Nr .8311 din 27.11.2020.
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 27 noiembrie 2020
Astăzi ,data de mai sus in sala de şedinţe a Primăriei comunei Grivița , judeţul
Galaţi are loc sedinta extraordinara a Consiliului Local Grivița care a fost convocata
in baza Dispozitiei nr.315 din 23.11.2020 a primarului comunei Grivița, prin
convocatorul nr. 8060 din 23.11.2020.
La această şedinţă sunt prezenţi de drept dl. Angheluta Florin, presedinte de
sedinta (si viceprimar al comunei), Carp Gheorghe, secretarul general al comunei ,
Chirila Mihail, contabil, si, Constandache Gabriel, referent Compartiment agricol al
Primariei com. Grivița.
Având in vedere situația excepțională , constatată de către autoritățile abilitate,
(epidemia de CORONAVIRUS - COVID-19), sedința de astăzi urmează a se
desfășura prin mijloace electronice asa cum prevede OUG 57/2019 privind Codul
administrativ, procedura prevazuta si in Regulamentul de organizare si functionare a
Consiliului Local al Comunei Grivita, judetul Galati , rezultatele votului vor fi
consemnate de către secretarul general al unității administrativ -teritoriale comuna
Grivița, in procesul verbal.
Secretarul general al comunei face prezenţa (telefonic), a consilierilor locali ,
care confirma participarea telefonica la aceasta sedință a consiliului si constată că
la şedinţa participă toti cei 13 consilieri care compun consiliul local.
Sedinta fiind legal constituită , poate sa-si inceapa lucrările . Materialele
pentru aceasta șediță au fost transmise atât pe site-al primariei, cat si presedintilor
comisiilor de specialitate.
Secretarul general al comunei consultă (telefonic) consilierii locali dacă au
obiecţii asupra procesului -verbal incheiat in şedinţa anterioară a Consiliului Local
(9 noiembrie 2020); fiind supus votului , procesul- verbal de sedinta este aprobat cu
13 voturi pentru.
Se anunta ordinea de zi a prezentei sedinte.
Ordinea de zi a ședinței este următoarea:
1 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului Local al Comunei Grivita, judetul Galati;
Initiator = primarl comunei – dl. Chebac Niță
2 Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul
2021;
Initiator = primar, Chebac Niță
3 Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Actelor aditionale la
Contractele de inchiriere nr.4061 , 4062 ,4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068,
4069,4070,4071/2018 de ajustare a chiriei la pasune pe anul 2020;
Initiator = primar, Chebac Niță
4 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei Grivita,
judetul Galati in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Interecomunitara
“Serviciul Regional de Apa” Galaţi, și acordarea unui mandat special;
Initiator = primar, Chebac Niță
5 Proiect de hotarare privind desemnarea d-lui. Angheluță Florin viceprimarul

com. Grivita ca reprezentant al comunei Grivita în Adunarea Generală a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galaţi ;
Initiator = primar, Chebac Niță
6 Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat din raza teritorială a comunei Grivita, jud. Galati,
(Scoala Gimnaziala Nr.1 Grivita), pentru anul şcolar 2021-2022 ;
Initiator = primar, Chebac Niță
7 Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului
Local al comunei Grivița, in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Nr.1
Grivita in anul scolar 2020-2021
Initiator = primar, Chebac Niță
8 Proiect de hotarare privind alocarea din bugetul local a sumei de 12.000 lei
pentru cadourile de Craciun, acordate prescolarilor si elevilor claselor primare si
gimnaziale din comuna Grivita si angajatilor comunei, precum si cetelor de
colindatori.
Initiator = primar, Chebac Niță
Consilierii locali participanti la sedinta, confirma primirea materialelor de
sedinta puse la dispoziție, si inceperea sedintei cu dezbateri/amendamente asupra
proiectelor de hotarari, cu urmatoarele exceptii:
- Dl. consilier Popa Paul-Alin solicita scoaterea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: desemnarea reprezentatilor CL in CA scoala; desemnare
reprezentant ADI ECOSERV; desemnare reprezentant ADI APA CANAL; proiect de
hotarare de aprobare taxe si impozite locale 2021, aprobare sume Pom Craciun,
aprobare retea scolara2021 si proiect de hotare privind ajustare chirie contracte
pasune ,considerand ca au fost incalcate prevederile art.136 alin.8, lit.c din OUG
57/2019, lipsa avizelor comisiilor de specialitate – „nu a fost convocata nicio
comisie de specialitate”;
- D-na. consilier Gatu Petruta, sustine punctul de vedere al d-lui consilier local
Popa Paul-Alin considerand ca ”sedinta comisiei pentru invatamant nu s-a tinut
intr-un cadru organizat” ; a semnat avizul in preziua sedintei, in urma discutiei cu
presedintele Comisiei invatamant - dl. Ochiana Ion, dar solicita ca acest lucru sa
nu se ia in considerare.
Celor doi consilieri locali le sunt prezentate avizele semnate de catre toti
ceilalti consiliei locali – membri ai celor trei comisii de specialitate ale consiliului
local.
Se trece la discutii si supunerea la vot, a proiectelor de hotarare in ordinea in
care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi a ședinței , dupa urmatoarea procedura:
fiecare din cele 8 (opt) poiecte de hotarari : Proiect 1 (P1), Proiect 2 (P2 ), Proiect
3 (P3), Proiect 4 (P4), Proiect 5 (P5), Proiect 6 (P6), Proiect 7 (P7) si Proiect 8
(P8), sunt prezentate individual, iar consilieri locali, isi aduc aportul - dezbateri
/amendamente , etc, vot. Telefonic, sunt contactati individual consilierii locali,
obtinandu-se:
1.-Andrei Mihai , vot: P.1-P8” =pentru”,
2.- Andrei Niță, vot: P.1-P8” =pentru”,
3.- Angheluță Florin, vot: P.1-P8” =pentru”,”
4.- Geana Dan, vot: P.2 “impotriva”, iar P.1,P3, P.4, P.5, P.6, P.7 vot

“pentru” ; la P.8, vorbitorul propune urmatorul amendament: “Comisia ce se va
ocupa de distribuirea cadourilor, va avea in componenta sa si un reprezentant al
Scolii Gimnaziale si al Consiliului Local”; anunta vot “pentru” si la acest proiect de
hotarare ;
5.- Danaila Costel, vot: P.1 -P8” =pentru”,
6.- Grigoriu Ionut, vot: P.1 - P8” =pentru”;
7 .- Marus Tudorel, vot: P.1 - P8” =pentru”;
8.- Ochiana Gh. Ion, vot: P.1 - P8” =pentru”;
9.- Savulescu Larisa, vot: P.1 - P8” =pentru”;
10.- Stan Tache-Janel, se ofera membru in comisie - vot: P.1 - P8” =pentru”;
11.- Trandafir Nița , vot: P.1 – P.8=”pentru”;
Secretarul general al comunei face cunoscut consilierilor rezultatul votului.,
dupa care, tot telefonic, dl. Angheluta Florin, presedinte de sedinta si viceprimar al
comunei, anunţă telefonic consilierii participanți că s-au epuizat punctele inscrise pe
ordinea de zi, se declară inchise lucrările acestei şedinţe, urmand ca in cel mai scurt
timp , consilierii sa confirme si prin e-mail votul exprimat, telefonic.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ANGHELUTA FLORIN
Intocmit
Secretar general al comunei
Carp Gheorghe

