
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
SECRETAR
Nr.        din 

Instituţia Prefectului- judeţul Ialomiţa

              Secretarul general al U.A.T. Griviţa comunică Prefectului  judeţului Ialomiţa, pentru
exercitarea controlului asupra legalităţii, următoarele documente :
- Dispoziţia primarului nr. 147/ 14.09.2020 pentru convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţă
extraordinară in data de  15.09.2020.

Nr.
crt

Numărul
hotărârii

Consilieri în
funcţie

Consilieri
prezenţi

Rezultatul votului Obs
Pentru împotrivă abţineri

1 44 13 10 10 - -
2 45 13 10 10 - -

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
Dumitru –Marius  DEMETER 



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
SECRETAR GENERAL
Nr.          din 

CĂTRE,
                                                          d-nul Vasile STROE  

                                                         Primarul comunei Griviţa

              Secretarul general al U.A.T. Griviţa comunică primarului comunei Griviţa în vederea
luării la  cunoştinţă, pentru exercitarea drepturilor  şi  obligaţiilor prevăzute de lege,  următoarele
documente:

Nr.
crt

Conţinut Obs.

1
Hotărârea nr. 44/15.09.2020  privind  rectificarea bugetului local al comunei Griviţa
pe anul 2020.

 10 voturi 
“pentru”

2
Hotărârea nr. 45/15.09.2020 privind aprobarea Acordului de Parteneriat / 
asociere în vederea  accesarii programului de investitii„Dezvoltarea reţelelor 
inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de 
flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor
de transport, distribuţie şi consum final ”.

 10 voturi 
“pentru”

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

Dumitru –Marius  DEMETER 

 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

DOSAR

CUPRINZÂND LUCRĂRILE ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE  DIN DATA DE
15 septembrie 2020

ORDINEA DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2020. 
Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

2.Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  Acordului  de  Parteneriat  /  asociere  în  vederea
accesarii  programului  de  investitii„Dezvoltarea  reţelelor  inteligente  de  distribuţie  a  gazelor
naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de
integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final ”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

3. Diverse.           

JUDEŢUL IALOMIŢA



PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 4406 din 18.09.2020

PROCES VERBAL

   În conformitate cu prevederile art. 138  alin. 17 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, astăzi 18 septembrie 2020 am procedat la afişarea
procesului verbal al şedinţei Consiliului local  Griviţa din data de 15  septembrie  2020.

   În  conformitate  cu  prevederile  art.  11  din  Legea  nr.  52/2003,  republicată,   privind
transparenţa  decizională  în  administraţie  astăzi  18  septembrie  2020, am  procedat  la  afişarea
minutei şedinţei Consiliului local Griviţa din data 15 septembrie 2020.
             

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

Dumitru –Marius DEMETER 

    

   
     

      JUDEŢUL IALOMIŢA



PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
      SECRETAR GENERAL

MINUTA
Şedinţei din 15.09.2020

Prezenţi la şedinţă  10 consilieri din 13 aleşi.
Absenţi : 3 (nemotivaţi)

Nr.
crt

Conţinut Obs.

1
Hotărârea nr. 44/15.09.2020  privind  rectificarea bugetului local al comunei Griviţa
pe anul 2020.

 10 voturi 
“pentru”

2
Hotărârea nr. 45/15.09.2020 privind aprobarea Acordului de Parteneriat / 
asociere în vederea  accesarii programului de investitii„Dezvoltarea reţelelor 
inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de 
flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor
de transport, distribuţie şi consum final ”

 10 voturi 
“pentru”

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
Dumitru –Marius DEMETER 

ROMANIA



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr.          din 

PROCES VERBAL

În conformitate cu prevederile art. 198 alin. 2 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57
din  3  iulie  2019 privind  Codul  administrativ,  astăzi____________am  procedat  la  afişarea
următoarelor acte administrative: 

Nr.
crt

Conţinut Obs.

1
Hotărârea nr. 44/15.09.2020  privind  rectificarea bugetului local al comunei Griviţa
pe anul 2020.

 10 voturi 
“pentru”

2
Hotărârea nr. 45/15.09.2020 privind aprobarea Acordului de Parteneriat / 
asociere în vederea  accesarii programului de investitii„Dezvoltarea reţelelor 
inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de 
flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor
de transport, distribuţie şi consum final ”

 10 voturi 
“pentru”

.
   SECRETAR GENERAL AL U.A.T,                                                                     

Dumitru –Marius DEMETER 

ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                                     



PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA                                       
PRIMAR                

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local Griviţa, 

din data de  15 septembrie 2020, orele 08.30

              Primarul comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- prevederile art.133 alin. 2 pct.a), art.134 alin.1, lit.a), alin.4  şi art.196 alin.1 lit.b) din

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1 - Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Griviţa în data de
15  septembrie  2020 orele  08.30,  la  Caminul  cultural,  sat  Grivita  comuna  Griviţa, conform 
documentului de convocare anexat.

Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia 
consilierilor locali ai Consiliului Local al Comunei Griviţa în format fizic şi electronic.

Art. 3. Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute 
de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului Local al Comunei Griviţa.

Art. 4. Cu privire la proiectele  de hotărâre  menţionate, se pot formula şi depune 
amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General

al U.A.T.
Art. 6.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c), ale art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea 

contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Ialomiţa 

pentru exercitarea controlului de legalitate.

                      PRIMAR,                                                             
                              Vasile STROE                                           
                                                                        CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU  LEGALITATE

                                                                                     SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
                                                                                     Dumitru –Marius DEMETER 

Nr. 147



Din 14.09.2020
Emisă în Griviţa
Ex.  

                                       

   Anexă la Dispoziţia nr. 147 /14.09.2020
a Primarului Comunei Griviţa, Judeţul Ialomiţa

                                                    
C O N V O C A T O R

 În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 147  din  14 septembrie 2020 sunteţi convocat
în şedinţa extraordinară de îndată în data de 15 septembrie 2020 ora 08.30, la  Caminul cultural, 
sat Grivita, comuna Griviţa, avînd următorul Proiect de  ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2020. 
Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

2.Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  Acordului  de  Parteneriat  /  asociere  în  vederea
accesarii  programului  de  investitii„Dezvoltarea  reţelelor  inteligente  de  distribuţie  a  gazelor
naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de
integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final ”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

3. Diverse.           
Documentele  înscrise  în  Proiectul  Ordinii  de  zi  a  şedinţei  sunt  puse  la  dispoziţia

consilierilor locali ai Consiliului Local al Comunei Griviţa, în format fizic şi electronic.
Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege,

se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Griviţa.
Cu privire la proiectele de hotărâre  menţionate, se pot formula şi depune amendamente în 

condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul  
administrativ.                                      

                                                                             
PRIMAR

Vasile STROE 



JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

INVITAŢIE

                                                                                          D-nul consilier 

              În conformitate cu dispoziţiile art.133 alin. 2 pct.a), art.134 alin.1, lit.a), alin.4  şi art.196
alin.1  lit.b)  din  ORDONANŢĂ  DE  URGENŢĂ  nr.  57  din  3  iulie  2019 privind  Codul
administrativ,  vă invităm să participaţi la  lucrările şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului
local  Griviţa, ce va avea loc  în ziua de 15.09.2020 ora  08.30, la  Caminul cultural, sat Grivita,
comuna Griviţa, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2020. 
Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

2.Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  Acordului  de  Parteneriat  /  asociere  în  vederea
accesarii  programului  de  investitii„Dezvoltarea  reţelelor  inteligente  de  distribuţie  a  gazelor
naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de
integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final ”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

3. Diverse.           
SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

Dumitru –Marius DEMETER 

                                             



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI GRVITA
Nr. 4346 / 14.09.2020

PROCES VERBAL

Astăzi, 14.09.2020, în conformitate cu prevederile art. 135 alin. 4 din ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, am procedat la afişarea dispoziţiei
privind convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţa extraordinară de îndată pentru ziua de  15
septembrie 2020, ora 08.30  la sediul Primăriei comunei Griviţa cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2020. 
Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

2.Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  Acordului  de  Parteneriat  /  asociere  în  vederea
accesarii  programului  de  investitii„Dezvoltarea  reţelelor  inteligente  de  distribuţie  a  gazelor
naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de
integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final ”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

3. Diverse.           

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.

Dumitru –Marius DEMETER 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 15.09.2020  în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Griviţa.

Consiliul Local Griviţa a fost convocat în şedinţă extraordinară de îndată de către primarul
comunei Griviţa, domnul Vasile Stroe prin dispoziţia nr.147 din 14.09.2020 care stabileşte data,
ora şi locul desfăşurării şedinţei, precum şi proiectul ordinii de zi. Dispoziţia a fost afişată la sediul
Consiliului Local Griviţa prin grija secretarului general. 

Participanţi  la şedinţă:  Bunica Dumitru,  Bâlbâe Mihail,  Damian Dumitru,  Dobre Iulian,
Dudaş Cristian Dorin,  Gavrilă  Ion,  Georgescu Adrian,  Rotaru Daniel,  Stan Marinică şi  Vasile
Ştefan. 
        La şedinţă a mai participat domnul secretar general al U.A.T. Dumitru - Marius Demeter.
        După efectuarea apelului nominal,  domnul Dumitru-Marius Demeter comunică situaţia
prezenţei preşedintelui de şedinţă care, constatând că sunt prezenţi 10 din cei 13 consilieri aleşi,
declară deschise lucrările şedinţei.  
          D-nul presedinte de şedintă, Dumitru Damian, supune la vot aprobarea procesului verbal
încheiat  la şedinţa Consiliului Local din data de 31.08.2020, care este votat  în unanimitate de
voturi de către cei prezenţi.

D-nul Primar solicită aprobarea ordinei de zi cu următoarele proiecte de hotărare:
 1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2020. 

Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
2.Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  Acordului  de  Parteneriat  /  asociere  în  vederea

accesarii  programului  de  investitii„Dezvoltarea  reţelelor  inteligente  de  distribuţie  a  gazelor
naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de
integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final ”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

Ordinea de zi  este aprobata in unanimitate.
Primul  proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel privind 

rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2020.
D-nul  Primar:“Având  în  vedere  referatul  compartimentului  de  contabilitate  se  impune

aprobarea rectificării bugetului local conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Dumitru Damian: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2020 
este votat cu 10 voturi “pentru”. 

Al  doilea  proiect  de hotărâre aflat  pe ordinea  de zi  care este  supus dezbaterii  este  cel
privind aprobarea  Acordului  de  Parteneriat  /  asociere  în  vederea   accesarii  programului  de
investitii„Dezvoltarea  reţelelor  inteligente  de distribuţie  a  gazelor  naturale  în  vederea  creşterii
nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor de
transport, distribuţie şi consum final ”.

D-nul  Primar:“Având  în  vedere  lansarea  programului  naţional  „Dezvoltarea  reţelelor
inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă,



eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final ”.
vă propun spre aprobare acestui proiect de hotărâre. ”
            D-nul Dumitru Damian: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat / asociere în vederea  
accesarii programului de investitii„Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor 
naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de 
integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final ”este votat cu 10 voturi “pentru”.

Constatând că nu mai sunt şi alte probleme de discutat şi nici înscrieri la cuvânt, ordinea de
zi  fiind epuizată domnul preşedinte declară închise lucrările şedinţei.
                            
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR GENERAL  AL U.A.T.,
                  Dumitru DAMIAN                                                 Dumitru –Marius DEMETER 

JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL GRIVITA

TABEL
privind situaţia comunicării invitaţiei de participare la şedinţa de îndată a Consiliului Local Griviţa

din 15.09.2020 ora 08:30

              

Nr. crt. Numele si preumele Semnatura

1 BÂLBÂE MIHAIL

2 BUNICA DUMITRU

3 DAMIAN DUMITRU

4 DOBRE IULIAN

5 DUDAŞ CRISTIAN DORIN

6 GAVRILĂ ION

7 GRADEA GEORGE

8 GEORGESCU ADRIAN

9 DAVID TEOFIL

10 NICA CORNEL

11 ROTARU DANIEL

12 STAN MARINICĂ

13 VASILE ŞTEFAN

                                                        

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

Dumitru –Marius DEMETER 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proiect
H O T Ă R Â R E

privind  rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2020

  Consiliul Local Grivita, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:

 referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.4310 din 11.09.2020 ;       
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.4311 din 11.09.2020 ;
 prevederile art.2 pct. 47, pct. 59, art 19 alin (2), art.49 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, actualizată;      
 În temeiul prevederilor art. 87, art. 129 alin (4) lit. a), art. 139, alin (1), alin (3), lit. a),  art.

196  alin.(1)  lit.a)  din  ORDONANŢĂ  DE  URGENŢĂ  nr.  57  din  3  iulie  2019 privind  Codul
administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.  1  –  Se  aprobă  rectificarea  bugetului  local  al  comunei  Griviţa  pe  anul  2020  prin

suplimentare credite bugetare astfel : 
         - la partea de “Venituri” suma 5516,72 mii lei în loc de 5516,72 mii lei; 
         - la partea de “Cheltuieli” suma de 6148,72 mii lei în loc de 5784,72 mii lei;
         - deficit în sumă de 668 mii lei;

Art. 2 –Se aprobă modificarea bugetului atât la partea de venituri la capitolul 11.02.06 „Sume
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” cu suma de +400 mii lei cât şi la partea de
cheltuieli la capitolul 84.02.03  “Străzi”, alin.71.01.30 “Alte active fixe” cu  suma de +200  mii lei,
pentru  obiectivul  “Modernizare drum comunal DC28 Smirna-Traian” cu suma de +200 mii lei, la
capitolul 70.02.50  “Alte cheltuieli in domeniul locuinţelor”, cu suma de 200 mii lei din care la alin.
71.01.30 “Alte active fixe” cu suma de  +100 mii lei pentru obiectivul “Extindere cimitir” cu suma
de  +100 mii lei şi la alin.20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” cu suma de +100 mii lei;

Art. 3 – Se suplimenteză “Lista de investiţii” cu suma de +300 mii lei astfel:
- la obiectivul “Modernizare drum comunal DC 28 Smirna-Traian” cu suma de  +200 mii lei;
- la obiectivul “Extindere cimitir” cu suma de  +100 mii lei;
Art. 4 - Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează  primarul  comunei Griviţa în calitate de

ordonator  principal  de  credite  şi contabilul  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului
comunei Griviţa.

Art. 5  -  Prezenta  hotărâre va fi adusă la  cunoştinţă publică de  către secretarul general al
U.A.T..

                                      INIŢIATOR,                                             

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

                                                                                    SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,               
                 Dumitru-Marius DEMETER 

Nr. 44
Din 14.09.2020
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
privind  rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2020

  Consiliul Local Grivita, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:

 referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.4310 din 11.09.2020 ;       
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.4311 din 11.09.2020 ;
 prevederile art.2 pct. 47, pct. 59, art 19 alin (2), art.49 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, actualizată;      
 În temeiul prevederilor art. 87, art. 129 alin (4) lit. a), art. 139, alin (1), alin (3), lit. a),  art. 196

alin.(1) lit.a) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2020 prin suplimentare

credite bugetare astfel : 
         - la partea de “Venituri” suma 5516,72 mii lei în loc de 5516,72 mii lei; 
         - la partea de “Cheltuieli” suma de 6148,72 mii lei în loc de 5784,72 mii lei;
         - deficit în sumă de 668 mii lei;

Art. 2 –Se aprobă modificarea bugetului atât la partea de venituri la capitolul 11.02.06 „Sume
defalcate  din TVA pentru echilibrarea bugetelor  locale” cu suma de  +400 mii  lei  cât  şi  la  partea de
cheltuieli la capitolul 84.02.03  “Străzi”, alin.71.01.30 “Alte active fixe” cu  suma de +200  mii lei, pentru
obiectivul  “Modernizare  drum comunal  DC28 Smirna-Traian”  cu suma de  +200 mii  lei,  la  capitolul
70.02.50  “Alte cheltuieli in domeniul locuinţelor”, cu suma de 200 mii lei din care la alin. 71.01.30 “Alte
active fixe” cu suma de  +100 mii lei pentru obiectivul “Extindere cimitir” cu suma de  +100 mii lei şi la
alin.20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” cu suma de +100 mii lei;

Art. 3 – Se suplimenteză “Lista de investiţii” cu suma de +300 mii lei astfel:
- la obiectivul “Modernizare drum comunal DC 28 Smirna-Traian” cu suma de  +200 mii lei;
- la obiectivul “Extindere cimitir” cu suma de  +100 mii lei;
Art.  4 -  Cu  aducerea  la  îndeplinire  se  însărcinează  primarul  comunei  Griviţa în  calitate  de

ordonator principal de credite  şi contabilul din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei
Griviţa.

Art. 5  -  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general al U.A.T..

Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 15 septembrie 2020 , cu un număr de 10 voturi “Pentru”,
0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.                                                

    

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

                         Dumitru DAMIAN                                             CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,                 

                                                                                               Dumitru-Marius  DEMETER  

Nr. 44
Din 15.09.2020
Adoptată la Griviţa
Ex.                       
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