
PROCES-VERBAL 
incheiat astazi, 31 iulie 2017, in ~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. 232/25 iulie 2017. 

In urma prezentei nominale !acute 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 Naftica Vasile, 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 
30 iunie 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 Naftica Vasile 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 intocmirii 

Studiului de fezabilitate ~i Proiectului tehnic pentru investitia "Refacere strazi afectate de 
fenomenele meteorologice din perioada 20-22.02.2017, fn satul Grivifa, com una Grivifa, judeful 
Vaslui". 

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

hotarare. 
In continuare domnii consilieri sunt invitati la discutii. 
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana: prin Hotarare de Guvern avem repartizate sume 

pentru calamitati. In aceste conditii am initiat acest proiect de hotarare pentru lucrarile necesare 
pe partea de drumuri afectate de calamitati. La fel ca ~i la urmatoarele proiecte de hotarare, 
inscrise pe ordinea de zi, aceste demersuri sunt obligatorii, conform prevederilor legale. De 
asemenea, suntem in discutii ~i pentru identificarea unor posibilitati pentru rezolvarea problemei 
ravenei din satul Odaia Bursucani. 

Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 
hotarare privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate ~i Proiectului tehnic pentru 
investitia "Refacere strazi afectate defenomenele meteorologice dinperioada 20-22.02.2017, fn 
satul Grivifa, comuna Grivifa, judeful Vas lui". 

Cu un numar de 13 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 intocmirii 
Studiului de fezabilitate ~i Proiectului tehnic pentru investitia "Refacere strazi afectate de 
fenomenele meteorologice din perioada 20-22.02.2017, fn satul Odaia Bursucani, comuna 
Grivifa, judeful Vas lui". 

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 aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate ~i Proiectului tehnic pentru 
investitia "Refacere strazi afectate de fenomenele meteorologice din perioada 20-22.02.2017, in 
satul Odaia Bursucani, com una Grivifa, judeful Vas lui". 

Cu un numar de 13 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 intocmirii 
Studiului de fezabilitate pentru investitia "Consolidare ravena, in satul Odaia Bursucani, 
comuna Grivifa, judeful Vaslui". 

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 privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investitia "Consolidare 
ravena, in satul Odaia Bursucani, com una Grivi{a, judeful Vas lui". 

Cu un numar de 13 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 
achizitionarii unui autoturism in sistem leasing. 

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. 
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana: avand in vedere situatia bugetului, propun 

achizitionarea autoturismului in sistem leasing. Avand in vedere vechimea ma~inii existente ~i 
situatia proiectelor in derulare, se impune achizitionarea unui nou autovehicul. 

Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 
hotarare privind aprobarea achizitionarii unui autoturism in sistem leasing. 

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

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind stabilirea salariilor 
de baza ale functionarilor publici ~i personalului contractual din cadrul aparatului 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. 
Secretarul comunei Vatafu Bogdan Constantin: potrivit prevederilor din Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, pentru functionarii publici ~i 
personalul contractual din cadrul familiei ocupationale "Administratie" din aparatul propriu al 
primariei, consiliului local ~i din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de baza se 
stabilesc prin hotarare a consiliului local. Ordonatorii de credite au obligatia sa stabileasca 
salariile de baza, gradatiile, indemnizatiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale in bani ~i in 
natura prevazute de legea salarizarii unitare ~i sa asigure promovarea personalului in functii, 
grade ~i trepte profesionale ~i avansarea in gradatii, in conditiile legii, astfelincat sa se incadreze 
in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu. 
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Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 
hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici ~i personalului contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grivita. 

Cu un numar de 13 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 aprobarea proiectului 
de desfiintare a imobilului Camin cultural Odaia Bursucani, com una 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. 
In continuare domnii consilieri sunt invitati la discutii. 
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana: in urma expertizei Caminului cultural din satul 

Odaia Bursucani, a rezultat ca acesta se afla intr-o stare avansata de degradare ~i nu se poate 
pune problema reabilitarii. Corpul ~colii actuale poate fi reabilitat ~i i se poate da cladirii o alta 
destinatie. Caminul nefiind construit din caramida am propus demolarea acestuia. 

Dl. viceprimar Dabija loan: avand in vedere expertiza nu se poate pune problema 
reabilitarii. E bine ca se realizeaza o constructie noua care va putea fi folosita. Oricum cladirea 
~colii existente este mai buna ~i poate fi folosita in multe scopuri. 

Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 
hotarare privind aprobarea proiectului de desfiintare a imobilului Camin cultural Odaia 
Bursucani, comuna Grivita, judetul Vaslui. 

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

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind modificarea ~i 

completarea Hotararii Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea 
inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Grivita, judetul Vaslui, atestat 
prin anexa nr. 37 la Hotararea Guvernului nr. 136112001. 

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

hotarare. 
In continuare domnii consilieri sunt invitati la discutii. 
Secretarul comunei Vatafu Bogdan Constantin: avand in vedere adresa Consiliului 

Judetean Vaslui prin care ni se solicita completarea inventarului domeniului public al comunei 
Grivita cu numarul de carte funciara ~i numarul cadastral al bunului de la pozitia 312, se impune 
modificarea Hotararii Consiliului local Grivita nr. 20/2016, in sensul inscrierii datelor tehnice 
cadastrale ale bunului, respectiv numar de carte funciara ~i numar cadastral. 

Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 
hotarare privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului local Grivita nr. 20/20.09.2016 
pentru modificarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Grivita, 
judetul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotararea Guvernului nr. 1361/2001. 

Cu un numar de 13 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 intocmirii 
Studiului de fezabilitate ~i pentru investitia "]nfiin{area Centrului cultural Stroe Belloescu, in 
satul Grivifa, comuna Grivifa, judeful Vas lui". 

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. 
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Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 
hotarare privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate ~i pentru investitia "lnjiinfarea 
Centrului cultural Stroe Belloescu, fn satul Grivifa, comuna Grivifa,judeful Vaslui". 

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

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi: alegerea pre~edintelui 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 august - septembrie 2017. 

Dl. consilier Dabija loan propune pre~edinte de dna. consilier Paiu Gabriela-Luminita iar 
loctiitor pe dl. consilier Popa Valentin. 

Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea dlui. consilier Dabija loan ca 
pre~edinte de ~edinta sa fie aleasa dna. consilier Paiu Gabriela-Luminita iar loctiitor pe dl. 
consilier Popa Valentin. 

Cu un numar de 13 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri" propunerea a fost 
adoptata. 

Nemaifiind alte probleme de discutat pre~edintele de ~edinta declara inchise lucrarile 
~edintei C~nsiliului local. 

Pre~edinte de ~edinta, 
Consilier 

Paiu Gabriela Luminita 

Secretar 
Vatafu Bogdan Constantin 

~-
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