrului cultural Stroe S. Belloesi u, fn satul Grivita, comuna Grivifa, 
judeful Vaslui". 

Cu un numar de 13 voturi ,pentru", 0 voturi ,contrf ~i 0 ,abtineri" proiectul de hotarare 
a fost adoptat. \ 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind implementarea 
proiectului: , lnjiinfarea centrului cultural Stroe S. Belloe~cu, fn satul Grivita, com una Grivifa, 
judeful Vaslui". I 

Pre~edintele de ~edinta da citire proiectului de hotadre. 
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezinta ex~1 unerea de motive la proiectul de 

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

hotarare privind implementarea proiectului: , Infiinfarea centrului cultural Stroe S. Belloescu, fn 
satul Grivita, comuna Grivifa, judeful Vas lui". \ 

Cu un numar de 13 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra' ~i 0 ,abtineri" proiectul de hotarare 
a fost adoptat. 

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi: ale erea pre~edintelui de ~edinta ~i a 
pre~edintelui de rezerva al Consiliului local Grivita. 
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Secretarul comunei- Vatafu Bogdan Constantin, da citire referatului prin care aduce la 
cuno~tinta consilierilor necesitatea emiterii unei hotarari de alegere a pre~edintelui de ~edinta ~i 
a pre~edintelui de rezerva pentru perioada decembrie 201 r -ianuarie 2018. 

Dl. consilier Popa Valentin face urmatoarea propunere: pre~edinte dl. consilier Rotaru 
Adrian ~i loctiitor pe dl. consilier Silvestru Gelu. I 

Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propynerea dlui. consilier Popa Valentin ca 
pre~edinte de ~edinta sa fie ales dl. consilier Rotaru Adrian iar loctiitor pe dl. consilier Silvestru 

Gelu. Cu un numiir de 13 voturi , pentru", 0 voturi , J [ tra" ~i 0 ,abtineri" propunerea a fost 
adoptata. 

Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintel1 de ~edinta supune la vot proiectul de 
hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta ~i a r· re~edintelui de rezerva al Consiliului 
local Grivita. 

Cu un numar de 13 voturi ,pentru", 0 voturi ,cont a" ~i 0 ,abtineri" proiectul de hotarare 
a fost adoptat. I 

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

Pre~edinte de ~edinta, 
Consilier 

Secretar 
Vatafu Bogdan Constantin 
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