
PROCES-VERBAL 
incheiat astazi, 28 decembrie 2016, in ~edinta ordinara a Consiliului 

local al comunei Grivita, judetul Vaslui 

Consiliul local al comunei Grivita, judetul Vaslui, a fost convocat in ~edinti'i ordinarii 

conform Dispozitiei primarului comunei Grivita nr. 459/22 decembrie 2016. 

In urma prezentei nominale fi'icute de ci'itre secretarul comunei Grivita - Vi'itafu Bogdan

Constantin, rezulti'i ci'i sunt prezenti 13 consilieri din numi'irul total de 13, ~edinta fiind legal 

constituiti'i. 

Pre~edintele de ~edinta dl. consilier Iordache Iulian-Marian di'i cuvantul domnului Vi'itafu 

Bogdan-Constantin - secretarul comunei Grivita, care supune spre aprobare Consiliului local 
Grivita, Procesul-verbal al ~edintei extraordinare a Consiliului local al comunei Grivita din data 
de 19 decembrie 2016. 

Procesul-verbal al ~edintei ordinare a Consiliului local Grivita a fost aprobat cu un numi'ir 
de 13 voturi ,pentru", 0 voturi , contra" ~i 0 , abtineri". 

Pre~edintele de ~edinti'i - dl. consilier Iordache Iulian-Marian supune la vot proiectul 

ordinii de zi. 

Ordinea de zi a fost aprobati'i cu un numi'ir de 13 voturi , pentru", 0 voturi , contra" ~i 0 

, abtineri" . 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: proiect de hoti'irare privind stabilirea impozitelor 

~i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum ~i amenzile aplicabile in anul fiscal 

2017. 

Pre~edintele de ~edinti'i di'i citire proiectului de hoti'irare. 
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezinti'i expunerea de motive la proiectul de 

hoti'irare. 

In continuare domnii consilieri sunt invitati la discutii. 

Dl. consilier Rotaru Adrian soliciti'i i se permita sa se retragi'i de la lucrarile ~edintei. 

Pre~edintele de ~edinti'i ii permite sa se retragi'i de la ~edinta. 
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana: legat de taxele locale doresc sa supun atentiei dvs. 

adresa ADIV cu privire la taxa de salubrizare. Pentru anul viitor nu ne-am propus o cre~tere a 
taxelor ~i impozitelor locale. Legat de taxa de salubrizare trebuie sa con~tientizam cetatenii legat 

de colectarea selectiva a de~eurilor. 

Dl. Iordache Viorel Cornel: legat de coeficientul de la tabelul e pentru Trestiana este 

diferit de eel de la tabelul 5. 

Dna. primar Munteanu Alina Iuliana: coeficientul de corectie este stabilit conform 

codului fiscal. 
Dl. consilier Ilie Petru: e bine ca taxele au ramas la acela~i nivel. Din punct de vedere al 

taxei de salubritate au mai fost discutii dar pentru colectarea selectiva cred ci'i tine de cultura. 

Dna. primar Munteanu Alina Iuliana: incepand din primi'ivara cred ca trebuie sa initiem o 
campanie de con~tientizare a populatiei cu privire la colectarea selectiva a de~eurilor. 



Dl. consilier Topalea Gheorghe Catalin: ar fi bine de !acut ni~te flutura~i ~i lasati la 
cetateni. 

Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 
hotanlre privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum ~i 

amenzile aplicabile in anul fiscal 2017. 

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

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
Programului anual al achizitiilor publice pe anul2017. 

Pre~edintele de ~edinta da citire proiectului de hotarare. 

Dna. primar Munteanu Alina Juliana prezinta expunerea de motive la proiectul de 
hotarare. 

In continuare dornnii consilieri sunt invitati la discutii. 
Dl. consilier Ilie Petru: cred ca nu trebuie uitat a fi prins in planul de achizitii ~i Caminul 

de la Grivita deoarece, este o investitie foarte necesara. 
Dl. consilier Popa Valentin: Gradinita de la Trestiana observ ca a fost prinsa. 
Dl. viceprimar Dabija loan: pentru Odaia Bursucani sper sa putem definitiva aductiunea 

de apa ~i eventual o extidere a retelei de apa. De asemenea, se impune a fi trecut in planul de 
achizitii ~i un grup de pompare. 

Dna. primar Munteanu Alina Iuliana: am inaintat cu investitia pentru apa de la Odaia 
Bursucani ~i dorim sa avansam cu lucrarile daca vremea ne va permite acest lucru. De 
asemenea, pentru Grivita ~i Trestiana se impune a se realiza o extindere a retelei de canalizare. 

Dl. viceprimar Dabija loan: Caminul de la Odaia Bursucani poate reu~im sa ii schimbam 
destinatia pentru a fi dat catre parohia Odaia Bursucani. 

Dl. consilier Iordache Viorel Cornel: suna interesant planul ~i observ ca sunt propuse a fi 
realizate fie prin achizitie directa fie prin licitatie. Mai bine ar fi sa fie scoase la licitatie. 

Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 
hotarare privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2017. 

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

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii 
unui teren intravilan ce apartine domeniului privat 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 dornnii consilieri sunt invitati la discutii. 
Dl. consilier Iordache Viorel Cornel: ce se va intampla legat de redeventa platita pana 

acuma. 
Dl. Vatafu Bogdan Constantin- secretarul comunei: pretul de vanzare este eel stabilit in 

urma raportului de evaluare. 
Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 

hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren intravilan ce apartine domeniului privat al 
comunei Grivita. 
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Cu un numiir de 12 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 , abtineri" proiectul de hotiirare 
a fost adoptat. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: proiect de hotiidire privind stabilirea nivelului 

redeventei, incepand cu anul 2017, pentru contractele de concesiune a terenurilor incheiate de 
comuna Grivita. 

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

hotiirare. 
In continuare domnii consilieri sunt invitati la discutii. 

Nemaifiind alte probleme de dezbiitut, pre~edintele de ~edintii supune la vot proiectul de 
hotiirare privind stabilirea nivelului redeventei, incepand cu anul 2017, pentru contractele de 
concesiune a terenurilor incheiate de comuna Grivita. 

Cu un numiir de 9 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 3 , abtineri" ( dnii. consilieri 
Iordache Viorel Cornel, Iordache Iulian Marian ~i Solcii Toader) proiectul de hotiirare a fost 

adoptat. 
Nemaifiind alte probleme se declarii inchise lucriirile ~edintei ordinare a consiliului local. 

Pre~edinte de ~edinta, 

Consilier 
Iordache Iulian-Marian 

Secretar 
Vatafu Bogdan Constantin 
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