PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 22 decembrie 2015, în şedinţa ordinară a Consiliului
local al comunei Griviţa, judeţul Vaslui

Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Vaslui, a fost convocat în şedinţă ordinară
conform Dispoziţiei primarului comunei Griviţa nr. 431/16 decembrie 2015.
în urma prezenţei nominale făcută de către secretarul comunei Griviţa - Vătafii Bogdan
Constantin, rezultă că sunt prezenţi 13 consilieri din numărul total de 13, şedinţa fiind legal
constituită.
Preşedintele de şedinţă dl. consilier Popa Valentin dă cuvântul domnului Vătafu Bogdan
Constantin - secretarul comunei Griviţa, care supune spre aprobare Consiliului local Griviţa,
Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Griviţa din data de 27
noiembrie 2015.
Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Griviţa a fost aprobat cu un număr
de 12 voturi „pentru”, 1 voturi „contra” (dl. consilier Iordache Viorel Cornel) şi 0 „abţineri”.
Dl. consilier Iordache Viorel Cornel: la şedinţa trecută nu am fost de acord cu acele două
sume care au fost prinse în buget, nu am spus despre buget că ar fi prea mare.
Preşedintele de şedinţă - dl. consilier Popa Valentin supune la vot proiectul ordinii de zi.
Ordinea de zi a fost aprobată cu un număr de 12 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 1
„abţineri” (dl. consilier Iordache Viorel Cornel).
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2016.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre.
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezintă expunerea de motive la proiectul de
hotărâre.
în continuare domnii consilieri sunt invitaţi la discuţii.
Dl. consilier Vişan Ghiorghe solicită să i se permită să se retragă de la lucrările şedinţei.
Preşedintele de şedinţă îi permite să se retragă de la şedinţă.
Dl. consilier Ticiu loan : aş dori să ştiu dacă adăpătorule ţin de noi.
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana: sunt mari probleme la Odaia Bursucani pentru
asigurarea apei potabile. Se impune realizarea unui puţ pentru a asigura apa necesară lucuitorilor
şi animalelor din satul resectiv.
Dl. consilier Ilie Petru: după cum se vede din anexă au fost prinse toate priorităţile şi sper
să putem realiza cât mai multe din acest program.
Dna primar: am omis din program si trebuie prins la punctul 65 consolidarea râpei din
satul Odaia Burscucani.
Nemaifiind alte probleme de dezbătut, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2016.
Cu un număr de 11 voturi „pentru”, 1 voturi „contra” (dl. consilier Iordache Viorel
Cornel) şi 0 „abţineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
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Dl. consilier Iordache Viorel Cornel: sunt mai multe puncte care nu necesită o prioritate,
cum ar fi punctele 16,18, 19, 24, 34,35, 38, 58 şi parţial 1. Eu ştiu că trebuie apă la Odaia dar mă
gândeam şi la debit. Ar trebui făcut un puţ la Odaia care să alimenteze şi o parte din satul
Griviţa.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local pe anul 2015, luna decembrie.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre.
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezintă expunerea de motive la proiectul de
hotărâre.
în continuare domnii consilieri sunt invitaţi la discuţii.
Nemaifiind alte probleme de dezbătut, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, luna decembrie.
Cu un număr de 12 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri” proiectul de hotărâre
a fost adoptat.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea contului
de execuţie a bugetului local pentru trimestrul III, anul 2015.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre.
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezintă expunerea de motive la proiectul de
hotărâre.
în continuare domnii consilieri sunt invitaţis la discuţii.
s
Nemaifiind alte probleme de dezbătut, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pentru trimestrul III, anul 2015.
Cu un număr de 12 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri” proiectul de hotărâre
a fost adoptat.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: alegerea preşedintelui de şedinţă şi a
preşedintelui de rezervă a Consiliului local Griviţa pentru perioada ianuarie - februarie 2016.
Secretarul comunei - Vătafii Bogdan Constantin, dă citire referatului prin care aduce la
cunoştinţa consilierilor necesitatea emiterii unei hotărâri de alegere a preşedintelui de şedinţă şi
a preşedintelui de rezervă pentru perioada ianuarie - februarie 2016.
Dl. viceprimar Dabija loan propune preşedinte de dl. consilier Silvestru Marian iar
locţiitor pe dl. consilier Şolcă Toader.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea dlui. Viceprimar Dabija loan ca
preşedinte de şedinţă să fie ales dl. consilier Silvestru Marian, iar locţiitor dl. consilier Şolcă
Toader.
Cu un număr de 10 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 1 „abţineri” (dl. consilier
Silvestru Marian) propunerea a fost adoptată.
Nemaifiind alte probleme se declară închise lucrările şedinţei ordinare a consiliului local.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier
Silvestru Marian

Secretar
Vătafu Bogdan Constantin
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