PROCES-VERBAL
incheiat astdzir 2g iulie 2016, in gedinfa extraordin ard, a Consiliului
local al comunei Grivifa, judefut Vaslui
Consiliul local al comunei Grivi{a, judeful Vaslui, a fost convocat in gedinf6 extraordinard
conform Dispoziliei primarului comunei Grivila rtr.27gl27 iulie 2016.
in urma prezen[einominale fdcute de cdtre secretarul comunei Grivifa - Vdtafu BogdanConstantin, rezultd" cd sunt prezen[i 10 consilieri din numdrul total de 13 (lipsd : Iordache
Viorelcornel, Silvestru Gelu, $olcd roader), gedinfa fiind legal constituitd.
Preqedintele de gedinjd dl. consilier Cre{u Neculai dd cuvdntul domnului Vdtafu BogdanConstantin - secretarul comunei Grivifa, care supune spre aprobare Consiliului local Grivila,
Procesul-verbal al gedinfei ordinare a Consiliului local al comunei Grivi{a din data de 4 iulie
2016.
Procesul-verbal al gedinfei ordinare a Consiliului local Grivija a fost aprobat cu un num[r
de 10 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,contta" gi 0 ,,abfineri,,.
Pregedintele de gedinfd - dl. consilier Crefu Neculai supune la vot proiectul ordinii de zi.

Ordinea de zi a fost aprobatd, cu un numdr de 10 voturi ,,pentru", 0 voturi
,,contra,, qi 0
,,abfineri".
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului
local al comunei Grivila, pe anul 2016.
Preqedintele de gedinfd dd citire proiectului de hotdrdre.
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezintd, expunerea de motive la proiectul de
hotdrdre.

in continuare domnii consilieri sunt invitafi la discufii.
Dl. consilier Ilie Petru: e bine cb a fost alocatd, aceastd sumd pentru a mai putea realiza
ceva. Sunt de acord cu acest proiect de hotdrdre. Din aceste sume se vor mai rcaliza qi alte
investifii ?
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana: sumele vor fi folosite pentru reabilitarea
tronsoanelor de drum afectate de inundafii.
Nemaifiind alte probleme de dezbdtut, pregedintele de gedinfd supune la vot proiectul de
hot[rdre privind rectificarea bugetului local al comunei Grivifa, pe anul 2016.
Cu un numdr de 10 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,contra" gi 0 ,,abfineri" proiectul de hot6r0re
a fost adoptat.

Dna. primar Munteanu Alina Iuliana: in calitate de initiator al proiectelor inscrise pe
ordinea de zila punctele 4 qi 5, solicit sd fie discutate in continuare proiectele de la punctele 4 gi
5 de pe ordinea de zi.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: proiect de hotdrdre privind aprobarea intocmirii
Studiului de fezabilitate pentru investilia "Modernizare drumuri de interes local in localit6tile
GriviJa gi Trestiana, comuna Grivila, jude{ul Vaslui""
Pregedintele de gedinfd dd citire proiectului de hotdrAre.

Dna' primar Munteanu Alina Iuliana prezintd, expunerea de motive la proiectul
hotdr6re.

de

in continuare domnii consilieri sunt invitafi la discufii.
Dl. consilier Ilie Petru: bine este sd puteam realiza qi investi{ia nu sd realizdmdoar studii

de fezabilitate.

Nemaifiind alte probleme de dezbdtut, pregedintele de qedin{d supune la vot proiectul de
hotdrdre privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investifia .,Modernizare
drumuri de interes local in localitdtile Grivila gi Trestiana, comuna Grivila, judeful
Vaslui,,.
Cu un numdr de 10 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,contra" gi 0
,,ab{ineri" proiectul de hotdrare
a fost adoptat.

punctul 5 de pe ordinea de zi: proiect de hotdrdre privind aprobarea intocmirii
Studiului de fezabilitate pentru investifia "$coald primar[ Stroe Belloescu cuplatd cu Gr6dinifd
program normal, sat odaia Bursucani, comuna Grivila, judeful vaslui,,.
Pregedintele de gedin{d dd citire proiectului de hotirdre.
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezintd" expunerea de motive la proiectul de
Se trece la

hot[rAre.

in continuare domnii consilieri sunt invita{i la discu{ii.
Dl. viceprimar Dabija Ioan: silile de clasd din gcoala veche, care sunt bune. ar trebui
folosite pentru o altddestinafie.
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana: au mai fost cazuri sociale la nivel de comund unde
s-a pus problema cazdrii anumitor persoane. Dupd rcalizarca gcolii putem vedea ce finan{dri
vom
putea atrage pentru localia respectivd.

Nemaifiind alte probleme de dezbbtut, pregedintele de gedin{d supune la vot proiectul de
hotdrdre privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investi{ia ,,$coald primar6
Stroe Belloescu cuplatd cu Grddinild - program normal, sat Odaia Bursucani, comuna Grivila,
judeful Vaslui".
Cu un numdr de 10 voturi ,,pgrltru", 0 voturi ,,cofltta" gi 0 ,,ab1ineri" proiectul de hotdr6re
a fost adoptat.

la punctul 2 de pe ordinea de zi: proiect de hotbrAre privind aprobarea contului
de execulie a bugetului local pentru trimestrul I, anul 2016.
Pregedintele de gedinfd dd citire proiectului de hotdrdre.
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezintd expunerea de motive la proiectul de
Se trece

hotdr6re.

in continuare domnii consilieri sunt invitafi la discufii.
Nemaifiind alte probleme de dezbdtut, pregedintele de gedin{d supune la vot proiectul de
hotdrdre privind aprobarea contului de execufie a bugetului local pentru trimestrul I, anul 2016.
Cu un numdr de 10 voturi ,,pentru", 0 vofuri ,,contra" gi 0 ,,ab1ineri" proiectul de hotdr6re
a fost adoptat.

la punctul 3 de pe ordinea de zi: proiect de hotdr6re privind aprobarca contului
de execu{ie a bugetului local pentru semestrul l, anul 2016.
Pregedintele de gedinfd dd citire proiectului de hotdrAre.
Se trece

Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezintd, expunerea de motive la proiectul

de

hotdrdre.

in continuare domnii consilieri sunt invita{i la discu{ii.
Nemaifiind alte probleme de dezbdtut, pregedintele de gedinfd supune la vot proiectul
de
hotdr6re privind aptobareacontului de execufie a bugetului local pentru
semestrul I, anul 2016.
Cu un numdr de 10 voturi ,pentru", 0 voturi ,,contra" gi 0
,,ablineri" proiectul de hotdr6re
a fost adoptat.

Nemaifiind alte probleme se declard inchise lucrdrile gedinfei ordinare a consiliului local.

Pregedinte de qedinfd,
Consilier
Dabija Ioan

Secretar
Vdtafu Bogdan Constantin

