PROCES-VERBAL
incheiat ast[zi, 04 iulie 2016, in qedinfa ordinari a Consiliului
local al comunei Grivifa, judeful Vaslui
Consiliul local al comunei Grivila, judeful Vaslui, a fost convocat in gedinf[ ordinard
conform Dispoziliei primarului comunei Grivila nr.252130 iunie 2016.
in urma prezenlei nominale fbcute de cdtre secretarul comunei Grivi{a - Vdtafu BogdanConstantin'rezultd, cd sunt prezenli 13 consilieri din numdrul total de
13, gedinfa fiind legal

constituit6.

Preqedintele de qedinfd dl. consilier Crefu Neculai dd cuvAntul domnului
Vdtafu BogdanConstantin secretarul comunei Grivifa, care supune spre aprobare Consiliului
local Grivila,
Procesul-verbal al gedinfei extraordinare a Consiliului local al comunei
Grivifa din data de 29
iunie 2016

-

Procesul-verbal al gedinfei extraordinare a consiliului local Grivifa a fost
aprobat cu un
numdr de 13 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,contra,, gi 0
,,ab{ineri,,.
Pregedintele de gedinti - dl. consilier Crelu Neculai supune la vot proiectul
ordinii de zj.
Ordinea de zi a fost aprobatd" cu un numdr de 13 voturi
,,pentru", 0 voturi ,,contra,, gi 0
,,abfineri".
Se trece la punctul I de pe ordinea de zi: proiect de hotdrdre privind
aprobarea elaboririi
gi implementdrii unui proiect in cadrul Programului Operational Capital
Uman (pOCU) 2014
-

2020.

Pregedintele de gedinfi dd citire proiectului de hotdrdre gi expunerii de motive.
in continuare domnii consilieri sunt invitaJi la discufii.

Dnii. consilieri Nifticd Vasile gi Iordache Iulian-Marian solicitd sd li se permitd sd
se

retragd de la lucrbrile gedinfei.

Pregedintele de gedinld le permite sd se rcftagd,de la gedinf6.
Dl. consilier Ilie Petru: din proiectul de hotdrAre qi expunerea de motive reiese ca este
un
proiect bun 9i sd sperdm cd"va fi eligibil. Sunt de acord cu acest proiect
de hotdr6re.

Dl. consilier Iordache Viorel-Cornel: proiectul

este cu parte de cofinanfare sau este
finan[at 100% ?
Secretarul comunei Vdtafu Bogdan-Constantin: proiectul este cu parte de
cofinan{are.
Nemaifiind alte probleme de dezbdtut, pregedintele de pedinfd supune la vot proiectul
de
hotdrare privind aprobarea elabordrii gi implementdrii unui proiect in
programului
cadrul
Operational Capital Uman (POCU) 2014 - 2020.
Cu un numSr de 11 voturi ,,pg[tru", 0 voturi ,,contra" gi 0
,,ablineri', proiectul de hotdrare
a fost adoptat.

punctul 2 de pe ordinea de zi: proioct de hotdrdre privind rectificarea
bugetului
local al comunei Grivi{a pe anul 2016.
Pregedintele de gedinfd dd citire proiectului de hotdrdre gi expunerii
de motive.
in continuare domnii consilieri sunt invitali la discu{ii.
Se trece la

Nemaifiind alte probleme de dezbdtut, pregedintele de gedin{d supune la vot proiectul de
hotdrdre privind rectificarea bugetului local al comunei Grivifa pe anul 2016.
Cu un numdr de 11 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,contra" gi 0 ,,ablineri" proiectul de hotdrdre
a fost adoptat.

Se trece

la punctul 3 de pe ordinea de zi:

alegerea pregedintelui de gedin![

pregedintelui de rczewd, al Consiliului local Grivifa.
Secretarul comunei - Vatafu Bogdan Constantin,

di

gi

a

citire referatului prin care aduce la

cunogtinJa consilierilor necesitatea emiterii unei hotdrAri de alegere a pregedintelui de gedinJ[ gi
a preqedintelui de rezervdpentru perioada august - septembie 2016.

Dl. consilier Topalea Gheorghe Cdtdlin propune preqedinte de dl. consilier Dabija Ioan
iar locJiitor pe dl. consilier Ilie Petru.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea dlui. consilier Topalea Gheorghe
Cdtilin ca pregedinte de gedin{[ sd fie ales dl. consilier Dabija Ioan, iar locliitor dl. consilier Ilie
Petru.

Cu un numdr de 11 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,conttd' gi 0 ,,ablineri" propunerea a fost
adoptald.

Nemaifiind alte probleme se declard inchise lucrdrile gedin{ei ordinare a consiliului local.

Pregedinte de gedin{[,
Consilier
Dabija Ioan

Secretar

