PROCES--VERBAL
incheiat astlzi, 27 aprilie2016, in gedin{a ordinari a Consiliului
local al comunei Griwifa, judeful Vaslui
Consiliul local al comunei Grivija, judeful Vaslui, a fost convocat in gedinfi ordinard
conform Dispoziliei primarului comunei Grivifa nr.l38l2l aprilie 2016.
in urma prezenfei nominale fdcutd de cdtre secretarul comunei Grivila - Vdtafu Bogdan
Constantin,rczvltd cd sunt prezen{i 13 consilieri din numdrul total de 13, gedin{a fiind legal
constituitd.
Pregedintele de qedin{6 dl. consilier $olc[ Toader dd cuvdntul domnului Vdtafu Bogdan
Constantin secretarul comunei Grivila, care supune spre aprobare Consiliului local Grivifa,
Procesul-verbal al qedinfei ordinare a Consiliului local al comunei Grivila din data de 2I martie

-

2016.

Procesul-verbal al gedinlei ordinare a Corrsiliului local Grivi{a a fost aprobat cu un numdr
de 13 voturi,,pentru", 0 voturi,,contra" gi 0 ,,ab1,ineri".
Preqedintele de gedinld - dl. consilier $olcd Toader supune la vot proiectul ordinii de zi,
Ordinea de zi a fost aprobatd cu un nurnLdr de 13 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,contra" 9i 0
,,ab{ineri".

punctul 1 de pe ordinea de zi: proiect de hotdrAre privind rectificarea bugetului
local al comunei Grivifa, pe anul 2016.
Pregedintele de gedin!6 dd citire proiectului de hotdrdre.
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezintd, expunerea de motive la proiectul de
Se trece la

hotdrdre.

in continuare domnii consilieri sunt invita{i la discutii.
Dnii. consilier Pavel Maricel gi Iordacho Viorel - Corenl solicitd sd li se permit[ sd se
rcIragd de la lucrdrile gedinfei.
Pregedintele de gedin{d le permite sd se rtttagd de la qedin{d.
Nemaifiind alte probleme de dezblftut, pregedintele de gedinfd supune la vot proiectul de
hotdrfire privind rectificarea bugetului local al comunei Grivi{a, pe anul 2016.
Cu un numdr de 11 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,contra" qi 0 ,,abtineri" proiectul de hotdrdre
a fost adoptat.

Se trece |a punctul 2 de pe ordinea de zi: proiect de hotdrdre privind rcpattizarca
excedentului bugetar al anului 2015.
Pregedintele de gedin!6 dd citire proiectului de hot6r6re.
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezintd expunerea de motive la proiectul de
hotdrdre.

in continuare domnii consilieri sunt invil;afi la discufii.
Nemaif,rind alte probleme de dezbdtut, prregedintele de gedin![ supune la vot proiectul de
hotdrdre privind privind repartizarca excedentului bugetar al anului 2015.
Cu un numdr de 1l voturi ,,pontru", 0 voturi ,,contra" gi 0 ,,abfineri" proiectul de hotdrdre
a fost

adoptat.

I

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: alegerea preqedintelui de gedin{6 9i a
pregedintelui de rezewda Consiliului local Grivifa pentru perioada mai - iunie 2016.
la
Secretarul comunei - Vatafu Bogdan Constantin, d[ citire referatului prin care aduce
de gedinJd qi
cunoqtinfa consilierilor necesitatea emiterij unei hot[rdri de alegere a pregedintelui
a pregedintelui de rczewdpentru perioada mai - iunie 2016'
Dl. consilier Dabija Ioan propune preqediinte de dl. consilier Ticiu Ioan iar locliitor pe dl.
consilier Topalea Gheorghe - Cit6lin.
Nemaifiind alte propuneri, se supune lar vot propunerea dlui. consilier Dabija Ioan ca
Topalea
pregedinte de gedinfd sd fie ales dl. consilier Ticiu Ioan, iar locfiitor dl. consilier
Gheorghe Cdt6lin.
Ticiu
Cu un numdr de 10 voturi ,,pentru", 0 v'ofuri ,,contra" gi 1 ,,ab{ineri" (d1. consilier
Ioan) propunerea a fost adoPtat6.
Nemaifiind alte probleme se declard inchise lucrdrile qedinlei ordinare a consiliului local.

Pregedinte de qedinf6,
Consilier
Ticiu Ioan

Secretar
Constantin

