
PROCES-VERBAL 
incheiat astazi, 29 martie 2017, Il!l ~edinta ordinara a Consiliului 

local al comunei Grivifa, judetul Vaslui 

Consiliul local al comunei Grivita, judetul Vaslui, a fost convocat in ~edinta ordinara 
conform Dispozitiei primarului comunei Grivita nr. 110/23 martie 2017. 

In urma prezentei nominale racute de catre secretarul comunei 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 Iordache Viorel-Cornel, da cuvantul domnului Vatafu 
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 17 martie 2017. 

Procesul-verbal al ~edintei extraordinare 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 Ia 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 contului 
anual de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2016. 

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

hotarare. 
In continuare domnii consilieri sunt invitati la discutii. 
Dnii. consilieri Rotaru Adrian ~i Silvestru Gelu solicita sa li se permita sa se retraga de la 

lucrarile ~edintei. 
Pre~edintele de ~edinta le permite sa se re:traga de la ~edinta. 
Dl. consilier Ilie Petru: la Anexa nr. 1 este vorba de excedent sau deficit. 
Dna. primar Munteanu Alina Juliana: este vorba de excedent ~i nicidecum de deficit 
Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 

hotarare privind aprobarea contului anual de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2016. 
Cu un numar de 11 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 pentru modificarea ~i 

completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Grivita, judetul 
Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotararea Guvernului nr. 1361 /2001. 

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

hotarare. 
In continuare domnii consilieri sunt invitati la discutii. 



Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 
hotarare pentru modificarea ~i completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public 
al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotararea Guvemului nr. 
1361/2001. 

Cu un numar de 11 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri" proiectul de hotarare 
a fost adoptat. · 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea d1~ zi: proiect de hotarare privind repartizarea 
excedentului bugetar al anului 2016. 

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

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

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

hotarare privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2016. 

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

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind aprobarea bugetului 
local pe anul 2017 ~i estimarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pentru anii 2018-2020 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. 
In continuare domnii consilieri sunt invitati la discutii. 
Dl. viceprimar Dabija loan: la biserici sunt modificari la sumele repartizate ? 
Dna. primar Munteanu Alina luliana: la eap. 67, la cheltuieli de capital, se intentioneaza 

depunerea unui proiect in cadrul GAL Covurlui. La cheltuieli materiale au fost trecute ~i 

solicitarile celor 2 parohii: Grivita ~i Trestiana. 
Dl. consilier Ilie Petru: la drumuri ~i podmi daca se poate detalia putin. 
Dl. consilier Iordache Viorel Cornel: la rectificare se pot face mofificari la capitolul 

biserici. 
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana: speram ca rectificarile de anul acesta sa fie 

pozitive. 
Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 

hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 20 1 7 ~i estimarea bugetului de venituri ~i 

cheltuieli pentru anii 2018-2020 al comunei Grivita. 
Cu un numar de 11 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri" proiectu1 de hotarare 

a fost adoptat. 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 

consumului de carburanti pentru mijloacele de transport din dotarea Primariei comunei Grivita, 
judetul Vaslui. 

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

hotarare. 
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In continuare domnii consilieri sunt invitali la discutii. 
Dl. consilier Topalea Gheorghe Catalin: avand in vedere proiectele in derulare consumul 

de carburant pare mic. 
Dl. consilier Iordaohe Viorel-Cornel: combustibilul este cam mare dar a~ vrea sa vad 

realizarile cu acest combustibil. A~ vrea sa verific foile de parcurs. 
Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 

hotarare privind aprobarea consumului de carburanti pentru mijloacele de transport din dotarea 
Primariei comunei Grivita, judetul Vaslui. 

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

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind stabilirea criteriilor 
de acordare a prestatiilor financiare exceptionale. 

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

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

hotarare privind stabilirea criteriilor de acordare a prestatiilor financiare exceptionale. 
Cu un numar de 11 voturi ,pentru", 0 volturi ,contra" ~i 0 ,abtineri" proiectul de hotarare 

a fost adoptat. 
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind aprobarea planului 

de actiuni ~i lucrari de in teres local pentru anul 20 1 7. 
Pre~edintele de ~edinta da citire proiectului de hotarare. 
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezinta expunerea de motive la proiectul de 

hotarare. 
In continuare domnii consilieri sunt invitati la discutii. 
Dl. consilier Iordache Viorel-Cornel: daca tot este combustibil ar trebui :facute rigolele 

pentru a fi functionale. Pe partea de vale sunt mereu probleme. Vreau ca la Trestiana, de unde s
a luat lutul sa se faca un ~ant ~i sa se puna un indicator pentru a nu se mai putea intra. 

Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 
hotarare privind aprobarea planului de actiuni ~ ii lucrari de interes local pentru anul2017. 

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

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind aprobarea Planul de 
ocupare a functiilor pub lice, pentru anul 2017, pentru aparatul de specialitate al primarului 
Comunei Grivita. 

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

hotarare. 
In continuare domnii consilieri sunt invitati la discutii. 
Dl. consilier Ilie Petru: daca se pot da detalii legate de anexa la proiectul de hotarare. 
Dl. secretar Vatafu Bogdan Constantin: conform prevederilor legale, anual trebuie 

aprobat planul de ocupare al functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului. In 
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anexa sunt enumerate functiile publice din aparatul de specialitate, ocupate ~i vacante precum ~i 
posturile care urmeaza a fi scoase la concurs in anul 20 1 7. 

Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pne~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 
hotarare privind aprobarea Planul de ocupare a functiilor publice, pentru anul 2017, pentru 
aparatul de specialitate al primarului Comunei Grivita. 

Cu un numar de 11 voturi , pentru", 0 voturi , contra" ~i 0 , abtineri" proiectul de hotarare 
a fast adoptat. 

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de: zi: prezentarea raportului privind activitatea 
des!a~urata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in semestru II, anu1 2016. 

Pre~edintele de ~edinta da citire raportului. 
In continuare domnii consilieri sunt invitati la discutii. 
Dl. consi1ier Ilie Petru: cum sunt platiti asistentii personali? 
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana: anual sunt alocate sume pentru plata asistentilor 

personali iar incadrarea se face in functie de gradul de handicap. 
Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune 1a vot raportu1 

privind activitatea des!a~urata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in semestru 
II, anul 2016. 

Cu un numar de 11 voturi , pentru", 0 voturi , contra" ~i 0 , abtineri" raportul a fast 
adoptat. 

Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: alegerea pre~edinte1ui de ~edinta ~i a 
pre~edintelui de rezerva al Consiliului local Grivita. 

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 aprilie: - mai 2017. 

Dl. consilier Ilie Petru propune pre~edinte de dl. consilier Ivan Dumitru iar loctiitor pe dl. 
consilier Naftica Vasile. 

Nemaifiind alte propuneri, se supune Ia vot propunerea dlui. consilier Ilie Petru ca 
pre~edinte de ~edinta sa fie ales dl. consilier Ivan Dumitru iar loctiitor pe dl. consilier Naftica 
Vasile. 

Cu un numar de 11 voturi , pentru", 0 voturi , contra" ~i 0 , abtineri" propunerea a fast 
adoptata. 

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

Pre~edinte de ~edimta, 
Consilier 

Ivan Dumitru 
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