
ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

HOTARARE 
privind modificarea Hotararii Consiliului local Grivita or. 1123.06.2016 privind alegerea 

1 
Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Grivita 

Consiliul local al comunei Grivita, intrunit i1r ~edinta ordinarii Ia data de 22 
noiembrie 2017; 

Avand in vedere: 
- HoHirarea Consiliului local Grivita nr. 1/23.0~.2016 privind alegerea Comisiei de 

validare a Consiliului local al comunei Grivita; .I 
- Hotararea Consiliului local Grivita nr. 49/2017 prir ind incetarea de drept, prin demisie, a 

mandatului de consilier local a dlui. Topalea Gheorghe Catrlin; 
- prevederile art. 4 din O.G. nr. 35/2002 pentd aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare ~i functionare a consiliilor locale, cu modificarille ~i completarile ulterioare; 
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Uocal al comunei Grivita ~i raportul de 

specialitate al compartimentului de resort din cadrul a~aratului de specialitate al primarului 
comunei Grivita; 

In temeiul prevederilor art. 31 alin. (2) ~i ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modifiaarile ~i completarile ulterioare; 

HOTARA~TE: 

Art. 1. - Hotararea Consiliului local Grivita nr. 112 .06.2016 privind alegerea Comisiei de 
validare a Consiliului local al comunei Grivita, se modifica dupa cum urmeaza: 

1. Art. 1 se modifica ~i va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 1. - Se alege Comisia de validare a Consiliului local al comunei Grivi{a fn urmatoarea 
componenfa: 

1. Dl. consilier Ivan Dumitru din partea P.NL. 
2. Dna. consilier Paiu Gabriela-Luminifa din partea P.NL. 
3. Dl. consilier Iordache Julian-Marian din partea P.S.D. " 
Art. 2.- Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului local Grivita nr. 1/23.06.2016 privind 

alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Grivita i~i mentin aplicabilitatea. 
Art. 3. - Prezenta hotarare va fi comunicata persoarielor ~i institutiilor interesate prin grija 

secretarului comunei. 

Pre~edinte de ~edinta 
Consilier 

Pop·~~{" 

Grivita, 22 noiembrie 2017 
Nr. 53 

Contrasemneaza 
Secretar 

Vatafu Bogdan Constantin 

Hotararea a fost aprobata cu 1 ~ voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 
COMISIA DE V ALIDARE 

PROCES VERBAIL 

!ncheiat azi data de 22 noiembrie 20 17 de ciitre ml mbrii Comisiei de validare, aleji prin 

Hotiirarea Consiliului local nr. 1/2016, fiind prezenti urmktorii membri: 
1. I van Dumitru; 
2. Paiu Gabriela Luminita; 
3. Iordache Iulian-Marian. 
Azi data de mai sus, membrii comisiei am proced . t la alegerea pre~edintelui, secretarul 

comisiei fiind ales prin procesul verbal incheiat la ! ata constituirii Comisiei, respectiv 
23.06.2016. 

Se fac propuneri pentru alegere: 
Dna. Paiu Gabriela-Luminita il propune pre~edinte pe dl. Ivan Dumitru. 
Se supune la vot propunerea pentru pre~edinte a Comisiei de validare sa fie ales dl. 

Ivan Dumitru. 
In urma numararii voturilor au votat pentru 3 consilieri, nu au fost abtineri sau voturi 

impotriva propunerea fiind aprobata. I 
Drept pentru care a fost incheiat prezentul proces verbal. 

Pre~edinte comisie Secretar 

Ivan~umit}--
.. ..> 

· ~ · 

Paiu r mini(a 



ROMANIA 
JUDE'fUL V ASLUI 
COMUNA GRIVI'fA 
PRIMAR 

PROIECT DE HOTARARE 
privind modificarea Hotadirii Consiliului local Grivita ~r. 1123.06.2016 privind alegerea 

Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Grivita 

Munteanu Alina Iuliana - primarul comuJ ei Grivita, judetul Vaslui 
A vand ill vedere: I 

- Hotararea Consiliului local Grivita nr. 1/23.06.20

1

16 privind alegerea Comisiei de 
validare a Consiliului local al comunei Grivita; 

- Hotararea Consiliului local Grivita nr. 49/2017 privind incetarea de drept, prin demisie, a 
mandatului de consilier local a dlui. Topalea Gheorghe Catalih; 

- prevederile art. 4 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare ~i functionare a consiliilor locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Lo1al al comunei Grivita ~i raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparr tului de specialitate al primarului 
comunei Grivita; 

In temeiul dispozitiilor art. 36 ~i art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publicii localii, republicatii cu modificiirile ~i completiirile ulterioare; 

· PROPUN: 

Art. 1.- Hotararea Consiliului local Grivita nr. l/23.0f.2016 privind alegerea Comisiei de 
validare a Consiliului local al comunei Grivita, se modifica dlfpa cum urmeaza: 

1. Art. 1 se modifica ~i va avea urmatorul cuprins: I 

"Art. 1. - Se alege Comisia de validare a Consiliului local al comunei Grivifa fn urmatoarea 
componenfa: 

I. Dl. consilier ................................... din partea ......... .... . 
2. Dl. consilier ........ ......... . ........ . ..... .. . din parte a ............. . 
3. Dl. consilier ....................... . ........... din parte a .............. . " 
Art. 2.- Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului l(!)cal Grivita nr. 1/23.06.2016 privind 

I 

alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Qirivita i~i mentin aplicabilitatea. 
Art. 3. - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelpr ~i institutiilor interesate prin grija 

secretarului comunei. 

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina Iuliana 

A vizat pentru legalitate 
Secretar 

Vatafu Bogdan Constantin 

~ 
<::::....,~/ ~-



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOT\IVE 
Ia proiectul de hotiirare 

privind modificarea Hotiirarii Consiliului local Grivita ~r. 1/23.06.2016 privind alegerea 
Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Grivita 

Domnilor consilieri, domnilor invitati, 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 , Jrivind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost ~nitiat proiectul de hotarare cu titlul 

de mai sus. 
I 

Proiectul are drept scop creearea cadrului legal pentru modificarea Hotararii Consiliului 

local Grivita nr. 1123.06.2016 privind alegerea Comisiei [de validare a Consiliului local al 

comunei Grivita. 

Prin Hotararea Consiliului local Grivita nr. 112016 au fost ale~i pe durata mandatului 

I 
, , 

membrii Comisiei de validare a mandatelor. 

Prin Hotararea Consiliului local Grivita nr. 49/2017 a fost aprobata incetarea de drept, prin 
I 

demisie, a mandatului de consilier local a dlui. Topalea Gheorghe Catalin, membru ~i pre~edinte 

al Comisiei de validare. I 

Potrivit prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 2 q1200 1 privind administratia publica 

locala, republicata cu modificarile ~i completarile ulteriorre "pentru validarea mandate/or, 

consiliile locale aleg prin vat deschis, dintre membrii lor, pe fntreaga durata a mandatului, o 

comisie de validare alcatuita din 3-5 consilieri". 

In aceste conditii, se impune modificarea modificare~ Hotararii Consiliului local Grivita 

nr. 1/23.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Cons~liului local al comunei Grivita. 

A vand in vedere cele expuse ~i tinand cont de faptul ca aprobarea proiectului de hotarare 

intra in competenta Consiliului local, ca autoritate deliberativa a administratiei publice locale, am 

initiat acest proiect de hotarare, pe care va rog sa-l adoptati in forma redactata. 

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina Iuliana 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
SECRETAR 

RAP 0 R T DE S P E C I A LIT A T E 
Ia proiectul de hotarare 

privind modificarea Hotararii Consiliului local Grivita nr. 1123.06.2016 privind alegerea 
Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Grivita 

Compartimentul de resort, SECRETAR, din cadrul Cohsiliului local al comunei Grivita: 

examina.nd proiectul de hoHinlre privind modificarea Hota.rarii Consiliului local Grivita nr. 

1123.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consi1iului local al comunei Grivita: 

avand In vedere: 

- Hotararea Consiliului local Grivita nr. 1123.06.2016 privind alegerea Comisiei de 

validare a Consiliului local al comunei Grivita; 

- Hotararea Consiliului local Grivita nr. 49/2017 privi~d lncetarea de drept, prin demisie, a 

mandatului de consilier local a dlui. Topalea Gheorghe Catalin; 

- prevederile art. 4 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare ~i functionare a consiliilor locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica l<~cala, republicata cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 

considera ca proiectul lndepline~te conditiile de oportunitate precum ~i de legalitate; 

prevederile acestuia fiind conforme cu prevederile legale ce reglementeaza domeniul de activitate, 

motiv pentru care: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

proiectul de hotarare pentru a fi adoptat de Consiliul local Grivita, In forma In care a fost 

redactat. 

Secretarul comunei Grivita 
Vatafu Bogdan Constantin 

Grivita, 16 noiembrie 20 1 7 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 
Comisia pentru invatamant, sanatate, familie, mundi ~i protectie sociala, 
cultura ~i culte,_juridica ~i drepturile cetatenilor 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind modificarea Hotararii Consiliului local Grivit~ nr. 1123.06.2016 privind alegerea 
Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Grivita 

Comisia de specialitate pentru 'invatamant, sanatate, familie, munca ~i protectie sociala, 

cultura ~i culte, juridica ~i drepturile cetatenilor; 

Luand 'in discutie proiectul de hotara.re privind modificarea Hotararii Consiliului local 

Grivita nr. 1123.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al comunei 

Grivita: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

acest proiect de hotarare ~i propune Consiliului local punerea 'in discutie a acestuia spre 

adoptare. 

Pre~edinte 

Top~le~ Ciitiilin 

Membri: 

Cretu N eculai . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Grivifa, 20 noiembrie 2017 

Secretar 
Dabija loan 

Horia Sorin- Marius ........................... . ........ . 

Rotaru Adrian .... ~-·· .. : .... .. : ..................... . 

Raportul de avizare a fost adoptat cu ,3> voturi ,pentru", ~ voturi ,contra" ~i C'· ,abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico - sociale, . 
buget- finanfe, administrarea domeniului public ~i privat al comunei 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind modificarea Hotararii Consiliului local Grivifa nr. 1123.06.2016 privind alegerea 
Comisiei de validare a Consiliului local al comumei Grivifa 

Cornisia de specialitate pentru prograrne de dezvoltare econorntco - sociale, buget -

finante, adrninistrarea dorneniului public ~i privat al cornunei; 

Luand in discutie proiectul de hotarare privind rnodificarea Hotararii Consiliului local 

Grivita nr. 1/23.06.2016 privind alegerea Cornisiei de validare a Consiliului local al cornunei 

Grivita: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

acest proiect de hotarare ~i propune Consiliului loc~l punerea in discutie a acestuia spre 

adoptare. 

Pre~edinte 
Ilie Petru 

r 

Grivifa, 20 noiembrie 2017 

Secretar 
Silvestru Gelu j 

5~ 

~ D ~ 
Raportul de avizare a fost adoptat cu _ voturi ,pentru", _ voturi ,contra" ~i ~,abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 
Comisia pentru agricultura, gospodarire comunala, 
amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului ~i turism 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind modificarea Hotararii Consiliului local Grivita nr. 1123.06.2016 privind alegerea 
Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Grivita 

Comisia de specialitate pentru agricultura, gospodarire comunala, amenajarea teritoriului, 

urbanism, protectia mediului ~i turism; 

Luand in discutie proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local 

Grivita nr. 1123.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al comunei 

Grivita: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

acest proiect de hotarare ~i propune Consiliului local punerea in discutie a acestuia spre 

adoptare. 

Grivita, 20 noiembrie 2017 

Pre~edinte Secretar 
Paiu G · la Luf Rita 

Membri: 

Solca Toader .. . ~'-i: . , .................. .. .. . 

Ivan Dumitru ............ .. 

Topalea Gheorghe Catalin ......... = ········ .. . 

Raportul de avizare a fost adoptat cu i voturi ,pentru", D voturi ,contra" ~i -~,abtineri". 


