
STROE VASILE PRIMARUL COMUNEI GRIVIŢA

            Telefon: 0243.243.001
            Fax: 0243.243.001
            E-mail: primariagrivita@yahoo.com 

 

            Data nasterii: 7.01.1958
            Locul nasterii: localitatea Griviţa, judetul Ialomiţa
            Starea civila: căsătorit, 3 copii

            EDUCAŢIE ŞI FORMARE

            Octombrie 2006 - Iunie 2009

Universitatea “Spiru Haret”, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică - Specializarea  Administraţie Publică

Perioada 1973 -  1978 
Liceul de Metrologie - Bucureşti, Specializarea : Metrologie

            ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

            2 Iulie 1996 - In prezent 

            PRIMAR  al comunei Griviţa

·      şef al administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate; 

·      aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local Griviţa; 

·      întocmirea proiectului bugetului local şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

·      exercitarea funcţiei de ordonator principal de credite; 

·      luarea măsurilor pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor şi 
epizootiilor; 

·      asigurarea ordinii publice şi linistii în localitate; 

·      controlarea igienei şi salubrităţii localurilor publice publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru 
populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate; 

·      luarea măsurilor pentru elaborarea planului urbanistic general, precum şi a planurilor urbanistice zonale şi de 
detaliu; 

·      emiterea avizelor, acordurilor şi autorizatiilor date în competenţa prin lege; 

·      răspunderea asupra inventarierii şi administrarii bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al
comunei sau oraşului; 

·      luarea măsurilor pentru controlul depozitării deseurilor menajere, industriale sau de orice fel; 

·      propune consiliului local cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau 
din strainătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice 
locale, în vederea promovării unor interese comune;

Perioada 1980-1996

Direcţia  Apelor Române Ialomiţa - Filiala Buzău – Tehnician.

                              PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ

·      2005 -„RESPONSABILITĂŢILE ORDONATORULUI PRINCIPAL DE CREDITE” 

mailto:consiliullocalamara@yahoo.com


·      2004 -Iniţiere în utilizarea calculatorului 

·      2003 -„EU Affairs and Project Czcle Management” 

·      2001 -„DEZVOLTARE ECONOMICĂ LOCALĂ” 

·      1999- „Politici de dezvoltare locală. Pieţe de terenuri. Competiţie urbană”

·      1998- BUGETUL DE PROGRAME” 

 

EXPERIENŢA POLITICĂ

            1996-prezent
Preşedinte al Organizaţiei  locale P.D.L. GRIVIŢA
            2000 - prezent 
Vicepreşedinte în cadrul Biroului Permanent  Judeţean al Organizaţiei P.D.L. Ialomiţa
            1996-prezent
Primar al comunei Griviţa ( al 6 -l ea mandat)

 

COMPETENŢE ŞI APTITUDINI

·      Competenţe în domeniul managementului de proiect.

             În decursul activităţii, pe parcursul celor trei mandate la Primăria comunei Griviţa, am participat la elaborarea şi 
implementarea următoarelor proiecte:

·      Proiect "Modernizare sistem alimentare cu apa", O.G. 7/2006

·      Proiect " Reparaţii capitale Şcoala Griviţa"

·      Proiect " Reparaţii capitale Grădiniţa Smirna"

·      Proiect " Reparaţii drumuri locale"

·      Proiect " Reparaţii capitale Grădiniţa Smirna"

·      Proiect " Reparaţii capitale Cămin Cultural Griviţa"

·      Proiect " Implementarea  sistemului de management integrat al deşeurilor în zona de nord al judeţului 
Ialomiţa " - Contributia: Manager de proiect

·      Proiect " Baza sportivă multifuncţională model Tip I în comuna Griviţa, judeţul Ialomiţa"
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