
PROCES-VERBAL 
incheiat astazi, 29 noiembrie 2017, in ~edinta extraordinara a Consiliului 

local al comunei Grivita, judetul Vaslui 

Consiliullocal al comunei Grivita, judetul Vaslui, a fost convocat in ~edinta extraordinara 
conform Dispozitiei primarului comunei Grivita nr. 375/27 noiembrie 2017. 

In urma prezentei nominale Ia.cuta 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 Popa Valentin, da cuvantul domnului Vatafu Bogdan
Constantin - secretarul comunei Grivita, care supune spre aprobare Consiliului local Grivita, 
Procesul-verbal al ~edintei ordinare al Consiliului local al comunei Grivita din data de 22 
noiembrie 2017. 

Procesul-verbal al ~edintei ordinare al 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 Popa Valentin 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 hotan1re privind rectificarea bugetului 

local al comunei Grivita, pe anul 2017. 
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. 
Dl. Consilier Ivan Dumitru: la taxe mijloace de transport am vazut ca este trecuta o suma 

cummus. 
Dna. primar Munteanu Alina Juliana: estimarea nu a fost corect realizata ~i se impunea o 

corectie pe acel capitol. 
Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 

hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Grivita, pe anul 2017. 
Cu un numar de 13 voturi ,pentru", 0 voturi , contra" ~i 0 ,abtineri" proiectul de hotarare 

a fost adoptat. 
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana da citire Raportului Curtii de Conturi cuprinzand 

constatarile ~i masurile dispuse in urma misiunii de audit din anul 20 1 7. 
Nemaifiind alte probleme de discutat pre~edintele de ~edinta declara inchise lucrarile 

~edintei Consiliului locaL 
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