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PROCES-VERBAL 

incheiat astazi, 31 octombrie 2017, in ~edinta ordinara a Consiliului 
local al comunei Grivifa, judeful Vaslui 
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Consiliul local al comunei Grivita, judetul Vaslui, a fost convocat in §edinta ordinar~ . --n~r~ 
conform Dispozitiei primarului comunei Grivita nr. 354/25 octombrie 2017. -· .-~ . · d· ''·: 

In urma prezentei nominale !acute de catre secretarul comunei Grivita: Vatafu Bogdan- .. ; ! ·:.·~ 
Constantin, rezulta ca sunt prezenti 8 consilieri din numarul total de 13 (lipsesc dnii. consilieri : 
Cretu Neculai, Naftica Vasile, Rotaru Adrian, Silvestru Gelu, Topalea Gheorghe Catalin), §edinta 
fiind legal constituita. 

I Pre§edintele de §edinta dl. consilier Popa Valentin, da cuvantul domnului Vatafu Bogdan
Con!stantin - secretarul comunei Grivita, care supune spre aprobare Consiliului local Grivita, 
Procesul-verbal al §edintei ordinare al Consiliului local al comunei Grivita din data de 15 
septembrie 201 7. 

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

Pre§edintele de §edinta- dl. consilier Popa Valentin supune la vot proiectul ordinii de zi. 
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Ordinea de zi a fost aprobata cu un numar de 8 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" §i 0 1 

! i 
,abtineri". i 1 

La §edinta participa §i dna. Botezatu Lucica care are formulata, in numele Asociatiei.Grivita 1·! 
a crescatorilor de animale, o cerere de reziliere a contractului de concesiune a pa§unii comunale. 

Dna. Botezatu Luci~a: sunt 2 ani de cand nu am luat subventie pentru pa§une. Motivele au 
fost multiple §i datorita modificarilor legislative cat §i atitudinii doctorului vetern.iar lora Mihail de 
la Grivita. Si in prezent sunt datorii mari la asociatie §i sunt ciobani care refuza sa pl~teasca, taxele Ja 
asodiatie. Crescatorii de animale dorec sa depuna cereri de sprijin individuate pentru pa§une. 

Dl. consilier Ilie Petru: referitor la Asociatie consider ca legea a . fost gre§ita. Cine 
inregistreaza datorii, consider ca nu are voie sa iasa la pa§unat. . . 

Dna. primar Munteanu AVna Iuliana: legat de pa~une mai trebuie intocmit amenajamentul 
pastoral, dar cei de la Directia pentru Agricultura a judetului Vaslui sunt foarte aglomerati ~i 

considera ca este nevoie de un grup de speciali§ti pentru intocmirea amenajamentelor. 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind incetarea de drept, prin 

demisie, a mandatului de consilier local a dlui. Cretu Neculai. 
Pre§edintele de §edinta da citire proiectului de hotarare. 
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezinta expunerea de motive la proiectul de hotarare 

precum ~i referatul constatator al incetarii mandatului. 
in continuare domnii consilieri sunt invitati la discutii. 
Nemaifiind alte probleme , de dezbatut, pre§edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 

hotatrare privind incetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local a dlui .. Crew 
Neculai. 

Cu un numar de 8 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 incetarea de drept, prin 
demisie, a mandattJlui de consilier local a dlui. Topalea Gheorghe Catalin. 

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

prec~ §i referatul constatator al incetarii mandatului. ... , . . . .. . , 
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 incetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local a dlui. Topalea 

Gheorgche Catalin. v d 
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u un numar e votun ,pentru , votun ,contra ~1 ,a tmen prmectu e ._otarare a ·. ~ v·. 
fost adoptat. . r:t-.· 

Se trece la punctul 3 de pe .ordinea de zi: proiect de hotarare privind aprobarea "Programului 
de c{eszapezire # combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei, fn perioada de 
iarna 15 noiembrie 2017-15 martie 2018". 

Pre~edintele de ~edinta da citire proiectului de hotarare. 
Dl. viceprimar Dabija loan 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 "Programului de deszapezire o$i combatere a poleiului pe drumurile din 
administrarea comunei, fn perioada de iarna 15 noiembrie 2017- 15 martie 2018 ". 

Cu un numar de 8 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri" proiectul de hotarare a 
fost adoptat. . . .. ~,. , , " , y ·:•· .... . • 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind rectificarea b:ugettJ.lui 
local al comunei Grivita, pe anul 2017. · 

Pre~edintele de ~edinta da citire proiectului de hotarare. 
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezinta expunerea de motive la proiectul de hotiirare. 
In continuare domnii consilieri sunt invitati la discutii. 
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana: in prima rectificare a bugetului local a fost .P~imita 

suma de 701.000 lei prin l{otarare de Guvem. Astfel, in prezent am hotarat repartizarea sumei pe 
fiecare obiect de investitie. De . asemenea, in interiorul capitolelor am urmarit o echilibrare a 
bugetului local. : 

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 8 voturi 1,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri" proiectul de hotarare a 
fos~ adoptat. I . 

I Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind aproqarea proie~tului 
tehm.ic pentru obiectivul de investitie "Amenajare torent Hartop afectat de fenomenele 
meteorologice dinperioada)0-22.02.2017". '· ~--: ...... , _ 1 

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 consi,lieri sunt invitati la discutii. 
Nemaifiind alte probleme de dezbatut, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de 

hotiirare privind aprobarea, proie1ctului tehnic pentru obiectivul de investitie "Amenajare tor~nf 
Hartop afectat de fenomenele meteorologice din perioada 20-22.02.2017 ". . · 

Cu ~ numar de 8 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri" proiectul de .4qtarare a 
fost adoptat. 

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

. i Pre~edinte de ~edinta, 
Consilier 
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Pop~~till 

Secretar 

Vlitafu~Bog.;t:srnt)t~ . 1 , .• , 
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