
PROCES-VERBAL 
incheiat astazi, 28 februarie 2017, in ~edinta ordinara a Consiliului 

local al comunei Grivifa, judetul Vaslui 

Consiliul local al comunei Grivita, judetul Vaslui, a fost convocat ill ~edinta ordinara 
conform Dispozitiei primarului comunei Grivita nr. 40/22 februarie 2017. 

In urma prezentei nominale !acute de catre secretarul cpmunei Grivita- Vatafu Bogdan
Constantin, rezulta ca sunt prezenti 13 consilieri din numarul total de 13, ~edinta fiind legal 
constituita. 

Pre~edintele de ~edinta dl. consilier Jordache Viorel - Cornel da cuviintul domnului 
Vatafu Bogdan-Constantin - secretarul comunei Grivita, care supune spre aprobare Consiliului 
local Grivita, Procesul-verbal al ~edintei ordinare a Consiliului local al comunei Grivita din data 
de 26 ianuarie 20 1 7. 

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

Pre~edintele de ~edinta - dl. consilier Jordache Viorel - Cornel supune la vot proiectul 
ordinii de zi. 

Ordinea de zi a fost aprobata cu un numar de 13 voturi , pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 
,abtineri". 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind aprobarea mentinerii 
retelei ~colare a unitatilor de invatamiint preuniversitar de pe raza UAT Grivita pentru anul 
~colar 2017-2018. 

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

hotariire. 
In continuare domnii consilieri sunt invitati la discutii. 
Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 

hotariire privind aprobarea mentinerii retelei ~colare a unitatilor de invatamiint preuniversitar de 
pe raza UAT Grivita pentru anul ~colar 2017-2018. 

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

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: proiect de hotariire privind modificarea ~i 

completarea Hotariirii Consiliului local Grivita nr. 47/25.09.2009 privind asocierea comunei 
Grivita cu judetul Vaslui ~i unitatile administrativ - teritoriale din acest judet in vederea 
constituirii Asociatiei pentru Dezvoltare Jntercomunitara a judetului Vaslui pentru serviciul de 
salubrizare, in vederea dezvoltarii sistemului integrat de management al de~eurilor solide ~i 
extinderea infrastructurii in judetul Vas lui. 

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

hotariire. 
In continuare domnii consilieri sunt invitati la discutii. 
Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 

hotariire privind modificarea ~ i completarea Hotariirii Consiliului local Grivita nr. 47/25.09.2009 
privind asocierea comunei Grivita cu judetul Vaslui ~i unitatile administrativ - teritoriale din 
acest judet in vederea constituirii Asociatiei pentru Dezvoltare Jntercomunitara a judetului 



Vaslui pentru serviciul de salubrizare, in vederea dezvoltarii sistemului integrat de management 
al de~eurilor solide ~i extinderea infrastructurii in judetul Vas lui. 

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

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

Pre~edinte de ~edinta, 
Consilier 

Iordache Viorel-Comel 

Secretar 

Viita~stantin 
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