
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
GRIVIŢA
Nr.5272 din 18.11.2020

 
C   O   N   V   O   C   A   T   O   R

Având în vedere  Ordinului Prefectului judeţului Ialomiţa nr.602 din 
31.10.2020 privind declararea ca legal constituit a Consiliului local Griviţa  la 
iniţiativa consilerilor locali din partea PNL,  se convoacă în şedinţă  a doua de 
constituire a Consiliului Local al comunei Griviţa în data de 20.11.2020 la ora 
09.00, în sala de şedinţe a Consiliului local al comunei Griviţa, consilierii aleşi
la alegerile locale din 27.09.2020.

Nr. crt. Numele şi prenumele Lista
partidului politic,
alianţei pe care a

candidat
Semnatura

1 BÂLBÂE MIHAIL PNL

2 DAMIAN  DUMITRU PNL

3 DUDAŞ CRISTIAN DORIN PNL

4 GAVRILĂ ION PNL

5 GEORGESCU ADRIAN PNL

6 MARGINE GEORGETA PNL

7 ROTARU DANIEL PNL

8 VASILE ŞTEFAN PNL

9 NICA CORNEL PSD

10 STAN MARINICĂ PSD

11 BUNICĂ DUMITRU PSD

12 OPREA GHEORGHE USR-PLUS

13 GRIGORE AURELIAN USR-PLUS

SECRETAR NERAL AL U.A.T.
Dumitru -Marius DEMETER 

 
                                                                       



INVITAŢIE

        Sunteţi invitat să participaţi în data de 22 iunie 
2016, ora 09.30, la sediul Primăriei comunei Griviţa, 
pentru constituirea Consiliului Local Griviţa.

        SECRETAR,

           DEMETER DUMITRU MARIUS



TABEL
privind situaţia comunicării invitaţiei de participare la şedinţa de

constituire a Consiliului Local Griviţa, din data de 22 06.2016, ora
09.30

Nr. crt. Numele şi preumele Lista
partidului politic, alianţei pe

care a candidat

                 Semnatura

1 STROE VASILE PNL

2 ROTARU DANIEL PNL

3 GEORGESCU ADRIAN PNL

4 BÂLBÂE MIHAIL PNL

5 VASILE ŞTEFAN PNL

6 DUDAŞ CRISTIAN DORIN PNL

7 DAMIAN DUMITRU PNL

8 GAVRILĂ ION PNL

9 NICA CORNEL PSD

10 GRADEA GEORGE PSD

11 CHIRU STAN PSD

12 STAN MARINICĂ PSD

13 DOBRE IULIAN PSD

SECRETAR

Demeter Dumitru Marius



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
GRIVIŢA
Nr.2295 din 24.06.2016

 
C   O   N   V   O   C   A   T   O   R

În baza Ordinului Prefectului judeţului Ialomiţa nr.______/_________ 
se convoacă în şedinţă de constituire a Consiliului Local al comunei Griviţa în
data de 26.06.2016 la ora 09.30, în sala de şedinţe a Consiliului local al 
comunei Griviţa, consilierii aleşi la alegerile locale din 05.06.2016.

Nr. crt. Numele şi preumele Lista
partidului politic, alianţei pe

care a candidat

                 Semnatura

1 BUGA LAURENŢIU FLOREA PNL

2 ROTARU DANIEL PNL

3 GEORGESCU ADRIAN PNL

4 BÂLBÂE MIHAIL PNL

5 VASILE ŞTEFAN PNL

6 DUDAŞ CRISTIAN DORIN PNL

7 DAMIAN DUMITRU PNL

8 GAVRILĂ ION PNL

9 NICA CORNEL PSD

10 GRADEA GEORGE PSD

11 CHIRU STAN PSD

12 STAN MARINICĂ PSD

13 DOBRE IULIAN PSD

SECRETAR

Demeter Dumitru Marius
 

                                                                       



INVITAŢIE

        Sunteţi invitat să participaţi în data de 26 iunie 
2016, ora 09.30, la sediul Primăriei comunei Griviţa, 
pentru constituirea Consiliului Local Griviţa.

        SECRETAR,

           DEMETER DUMITRU MARIUS



TABEL
privind situaţia comunicării invitaţiei de participare la şedinţa de

constituire a Consiliului Local Griviţa, din data de 26 06.2016, ora
09.30

Nr. crt. Numele şi preumele Lista
partidului politic, alianţei pe

care a candidat

                 Semnatura

1 BUGA LAURENŢIU FLOREA PNL

2 ROTARU DANIEL PNL

3 GEORGESCU ADRIAN PNL

4 BÂLBÂE MIHAIL PNL

5 VASILE ŞTEFAN PNL

6 DUDAŞ CRISTIAN DORIN PNL

7 DAMIAN DUMITRU PNL

8 GAVRILĂ ION PNL

9 NICA CORNEL PSD

10 GRADEA GEORGE PSD

11 CHIRU STAN PSD

12 STAN MARINICĂ PSD

13 DOBRE IULIAN PSD

SECRETAR

Demeter Dumitru Marius



R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa.
Având în vedere:

-  Ordinul  Prefectului  nr.602/31.10.2020  privind  declararea  ca  legal  costituit  a
Consiliului local Griviţa;

 - propunerile făcute de grupul de consilieri locali constituite conform legii;
 - votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie;

În conformitate cu:
- prevederile art. 123 alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 9 alin (1) şi alin (4)  din Regulamentul – cadru de organizare şi

funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr. 35/2005, modificată şi completată
prin Legea nr. 673/2002;

În temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.  unic.  Se  alege  ca  preşedinte  de  şedinţă,  pentru  o  perioadă  de  trei
luni(noiembrie, decembrie 2020 şi ianuarie 2021) domnul consilier  Damian Dumitru,
care va conduce şedinţele consiliului local  şi va semna hotărârile adoptate de acesta.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 20 noiembrie 2020 , cu un număr de 8 
voturi “Pentru”  , 0 voturi  “Abţineri”, 5 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri 
aleşi.   

       Preşedinte de vârstă,                             Consilieri asistenţi,
GAVRILĂ ION       BUNICĂ DUMITRU

              GEORGESCU ADRIAN

Secretar general U.A.T.
                           DEMETER DUMITRU MARIUS

Nr.49 
Din 20.11.2020
Adoptată la Griviţa
Ex.



R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
privind constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local al

 comunei Griviţa

Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa.
Având în vedere:

 - propunerile făcute de grupul de consilieri locali constituite conform legii;
În conformitate cu:

      - prevederile art. 54 alin (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
      -  prevederile art.  15 şi  17 din Regulamentul  – cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale,  aprobat prin O.G. nr.  35/2005, modificată  şi
completată prin Legea nr. 673/2002;

În  temeiul  art.  45  alin  (1)  din  Legea  nr.  215/2001  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1.  (1) Se constituie comisiile de specialitate ale Consiliului local al
comunei, judeţul Ialomiţa, după cum urmează:
1.  Comisia  de  administraţie publică şi  juridică,  cu un număr de 5 membri,
având următoarea componenţă:

 Georgescu Adrian-preşedinte

 Damian Dumitru

 Bunică Dumitru-secretar

 Dudaş Cristian Dorin

 Oprea Gheorghe

2.  Comisia  pentru  buget,  finanţe,  urbanism, lucrări  publice,  administrarea
domeniului  public  şi  privat,  agricultură,  gospodărire  comunală,  protecţia
mediului,  servicii  şi  comerţ cu  un  număr  de  5  membri,  în  următoarea
componenţă:

 Rotaru Daniel-preşedinte

 Vasile Ştefan

 Grigore Aurelian-secretar

 Bâlbâe Mihail

 Stan Marinică



3.  Comisia  pentru  învăţământ,  cultură,  culte,  sănătate,  asistenţă  socială,
protecţia drepturilor copilului, sport, turism, având un număr de 5 membri, cu
următoarea componenţă:

 Margine Georgeta -preşedinte

 Gavrilă Ion

 Oprea Gheorghe-secretar

 Vasile Ştefan

 Nica Cornel

(2) Comisiile de specialitate vor funcţiona pe toată perioada mandatului
consiliului local.

Art. 2. Atribuţiile şi modul de funcţionare al comisiilor de specialitate 
constituite potrivit art. 1 sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al comunei Griviţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 20 noiembrie 2020 , cu un număr
de 13 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. 50
Emisă la Griviţa
Astăzi 20.11.2020



MANDAT 2020-2024

1. Comisia  de  administraţie publică şi  juridică,  cu un număr de 5 membri,
având următoarea componenţă:

 Georgescu Adrian-preşedinte

 Damian Dumitru

 Bunică Dumitru-secretar

 Dudaş Cristian Dorin

 Oprea Gheorghe

2.  Comisia  pentru  buget,  finanţe,  urbanism, lucrări  publice,  administrarea
domeniului  public  şi  privat,  agricultură,  gospodărire  comunală,  protecţia
mediului,  servicii  şi  comerţ cu  un  număr  de  5  membri,  în  următoarea
componenţă:

 Rotaru Daniel-preşedinte

 Vasile Ştefan

 Grigore Aurelian-secretar

 Bâlbâe Mihail

 Stan Marinică

3.  Comisia  pentru  învăţământ,  cultură,  culte,  sănătate,  asistenţă  socială,
protecţia drepturilor copilului, sport, turism, având un număr de 5 membri, cu
următoarea componenţă:

 Margine Georgeta -preşedinte

 Gavrilă Ion

 Oprea Gheorghe-secretar

 Vasile Ştefan

 Nica Cornel



JURĂMÂNT

Subsemnatul(a) BÂLBÂE MIHAIL ales în funcţia de 

consilier al comunei GRIVIŢA la alegerile locale din data de 

27 septembrie 2020, „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi 

să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile şi 

priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei GRIVIŢA” . 

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

  Data: 29.10.2020                                 Semnătura: ....................



JURĂMÂNT

Subsemnatul(a) VASILE ŞTEFAN ales în funcţia de 

consilier al comunei GRIVIŢA la alegerile locale din data de 

27 septembrie 2020, „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi 

să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile şi 

priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei GRIVIŢA” . 

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

  Data: 29.10.2020                                 Semnătura: ....................



JURĂMÂNT

Subsemnatul(a) DAMIAN DUMITRU ales în funcţia 

de consilier al comunei GRIVIŢA la alegerile locale din data 

de 27 septembrie 2020, „Jur să respect Constituţia şi legile ţării 

şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile şi 

priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei GRIVIŢA” . 

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

  Data: 29.10.2020                                 Semnătura: ....................



JURĂMÂNT

Subsemnatul(a) ROTARU DANIEL ales în funcţia de 

consilier al comunei GRIVIŢA la alegerile locale din data de 

27 septembrie 2020, „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi 

să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile şi 

priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei GRIVIŢA” . 

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

  Data: 29.10.2020                                 Semnătura: ....................



JURĂMÂNT

Subsemnatul(a) GEORGESCU ADRIAN ales în 

funcţia de consilier al comunei GRIVIŢA la alegerile locale 

din data de 27 septembrie 2020, „Jur să respect Constituţia şi 

legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile 

şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei GRIVIŢA” 

. 

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

  Data: 29.10.2020                                 Semnătura: ....................



JURĂMÂNT

Subsemnatul(a) GAVRILA ION ales în funcţia de 

consilier al comunei GRIVIŢA la alegerile locale din data de 

27 septembrie 2020, „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi 

să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile şi 

priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei GRIVIŢA” . 

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

  Data: 29.10.2020                                 Semnătura: ....................



JURĂMÂNT

Subsemnatul(a) DUDAŞ CRISTIAN DORIN ales în 

funcţia de consilier al comunei GRIVIŢA la alegerile locale 

din data de 27 septembrie 2020, „Jur să respect Constituţia şi 

legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile 

şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei GRIVIŢA” 

. 

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

  Data: 29.10.2020                                 Semnătura: ....................



JURĂMÂNT

Subsemnatul(a) NICA CORNEL ales în funcţia de 

consilier al comunei GRIVIŢA la alegerile locale din data de 

27 septembrie 2020, „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi 

să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile şi 

priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei GRIVIŢA” . 

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

  Data: 29.10.2020                                 Semnătura: ....................



JURĂMÂNT

Subsemnatul(a) STAN MARINICĂ ales în funcţia de 

consilier al comunei GRIVIŢA la alegerile locale din data de 

27 septembrie 2020, „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi 

să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile şi 

priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei GRIVIŢA” . 

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

  Data: 29.10.2020                                 Semnătura: ....................



JURĂMÂNT

Subsemnatul(a) BUNICĂ DUMITRU ales în funcţia 

de consilier al comunei GRIVIŢA la alegerile locale din data 

de 27 septembrie 2020, „Jur să respect Constituţia şi legile ţării 

şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile şi 

priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei GRIVIŢA” . 

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

  Data: 29.10.2020                                 Semnătura: ....................



JURĂMÂNT

Subsemnatul(a) MARGINE GEORGETA ales în 

funcţia de consilier local al comunei GRIVIŢA la alegerile 

locale din data de 27 septembrie 2020, „Jur să respect 

Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce 

stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor 

comunei GRIVIŢA” . 

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

  Data: 20.11.2020                                 Semnătura: ....................



JURĂMÂNT

Subsemnatul(a) OPREA GHEORGHE ales în funcţia 

de consilier local al comunei GRIVIŢA la alegerile locale din 

data de 27 septembrie 2020, „Jur să respect Constituţia şi 

legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile 

şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei GRIVIŢA” 

. 

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

  Data: 20.11.2020                                 Semnătura: ....................



JURĂMÂNT

Subsemnatul(a) GRIGORE AURELIAN ales în funcţia 

de consilier local al comunei GRIVIŢA la alegerile locale din 

data de 27 septembrie 2020, „Jur să respect Constituţia şi 

legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile 

şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei GRIVIŢA” 

. 

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

  Data: 20.11.2020                                 Semnătura: ....................



JURĂMÂNT

Subsemnatul(a) STROE VASILE, ales în funcţia de 

primar al comunei GRIVIŢA la alegerile locale din data de 27 

septembrie 2020, „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să 

fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea 

mea pentru binele locuitorilor comunei GRIVIŢA” . 

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

  Data: 20.11.2020                                 Semnătura: ....................



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proces-verbal nr. _________ din data de 29 octombrie 2020

Încheiat astăzi, 29.10.2020, în cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire
a consiliului local GRIVIŢA, convocată în baza prevederilor art. 116 alin. 1 – 3 din
Codul administrativ.

Şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local GRIVIŢA a fost
convocată prin Ordinul Prefectului nr. 528 din data de 28.10.2020 .

La şedinţă participă, de drept, reprezentantul Instituţiei Prefectului – Judeţul
Ialomiţa,  doamna  IVAN  ELENA  ,  şi  secretarul  general  al  comunei  GRIVIŢA,
domnul DEMETER DUMITRU MARIUS.

De  asemenea,  la  şedinţă  participă  următorii  consilieri  locali  validaţi  prin
încheierea judecătoriei SLOBOZIA din data de 22.10.2020 : 

1. BÂLBÂE MIHAIL
2. BUNICĂ DUMITRU
3. DAMIAN DUMITRU
4. DUDAŞ CRISTIAN DORIN
5. GAVRILĂ ION
6. GEORGESCU ADRIAN
7. NICA CORNEL
8. ROTARU DANIEL
9. STAN MARINICĂ
10.VASILE ŞTEFAN

Doamna IVAN ELENA - reprezentantul prefectului: 
Domnilor consilieri locali,  stimaţi invitaţi, prin Ordinul Prefectului Judeţului

Ialomiţa nr.528 din data de 28.10.2020, a fost convocată şedinţa privind ceremonia
de constituire a Consiliului local GRIVIŢA pentru data de  29.10.2020 ora 09.00,
întrucât, din numărul total de 13 consilieri stabilit prin Ordinul Prefectului Judeţului
Ialomiţa nr. 320 din data de 13 iulie 2020 pentru Consiliul local GRIVIŢA, au fost
validate mandatele unui număr de 10 consilieri, fiind astfel întrunite condiţiile legale
pentru  convocarea  şedinţei  privind  ceremonia  de  constituire  a  consiliului  local,
prevăzute la art. 116 alin. 1 din Codul administrativ.

Din numărul total de 10 consilieri ale căror mandate au fost validate de către
Judecătoria SLOBOZIA, sunt prezenţi un număr de 10 consilieri.

În continuare, îl rugăm pe secretarul general al comunei să ne precizeze care
este cel mai în vârstă consilier, precum şi doi dintre cei mai tineri.
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Domnul  DEMETER  DUMITRU  MARIUS  -  secretarul  general  al  unităţii
administrativ-teritoriale: 

Conform situaţiei domnul GAVRILĂ ION  este cel mai in vârstă consilier
local, iar domnii BUNICĂ DUMITRU şi GEORGESCU ADRIAN cei mai tineri.

Îi invităm pe cei trei consilieri să ia loc la masa prezidiului pentru a conduce
prima parte a lucrărilor şedinţei privind ceremonia de constituire.

Domnul GAVRILĂ ION- cel mai în vârstă dintre consilieri citeşte Încheierea
Judecătoriei  Slobozia  din  22.10.2020,  pronunţată  în  dosarul  4869/312/2020,  prin
care au fost validate mandatele următorilor consilieri (nume, prenume şi formaţiunea
politică):

Nr.
crt.

Numele si preumele APARTENENŢA POLITICĂ

1 BÂLBÂE MIHAIL PARTIDUL NAŢIONAL 
LIBERAL

2 VASILE ŞTEFAN PARTIDUL NAŢIONAL 
LIBERAL

3 DAMIAN DUMITRU PARTIDUL NAŢIONAL 
LIBERAL

4 ROTARU DANIEL PARTIDUL NAŢIONAL 
LIBERAL

5 DUDAŞ CRISTIAN DORIN PARTIDUL NAŢIONAL 
LIBERAL

6 GAVRILĂ ION PARTIDUL NAŢIONAL 
LIBERAL

7 GEORGESCU ADRIAN PARTIDUL NAŢIONAL 
LIBERAL

8 NICA CORNEL PARTIDUL SOCIAL 
DEMOCRAT

9 STAN MARINICĂ PARTIDUL SOCIAL 
DEMOCRAT

10 BUNICĂ DUMITRU PARTIDUL SOCIAL 
DEMOCRAT

Şi invalidate mandatele următorilor consilieri:

Nr.
crt.

Numele si preumele APARTENENŢA POLITICĂ

1 STROE VASILE PARTIDUL NAŢIONAL 
LIBERAL

2 BERBECEL ŞTEFANIEA ALIANŢA USR-PLUS

3 MATEI MARIUS-LIVIU ALIANŢA USR-PLUS
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Îi invităm pe consilierii locali ai căror mandate au fost validate să depună, în 
ordine alfabetică, jurământul în limba română: “Jur să respect Constituţia şi legile 
ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru 
binele locuitorilor comunei/oraşului/municipiului .......................... Aşa să îmi ajute 
Dumnezeu!”.

Urmează  depunerea jurământului  de către  consilierii  locali  validaţi,  fiecare
dintre aceştia rostind jurământul aşa cum a fost redactat şi îl semnează. 

Un exemplar al jurământului se va păstra la dosarul de constituire, iar al doilea
se înmânează consilierului local validat. 
Doamna IVAN ELENA - reprezentantul prefectului:

Potrivit art. 118 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local este legal constituit dacă
numărul consilierilor locali  care au depus jurământul  este mai mare decât primul
număr  natural  strict  mai  mare  decât  jumătate  din  numărul  membrilor  consiliului
local stabilit pentru Consiliul local GRIVIŢA , respectiv un număr de 8 consilieri.

Prin urmare, Consiliul local GRIVIŢA este legal constituit.
În termen de trei zile, se va emite ordinul prefectului prin care se constată

îndeplinirea condiţiilor legale de constituire a consiliului local. 

Domnul  DEMETER  DUMITRU  MARIUS  -  Secretarul  general  al  unităţii
administrativ-teritoriale va prezintă următoarele:

1. Nr. consilieri locali stabiliţi conform Ordinului Prefectului Judeţului Ialomiţa
nr. 320 din data de 13 iulie 2020: 13 .

2. Nr. consilieri locali validaţi de judecătorie: 10.
3. Nr. consilieri locali prezenţi la şedinţă: 10.
4. Nr. consilieri locali care au depus jurământul la şedinţa privind ceremonia de

constituire a consiliului local: 10.
5. Nr. consilieri locali care au refuzat să depună jurământul la şedinţa privind

ceremonia de constituire a consiliului local: 0.
6. Nr.  consilieri  locali  care  absentează  motivat,  conform art.  116 alin.  8  din

Codul administrativ: 0.
7. Nr. consilieri locali care absentează nemotivat: 0.

Domnul DEMETER DUMITRU MARIUS - Secretarul general al unităţii
administrativ-teritoriale precizează că este necesară validarea supleanţilor conform
art.  119  din  Codul  administrativ,  respectiv  pentru  PARTIDUL  NAŢIONAL
LIBERAL un membru supleant şi pentru Partidul Alianţa USR- PLUS doi membrii
supleanţi. 

Secretarul  general  al  unităţii  administrativ-teritoriale atrage  atenţia
aleşilor  locali  cu  privire  la  obligativitatea  depunerii  declaraţiilor  de  avere,  a
declaraţiilor  de  interese,  a  declaraţiilor  privind  calitatea  sau  nu de  lucrător  al
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Securităţii sau de colaborator al acesteia, precum şi regimul incompatibilităţilor şi al
conflictelor de interese, înmânându-le în acest sens extrase din legislaţia relevantă. 
 

Domnul  GAVRILĂ  ION  -  Cel  mai  în  vârstă  dintre  consilieri reia
conducerea şedinţei  şi  declară  închisă  şedinţa  privind ceremonia  de constituire  a
Consiliului local GRIVIŢA.

        Preşedinte de vârstă,                    Consilieri asistenţi,
GAVRILĂ ION                  BUNICĂ DUMITRU

                       GEORGESCU ADRIAN
Secretar general U.A.T.

                         DEMETER DUMITRU MARIUS
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Proces-verbal nr._________ din data de 20.11.2020

Încheiat  astăzi,  20.11.2020,  în  cadrul   celei  de-a  doua  ședințe  privind
ceremonia de constituire a consiliului local Grivița, convocată în baza prevederilor
art. 116 alin. 1 – 3 din Codul administrativ.

Ședința  privind  ceremonia  de  constituire  a  consiliului  local  Grivița  a  fost
convocată prin Ordinul Prefectului nr. _________________ .

La ședință participă, de drept, Prefectul  – Județul Ialomița,  doamna Manea
Tonița, și secretarul general al comunei Grivița, domnul Demeter Dumitru-Marius.

De  asemenea,  la  ședință  participă  următorii  consilieri  locali  validați  prin
încheierea judecătoriei _________ din data de _________ : 

1. BÂLBÂE MIHAIL
2. BUNICĂ DUMITRU
3. DAMIAN DUMITRU
4. DUDAŞ CRISTIAN DORIN
5. GAVRILĂ ION
6. GEORGESCU ADRIAN
7. NICA CORNEL
8. ROTARU DANIEL
9. STAN MARINICĂ
10.VASILE ŞTEFAN
De asemenea, la ședință participă următorii consilieri locali validați prin 

încheierea judecătoriei _________ din data de _________ : 
La ședință participă și domnul Stroe Vasile  validat pentru funcția de primar al

UAT Grivița prin încheierea judecătoriei Slobozia din data de 19.10.2020.

Domnul/doamna ____________ - Prefectul/reprezentantul prefectului: 
Domnilor/doamnelor  consilieri  locali,  doamnă/domnule  primar,  stimați

invitaţi, prin Ordinul Prefectului Judeţului Ialomița nr. 320 din data de 13 iulie 2020,
a  fost  convocată  şedinţa  privind  ceremonia  de  constituire  a  Consiliului  local
_________________  pentru  data  de   _________  ora  ________,  întrucât,  din
numărul  total  de  ______  consilieri  stabilit  prin  Ordinul  Prefectului  Judeţului
Ialomița  nr.  320  din  data  de  13  iulie  2020  pentru  Consiliul  local
_____________________,  au  fost  validate  mandatele  unui  număr  de  ________
consilieri, fiind astfel întrunite condițiile legale pentru convocarea ședinței privind
ceremonia de constituire a consiliului local, prevăzute la art. 116 alin. 1 din Codul
administrativ.

Din numărul total de ______ consilieri ale căror mandate au fost validate de
către Judecătoria ____________, sunt prezenți un număr de ______ consilieri.

În continuare, îl rugăm pe secretarul general al municipiului/orașului/comunei
să ne precizeze care este cel mai în vârstă consilier, precum și doi dintre cei mai
tineri.
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Domnul Demeter Dumitru-Marius - secretarul general al unității administrativ-
teritoriale: 

Conform situației domnul Gavrilă Ion este cel mai în vârstă consilier local, iar
domnii Bunica Dumitru și domnul Georgescu Adrian cei mai tineri.

Îi invităm pe cei trei consilieri să ia loc la masa prezidiului pentru a conduce
prima parte a lucrărilor şedinţei privind ceremonia de constituire.

Domnul  Gavrilă  Ion  -  cel  mai  în  vârstă  dintre  consilieri citește  Încheierea
Judecătoriei  Slobozia  în  dosarul  nr.  5613/312/2020  prin  care  au  fost  validate
mandatele următorilor consilieri (nume, prenume și formațiunea politică):
1.Margine Georgeta-din partea Partidului Național Liberal;
2.Oprea Gheorghe-din partea Partidului Alianța USR PLUS;
3.Grigore Aurelian- din partea Partidului Alianța USR PLUS;

Îi invităm pe consilierii locali ai căror mandate au fost validate să depună, în 
ordine alfabetică, jurământul în limba română: “Jur să respect Constituţia şi legile 
ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru 
binele locuitorilor comunei Grivița. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.

Urmează  depunerea jurământului  de către  consilierii  locali  validați,  fiecare
dintre aceștia rostind jurământul așa cum a fost redactat și îl semnează. 

Un exemplar al jurământului se va păstra la dosarul de constituire, iar al doilea
se înmânează consilierului local validat. 

Domnul/doamna ________ - Prefectul/reprezentantul prefectului:
Potrivit art. 118 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

cu modificările și completările ulterioare, consiliul local este legal constituit dacă
numărul consilierilor locali  care au depus jurământul  este mai mare decât primul
număr  natural  strict  mai  mare  decât  jumătate  din  numărul  membrilor  consiliului
local stabilit pentru Consiliul local ____________ , respectiv un număr de ______
consilieri.

Prin urmare, Consiliul local ____________ este legal constituit.
În termen de trei zile, se va emite ordinul prefectului prin care se constată

îndeplinirea condițiilor legale de constituire a consiliului local. 

Prin urmare, nu sunt îndeplinite condițiile legale de constituire a Consiliul
local ____________.

În termen de trei zile, se va emite ordinul prefectului prin care se constată
neîndeplinirea condițiilor legale de constituire a consiliului local. 

Domnul  Gavrilă  Ion  -  cel  mai  în  vârstă  dintre  consilieri dă  citire  Încheierii
Judecătoriei Slobozia în dosarul nr.4868/312/2020  prin care a fost validat mandatul
de primar al domnului Stroe Vasile .
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Primarul este invitat să depună jurământul în limba română:  “Jur să respect
Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea  mea  pentru  binele  locuitorilor  comunei  Grivița.  Aşa  să  îmi  ajute
Dumnezeu!”.

Urmează depunerea jurământului de către primarul, acesta rostind jurământul
așa cum a fost redactat și îl semnează. 

Un exemplar al jurământului se va păstra la dosarul de constituire, iar al doilea
se înmânează domnului primar validat. 

Domnul  Demeter  Dumitru  Marius-  Secretarul  general  al  unității
administrativ-teritoriale precizează  că  după  validare  supleanților  situația  este
următoarea:

1. Nr. consilieri locali stabiliți conform Ordinului Prefectului Judeţului Ialomița
nr. 320 din data de 13 iulie 2020: 13 .

2. Nr. consilieri locali validați de judecătorie: 13.
3. Nr. consilieri locali prezenți la ședință: 13.
4. Nr. consilieri locali care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de

constituire a consiliului local: 13 .
5. Nr. consilieri locali care au refuzat să depună jurământul la ședința privind

ceremonia de constituire a consiliului local: 0 .
6. Nr.  consilieri  locali  care  absentează  motivat,  conform art.  116 alin.  8  din

Codul administrativ: 0.
7. Nr. consilieri locali care absentează nemotivat: 0.

Secretarul  general  al  unității  administrativ-teritoriale atrage  atenția
aleșilor  locali  cu  privire  la  obligativitatea  depunerii  declarațiilor  de  avere,  a
declarațiilor  de  interese,  a  declarațiilor  privind  calitatea  sau  nu de  lucrător  al
Securităţii sau de colaborator al acesteia, precum și regimul incompatibilităților și al
conflictelor de interese, înmânându-le în acest sens extrase din legislația relevantă. 
 

Domnul Gavrilă Ion - Cel mai în vârstă dintre consilieri reia conducerea
ședinței  și  declară  închisă  ședința  privind ceremonia  de  constituire  a  Consiliului
local Grivița.

Președinte de vârstă, Consilieri asistenți,
      Gavrilă Ion                      Bunica Dumitru

                              Georgescu Adrian

Secretar general U.A.T.
                                 Demeter Dumitru -Marius
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