PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 25 septembrie 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. 317/18 septembrie 2015.
în urma prezenţei nominale făcută de către secretarul comunei Griviţa - Vătafu Bogdan
Constantin, rezultă că sunt prezenţi 12 consilieri din numărul total de 13 (întârzie dl. consilier
Pavel Măricel), şedinţa fiind legal constituită.
întrucât preşedintele de şedinţă - dl. consilier Pavel Măricel întârzie, lucrările vor fi
conduse de către preşedintele de rezervă ales - dl. consilier Popa Valentin.
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 31 august
2015.
Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Griviţa a fost aprobat cu un număr
de 11 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 1 „abţineri” (dl. consilier Iordache Viorel Cornel).
La şedinţă ajunge şi dl. consilier Pavel Măricel. Preşedintele de şedinţă îi permite să
participe la lucrările şedinţei.
Preşedintele de şedinţă - dl. consilier Popa Valentin supune la vot proiectul ordinii de zi.
Ordinea de zi a fost aprobată cu un număr de 13 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0
„abţineri”.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind declararea unor
bunuri de interes public şi aparţinând domeniului public al comunei Griviţa, judeţul Vaslui.
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.
Dnii. consilieri Pavel Măricel şi Paiu Gabriela Luminiţa solicită să li se permită să se
retragă de la lucrările şedinţei.
Preşedintele de şedinţă le permite să se retragă de la şedinţă.
Nemaifiind alte probleme de dezbătut, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre privind declararea unor bunuri de interes public şi aparţinând domeniului public al
comunei Griviţa, judeţul Vaslui.
Cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri” proiectul de hotărâre
a fost adoptat.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru întocmirea
inventarului domeniului public de modificare şi completare a inventarului bunurilor ce aparţin
domeniului public al comunei Griviţa, judeţului Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotărârea
Guvernului nr. 1361/2001.
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 pentru întocmirea inventarului domeniului public de modificare şi completare a
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inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Griviţa, judeţului Vaslui, atestat
prin anexa nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001.
Cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri” proiectul de hotărâre
a fost adoptat.
Nemaifiind alte probleme se declară închise lucrările şedinţei ordinare a consiliului local.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier
Pavel Măricel

Secretar
Vătafu Bogdan Constantin
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