PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 27 noiembrie 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. 409/20 noiembrie 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 30
octombrie 2015.
Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Griviţa a fost aprobat cu un număr
de 12 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 1 „abţineri” (dl. consilier Iordache Viorel Cornel).
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”.
Preşedintele de şedinţă propune la punctul 5 de pe ordinea de zi să fie discutat primul
motivat de prezenţa la şedinţă a dnei. Negîci Silvia - contabilul primăriei.
Propunerea este aprobată cu 13 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local pe anul 2015, luna noiembrie.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre şi expunerii de motive la proiectul
de hotărâre.
în continuare domnii consilieri sunt invitaţi la discuţii.
Dnii. consilieri Pavel Măricel şi Focşa loan Florin solicită să li se permită să se retragă de
la lucrările şedinţei.
Preşedintele de şedinţă le permite să se retragă de la şedinţă.
Dl. consilier Iordache Viorel Cornel: referitor la suma de la cheltuieli de la capitolul
cultură de 9.000 lei este corect prinsă acolo ?
Dna. Negîci Silvia: este vorba despre o echilibrare a bugetului pe acest capitol.
Dl. consilier Iordache Viorel Cornel: suma de la drumuri de 91.000 lei nu este prea
mare ?
Dna. Negîci Silvia: sumele din buget au fost trecute în funcţie de necesităţile existente în
prezent.
Nemaifiind alte probleme de dezbătut, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, luna noiembrie.
Cu un număr de 10 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 doreşte să îşi motiveze votul datorită faptului că
sumele din buget le consieră prea mari.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 20/31.07.2014 privind însuşirea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Griviţa.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre şi expunerii de motive la proiectul
de hotărâre.
în continuare domnii consilieri sunt invitaţi la discuţii.
Dl. consilier Ilie Petru : terenul împădurit intră în domeniul privat al comunei Griviţa ?
Vătafu Bogdan Constantin - acest teren este prins în inventarul domeniului privat.
Nemaifiind alte probleme de dezbătut, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 20/31.07.2014
privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Griviţa.
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 privind modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 18/28.04.2011 privind transmiterea cu titlu
gratuit a dreptului de proprietate asupra terenului atribuit în folosinţă gratuită unităţilor de cult,
în proprietatea Parohiei Trestiana din comuna Griviţa, judeţul Vaslui.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre şi expunerii 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 modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 18/28.04.2011
privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra terenului atribuit în
folosinţă gratuită unităţilor de cult, în proprietatea Parohiei Trestiana din comuna 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 3 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind constituirea unui
drept de superficie, cu titlu oneros.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre şi expunerii de motive la proiectul
de hotărâre.
în continuare domnii consilieri sunt invitaţi la discuţii.
Vătafu Bogdan Constantin: având în vedere faptul că dl. Tenea Victor Paul, locuitor al
satului Trestiana, are edificată o construcţie pe terenul aflat în inventarul domeniului privat al
comunei Griviţa, imobil construit în baza autorizaţiei de construire nr. 6/27.01.1998, se impune
reglementarea situaţiei juridice a terenului pe care se află edificat imobilul.
Nemaifiind alte probleme de dezbătut, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros.
Cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri” proiectul de hotărâre
a fost adoptat.
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Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Griviţa, judeţul Vaslui.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre şi expunerii 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 aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Griviţa, judeţul Vaslui.
Cu un număr de 10 voturi „pentru”, 1 voturi „contra” (dl. consilier Iordache Viorel
Cornel) şi 0 „abţineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal
2016.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre şi expunerii de motive la proiectul
de hotărâre.
în continuare domnii consilieri sunt invitaţi la discuţii.
Dl. consilier Ilie Petru: Codul fiscal prevede impozite pentru clădiri. Care este cota în
cazul impozitului pentru clădiri.
Vătafii Bogdan Constantin - în cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădirile
rezidenţiale şi clădirile anexă, aflate în proprietate, se calculează prin aplicarea cotei de 0,1 %
asupra valorii impozabile a clădirii. în cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădirile
nerezidenţiale, aflate în proprietate, se calculează prin aplicarea cotei de 0,5 % asupra valorii
stabilite conform Codului fiscal.
Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2 % asupra valorii
impozabile a clădirii.
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3 % asupra valorii
impozabile a clădirii.
Nemaifiind alte probleme de dezbătut, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi
amenzile aplicabile în anul fiscal 2016.
Cu un număr de 10 voturi „pentru”, 1 voturi „contra” (dl. consilier Iordache Viorel
Cornel) 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
Popa Valentin

Secretar
Vătafu Bogdan Constantin
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