
PROCES-VERBAL 
indteia astazi, 31 ianuarie 2018, in ~edinta ordinarii a 

Consiliului local al comunei Grivita 

Consiliullocal al. co unei Grivita a fost convocat in ~edinta ordinarii conform Dispozitiei 
primarului comunei Grivita nr. 15/25 ianuarie 2018. 

In urma prezentt:~i n minale racuta 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 ~edi ta ell. consilier Rotaru Adrian, da cuvantul secretarului comunei 
Grivita: Vatafu Bogdan-C nstantin, care supune spre aprobare procesul-verbal al ~edintei 
extraordinare al Consiliului local Grivita din data de 08.01.2018. 

Procesul-verbal a fo t aprobat cu un numar de 13 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 
,abtineri". 

Pre~edintele de ~edi a - dl. consilier Rotaru Adrian supune Ia vot proiectul ordinii de zi. 
Ordinea de zi a fost a probata cu un numar de 13 voturi .,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 

,abtineri". 
Pre~edintele de ~.edi ta - dl. consilier Rotaru Adrian solidta sa se ia act de faptul ca, din 

motive personate, este n voit sa se retraga de Ia lucrarile ~edintei. A vand in vedere 
Regulamentul de organizar ~i functionare al Consiliului local, precum ~i hotararea de aprobare 
a pre~edintelui de ~edinta, 1 crarile vor fi conduse de ditre pre~edintele de rezerva- dl. consilier 
Silvestru Gelu. 

Se trece Ia punctul 1 de pe ordinea de zi: proiect de hotadtre privind aprobarea mentinerii 
retelei ~colare a unitatillor e invatamant preuniversitar de pe raza UAT Grivita pentru anul 
~colar 2018-2019. 

Pre~edintele de ~edi ada citire proiectului de hotarare. 
Dna. primar Munte nu Alina Iuliana prezinta expunerea de motive Ia proiectul de 

hotarare. 
In continuare domni · consilieri sunt invitati Ia discutii. 
Nemaifiind alte pro Ierne de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune Ia vot proiectul de 

hotarare privind aprobarea entinerii retelei ~colare a unitatilor de invatamant preuniversitar de 
pe raza UAT Grivita pentru anul ~colar 2018-2019. 

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

Se trece Ia punc:tul de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind inchirierea, prin 
atribuire directa, a paj i~tilo apaqinand domeniului privat al comunei Grivita. 

Pre~edintele de ~edi ta da. citire proiectului de hotarare. 
Dna. primar Munte nu Alina Iuliana prezinta expunerea de motive la proiectul de 

hotarare. 
In continuare domni · consilieri sunt invitati Ia discutii. 
Dl. consilier Popa alentin: propun ca membri, din partea Consiliului local, in Comisia 

de solutionare a cererilor d inchiriere a paji~tilor, unnatoarele persoane: Ivan Dumitru ~i Paiu 
Gabriela-Luminita. 

Pre~edintele de ~edi ta supune Ia vot propunerea dlui. consilier Popa Valentin. 
Cu un numar de: 12 voturi ,pentru", 0 voturi ,.,contra" ~i 0 ,abtineri" propunerea a fost 

aprobata. 



Dl. consilier Foe~a oan-Florin: chiria va fi de 100 lei/ha/an. Pentru cei ce vor paste in 
deva1ma~ie sumava fide 0 lei/animal/an. Pe suprafata de terence va fi pascuta in devalma~ie 
ar trebui efectuate o serie d lucrari. 

Propun ca la obligat ile chiria~ilor sa se prevadii expres ~i obligatia de a notifica primaria 
cu privire la efectuarea lucr rilor. 

Pre~edintele de ~edi ta supune la vot propunerea dlui. consilier Foqa loan-Florin. 
Cu un numar de 12 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri" propunerea a fost 

aprobata. 
Nemaifiind alte pro Ierne de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 

hotarare privind inchiriere , prin atribuire directa, a paji~tilor, apartinand domeniului privat al 
comunei Grivita. 

Cu un numar de 11 oturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 1 , abtineri" (dl. consilier Foc~a 
loan-Florin) proiectul de ho arare a fost adoptat. 

Dl. consilier Foc:~a I an-Florin: doresc sa imi motivez votul prin faptul ca fiul meu este 
crescator de animale. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind modificarea 
Hotararii Consiliului local rivita nr. 62/2017 privindl aprobarea procedurii de acordare a unor 
lnlesniri la plata, constan In scutirea de majorari de intarziere aferente obligatiilor fiscale 
principale cuvenite bugetul i local de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai 
bugetului local al comunei rivita. 

Pre~edintele de ~edi ta da citire proiectului de hotarare. 
Dna. primar Munte nu Alina luliana prezinta expunerea de motive la proiectul de 

hotarare. 
In continuare domni · consilieri sunt invitati la discutii. 
Nemaifiind alte pro Ierne de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 

hotarare privind modificar a Hotararii Consiliului loc:al Grivita m. 62/2017 privind aprobarea 
procedurii de acordare a u or lnlesniri la plata, constand in scutirea de majorari de intarziere 
aferente obligatiilor fiscale rincipale cuvenite bugetului local de catre persoanele fizice care au 
calitatea de contribuabili ai ugetului local al comunei Grivita. 

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

Se trece la punctul de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind aprobarea achizitiei 
de servicii pentru colectare , transportul ~i depozitarea de~eurilor municipale stradale la nivelul 
comunei Grivita. 

Pre~edintele de ~edi ta da citire proiectului de hotarare. 
Dna. primar Munte nu Alina luliana prezinta expunerea de motive la proiectul de 

hotarare. 
In continuare domni · consilieri sunt invitati la discutii. 
Nemaifiind alte pro Ierne de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 

hotarare privind aprobarea achizitiei de servicii pentru colectarea, transportul ~i depozitarea 
de~eurilor municipale strad le la nivelul comunei Grivita. 

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

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: proie<;t de hotarare privind modificarea Anexei 
nr. 1 la Hotararea Consiliu ui local Grivita nr. 35/2017 privind stabilirea salariilor de baza ale 
functionarilor publici ~i ersonalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Grivit . 

Pre~edintele de ~edi ta da citire proiectului de hotarare. 
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Dna. pnmar Alina Iuliana prezinta expunerea de motive la proiectul de 
hotarare. 

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

hotarare privind ... v ........ ..,...... Anexei nr. 1 la Hotararea Consiiiului local Grivita nr. 35/2017 
privind stabilirea de baza ale functionarilor publici ~i personalului contractual din 
cadrul aparatului de sp tate al primarului comunei Grivita. 

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

Se trece la punctul 
Serviciul Voluntar pentru 

Dl. Tudose Mihai 
Raportului de activitate. 

de pe ordinea de zi: pn::zentarea Raportului de activitate privind 
tuatii de urgenta pe semestrul I, anul 201 7. 

· - ~eful Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta da citire 

In continuare -..vJ, ........ consilieri sunt invitati la d:lscutii. 
Nemaifiind alte pro de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot Raportul de 

activitate privind Servidul oluntar pentru Situatii de urgenta pe semestrul I, anul 2017. 
Cu un numar de 12 · ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 .,abtineri" Raportul de activitate 

a fost aprobat. 
Se trece la pum~tul de pe ordinea de zi : prezentarea Raportului privind activitatea 

desra~urata de asistentii ... v ......... • ai persoanelor cu handicap grav in semestru II, anul 2017. 
Pre~edintele de da citire Raportului de activitate. 
In continuare domni consilieri sunt invitati la discutii. 
Nemaifiind alte Ierne de dezbatut, pre~edintele de §edinta supune la vot Raportul 

privind activitatea de de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in semestru 
II, anul2017. 

Cu un numar de 12 
a fost aprobat. 

Se trece la 

,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 , abtineri" Raportul de activitate 

de pe ordinea de zi: alegerea pre~edintelui de ~edinta ~i a 
onsiliului local Grivita. 
Vatafu Bogdan Constantin, da citire referatului prin care aduce la 

cuno~tinta consilierilor .. .., . .., 'f"'"""''"'"" emiterii unei hotan1ri de aleg(~re a pre~edintelui de ~edinta ~i 
a pre~edintelui de rezerva p perioada februarie - martie 2018. 

Dl. consilier Popa face urmatoarea propunere: pre~edinte dl. consilier Silvestro 
Gelu ~i loctiitor pe dl. c Solca Toader. 

Nemaifiind alte · se supune la vot propunerea dlui. consilier Popa Valentin. 
Cu un numar de 12 ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri" propunerea a fost 

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

hotarare privind alegerea ort~se,amltelui de ~edinta ~i a pre~edintelui de rezerva al Consiliului 
local Grivita. 

Cu un numar de 12 
a fost adoptat. · 

Nemaifiind alte pro 
~edintei Consiliului local. 

· ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri" proiectul de hotarare 

Ierne de discutat pre~edintele de ~e:dinta declara inchise lucrarile 

Pre~edinte de ..,...,., ..... '4. Secretar 
Consilier 

Sil51Gelu VAtafu BA stantin 
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