
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
SECRETAR GENERAL
Nr.         din

Instituţia Prefectului - judeţul Ialomiţa

              Secretarul general al  U.A.T. comunică Prefectului  judeţului Ialomiţa, pentru exercitarea
controlului asupra legalităţii, următoarele documente :
- Dispoziţia primarului nr.43 / 18.02.2021 pentru convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţă ordinară
în data  24 februarie 2021;

Nr.
crt.

Numărul 
hotărârii

Consilieri în
funcţie

Consilieri
prezenţi

Rezultatul votului
Pentru împotriva abtineri

1 7 13 13 13 - -
2 8 13 13 13 - -
3 9 13 13 13 - -
4         10 13 13 13 - -
5 11 13 13 13 - -
6 12 13 13 13 - -
7 13 13 13 13 - -
8 14 13 13 13 - -
9 15 13 13 13 - -
10 16 13 13 13 - -
11 17 13 13 13 - -
12 18 13 13 13 - -
13 19 13 13 13 - -
14 20 13 13 13 - -
15 21 13 13 13 - -
16 22 13 13 13 - -

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



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
SECRETAR
Nr.      

CĂTRE,
d-nul VASILE STROE  

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

Nr
crt

Continut Obs.

1 Hotărârea nr.7/24.02.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă;

2 Hotărârea nr.8/24.02.2021 privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local 
al comunei Griviţa pentru trimestrul al IV-lea al anului 2020;

3 Hotărârea nr.9/24.02.2021 privind aprobarea documentaţiei PUZ (Plan Urbanistic 
Zonal) “Construire spațiu comercial și locuință P+1E beneficiar Buga 
Mihaela”; 

4 Hotărârea nr.10/24.02.2021 privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri 
pentru spaţiile comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2021;

5 Hotărârea nr.11/24.02.2021 privind aprobarea raportului de evaluare a unor suprafeţe
de teren ce aparţin domeniului privat al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa;

6 Hotărârea nr.12/24.02.2021 privind rezilierea contractului de închiriere a unei 
locuinţe sociale;

7 Hotărârea nr.13/24.02.2021 privind închirierea unei locuinţe sociale;
8 Hotărârea nr.14/24.02.2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei 

suprafețe de teren de 4800 mp. aparținând domeniului privat;
9 Hotărârea nr.15/24.02.2021 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  

unei suprafețe de 1000 mp. aparținând domeniului privat;
10 Hotărârea nr.16/24.02.2021 privind prelungirea contractului de comodat cu privire la

atribuirea unui spaţiu din domeniul public al comunei Griviţa, în folosinţă, cu titlu  
gratuit către SOCIETATEA COMERCIALĂ  SELECTIV DEŞEURI 2010 
S.R.L;

11 Hotărârea nr.17/24.02.2021 privind aprobarea inventarului financiar-contabil  al 
patrimoniului comunei Griviţa pe anul 2020.

12 Hotărârea nr.18/24.02.2021 privind desemnarea unui reprezentant din partea 
Consiliului Local al Comunei Griviţa, în componenţa Consiliului  de Administraţie 
al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu”.

13 Hotărârea nr.19/24.02.2021 privind aprobarea încetarii contractului de închiriere a 
unui spațiu de 48 mp. situat în clădirea Dispensar medical aflată în domeniu public 
al comunei Grivița;

14 Hotărârea nr.20/24.02.2021 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unui 
spațiu de 48 mp. situat în clădirea Dispensar medical aflată în domeniu public al 
comunei Grivița;

15 Hotărârea nr.21/24.02.2021 privind desemnarea reprezentantilor din partea 
Consiliului Local al Comunei Griviţa, în componenţa comisiilor de evaluare a 
ofertelor de vânzare, închiriere, concesiune a bunurilor din domeniul public sau 
privat al UAT Grivița ;

16 Hotărârea nr.22/24.02.2021 privind acodarea unui ajutor de urgență unor persoane 
aflate în dificultate;

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



      ROMANIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
      SECRETAR GENERAL

M I N U T A
Şedinţei din 24 februarie 2021

Prezenţi la şedinţă 13 consilieri din  13  aleşi.
Absenţi : - 

Nr
crt

C o n ţ i n u t Obs.

1 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă; 13 -”pentru”
2 Proiect de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale; 13 -”pentru”
3 Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor practicate la brutăria Griviţa; 13 -”pentru”
4 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa 

pe anul 2020;
13 -”pentru”

5 Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Griviţa, judeţul 
Ialomiţa;

13 -”pentru”

6 Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere a unei 
locuinţe sociale;

13 -”pentru”

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă; 13 -”pentru”
7 Proiect de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale; 13 -”pentru”
8 Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor practicate la brutăria Griviţa; 13 -”pentru”
9 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa 

pe anul 2020;
13 -”pentru”

10 Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Griviţa, judeţul 
Ialomiţa;

13 -”pentru”

11 Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere a unei 
locuinţe sociale;

13 -”pentru”

12 Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Griviţa, judeţul 
Ialomiţa;

13 -”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

Continut Obs.

1 Hotărârea nr.7/24.02.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă;

2 Hotărârea nr.8/24.02.2021 privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local 
al comunei Griviţa pentru trimestrul al IV-lea al anului 2020;

3 Hotărârea nr.9/24.02.2021 privind aprobarea documentaţiei PUZ (Plan Urbanistic 
Zonal) “Construire spațiu comercial și locuință P+1E beneficiar Buga 
Mihaela”; 

4 Hotărârea nr.10/24.02.2021 privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri 
pentru spaţiile comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2021;

5 Hotărârea nr.11/24.02.2021 privind aprobarea raportului de evaluare a unor suprafeţe
de teren ce aparţin domeniului privat al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa;

6 Hotărârea nr.12/24.02.2021 privind rezilierea contractului de închiriere a unei 
locuinţe sociale;

7 Hotărârea nr.13/24.02.2021 privind închirierea unei locuinţe sociale;
8 Hotărârea nr.14/24.02.2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei 

suprafețe de teren de 4800 mp. aparținând domeniului privat;
9 Hotărârea nr.15/24.02.2021 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  

unei suprafețe de 1000 mp. aparținând domeniului privat;
10 Hotărârea nr.16/24.02.2021 privind prelungirea contractului de comodat cu privire la

atribuirea unui spaţiu din domeniul public al comunei Griviţa, în folosinţă, cu titlu  
gratuit către SOCIETATEA COMERCIALĂ  SELECTIV DEŞEURI 2010 
S.R.L;

11 Hotărârea nr.17/24.02.2021 privind aprobarea inventarului financiar-contabil  al 
patrimoniului comunei Griviţa pe anul 2020.

12 Hotărârea nr.18/24.02.2021 privind desemnarea unui reprezentant din partea 
Consiliului Local al Comunei Griviţa, în componenţa Consiliului  de Administraţie 
al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu”.

13 Hotărârea nr.19/24.02.2021 privind aprobarea încetarii contractului de închiriere a 
unui spațiu de 48 mp. situat în clădirea Dispensar medical aflată în domeniu public 
al comunei Grivița;

14 Hotărârea nr.20/24.02.2021 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unui 
spațiu de 48 mp. situat în clădirea Dispensar medical aflată în domeniu public al 
comunei Grivița;

15 Hotărârea nr.21/24.02.2021 privind desemnarea reprezentantilor din partea 
Consiliului Local al Comunei Griviţa, în componenţa comisiilor de evaluare a 
ofertelor de vânzare, închiriere, concesiune a bunurilor din domeniul public sau 
privat al UAT Grivița ;

16 Hotărârea nr.22/24.02.2021 privind acodarea unui ajutor de urgență unor persoane 
aflate în dificultate;

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



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA 

CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

D O S A R

CUPRINZÂND LUCRĂRILE ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE
24 februarie 2021

ORDINEA DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa 

pentru trimestrul al IV-lea al anului 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ (Plan Urbanistic Zonal) “Construire 

spațiu comercial și locuință P+1E beneficiar Buga Mihaela”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile 

comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a unor suprafeţe de teren ce aparţin 

domeniului privat al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
6. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale. Iniţiator-

Primar Stroe Vasile;
7. Proiect de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale;. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 

4800 mp. aparținând domeniului privat. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  unei suprafețe de 

1000 mp. aparținând domeniului privat. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat cu privire la  atribuirea unui 

spaţiu din domeniul public al comunei Griviţa, în folosinţă, cu titlu  gratuit către SOCIETATEA 
COMERCIALĂ  SELECTIV DEŞEURI 2010 S.R.L. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului financiar-contabil  al patrimoniului comunei 
Griviţa pe anul 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al 
Comunei Griviţa, în componenţa Consiliului  de Administraţie al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu”. 
Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

13. Diverse.            

SUPLIMENTAT ORDINEA DE ZI CU:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea încetarii contractului de închiriere a unui spațiu de 48 mp.

situat în clădirea Dispensar medical aflată în domeniu public al comunei Grivița.  Iniţiator-Primar Stroe
Vasile;

2.Proiect de  hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unui spațiu de 48 mp.
situat în clădirea Dispensar medical aflată în domeniu public al comunei Grivița.  Iniţiator-Primar Stroe
Vasile;

3.Proiect de hotărâre privinddesemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local al Comunei
Griviţa, în componenţa comisiilor de evaluare a ofertelor de vânzare, închiriere, concesiune a bunurilor
din domeniul public sau privat al UAT Grivița. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4.Proiect de  hotărâre privind acodarea unui ajutor de urgență unor persoane aflate în dificultate.
Iniţiator-Primar Stroe Vasile;



ROMANIA

JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA

SECRETAR GENERAL

Nr. 1 din 17.02.2021

PROCES-VERBAL AFIŞARE PROIECTE HOTĂRÂRI

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
locală, am procedat astăzi 17.02.2021, la afişarea următorului proiect de hotărâre:

Nr.crt C o n ţ i n u t

1.  Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa 
pentru trimestrul al IV-lea al anului 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile ;

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ (Plan Urbanistic Zonal) “Construire 
spațiu comercial și locuință P+1E beneficiar Buga Mihaela”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4 Proiect de hotărâre privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile 
comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a unor suprafeţe de teren ce aparţin 
domeniului privat al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

6  Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale. Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

7 Proiect de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale. Iniţiator-Primar Stroe Vasile ;

8 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 
4800 mp. aparținând domeniului privat. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

9 Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  unei suprafețe de 1000 
mp. aparținând domeniului privat. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

10 Proiect de hotărâre privindprelungirea contractului de comodat cu privire la  atribuirea unui spaţiu
din domeniul public al comunei Griviţa, în folosinţă, cu titlu  gratuit către SOCIETATEA 
COMERCIALĂ  SELECTIV DEŞEURI 2010 S.R.L. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

11 Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului financiar-contabil  al patrimoniului comunei 
Griviţa pe anul 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

12 Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei 
Griviţa, în componenţa Consiliului  de Administraţie al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu”. 
Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

                                                     SECRETAR GENERAL AL U.A.T., 

Dumitru- Marius DEMETER 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
SECRETAR GENERAL AL U.A.T.
Nr. 798 din 01.03.2021 

PROCES  VERBAL

   În conformitate cu prevederile art. 138  alin. 17 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ, astăzi 1 martie 2021 am procedat la afişarea procesului verbal al
şedinţei Consiliului local  Griviţa din data de 24 februarie  2021.

   În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 52/2003, republicată,  privind transparenţa
decizională în administraţie  astăzi 1 martie 2021, am procedat la afişarea minutei şedinţei Consiliului
local Griviţa din data 24 februarie 2021.
             

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 ordinare a Consiliului Local Griviţa, 

din data de  24 februarie 2021, orele 08.30

              Primarul comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- prevederile art.133 alin. 1, art.134 alin.1, lit.a)  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 ordinară a Consiliului local al comunei Griviţa în data de 24 februarie
2021 orele  08.30,  la  sediul  Primăriei comunei  Griviţa,  Sala  de  şedinţe, 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. 43
Din 18.02.2021
Emisă în Griviţa
Ex.  

                                        

  Anexă la Dispoziţia nr. 43 /18.02.2021
a Primarului Comunei Griviţa, Judeţul Ialomiţa

                                                    
C O N V O C A T O R

 În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 43 din  18 februarie 2021 sunteţi convocat în şedinţa 
ordinară în data de 24 februarie 2021 ora 08.30, la sediul Primăriei comunei Griviţa, Sala de şedinţe, 
avînd următorul Proiect de  ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa 

pentru trimestrul al IV-lea al anului 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ (Plan Urbanistic Zonal) “Construire 

spațiu comercial și locuință P+1E beneficiar Buga Mihaela”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile 

comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a unor suprafeţe de teren ce aparţin 

domeniului privat al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
6. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale. Iniţiator-

Primar Stroe Vasile;
7. Proiect de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale;. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 

4800 mp. aparținând domeniului privat. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  unei suprafețe de 

1000 mp. aparținând domeniului privat. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat cu privire la  atribuirea unui 

spaţiu din domeniul public al comunei Griviţa, în folosinţă, cu titlu  gratuit către SOCIETATEA 
COMERCIALĂ  SELECTIV DEŞEURI 2010 S.R.L. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului financiar-contabil  al patrimoniului comunei 
Griviţa pe anul 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al 
Comunei Griviţa, în componenţa Consiliului  de Administraţie al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu”. 
Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

13. 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 

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 647 din 18.02.2021

PROCES-VERBAL

încheiat  astăzi  cu  ocazia  afişării dispoziţiei de  convocare  a  şedinţei ordinare  din data  de  24
februarie  2021,  ora 08.30,  în  conformitate  cu  prevederile  art.  135  alin.  4  din  ORDONANŢĂ  DE
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu următorul Proiect de  ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa 

pentru trimestrul al IV-lea al anului 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ (Plan Urbanistic Zonal) “Construire 

spațiu comercial și locuință P+1E beneficiar Buga Mihaela”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile 

comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a unor suprafeţe de teren ce aparţin 

domeniului privat al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

6. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale. Iniţiator-

Primar Stroe Vasile;

7. Proiect de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale;. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 

4800 mp. aparținând domeniului privat. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  unei suprafețe de 

1000 mp. aparținând domeniului privat. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat cu privire la  atribuirea unui 

spaţiu din domeniul public al comunei Griviţa, în folosinţă, cu titlu  gratuit către SOCIETATEA 

COMERCIALĂ  SELECTIV DEŞEURI 2010 S.R.L. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului financiar-contabil  al patrimoniului comunei 

Griviţa pe anul 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;



12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al 

Comunei Griviţa, în componenţa Consiliului  de Administraţie al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu”. 

Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

13. Diverse.           

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 24 februarie 2021 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Griviţa.
Consiliul  Local Griviţa a fost  convocat în şedinţă ordinară de către primarul comunei Griviţa,

domnul  Stroe  Vasile  prin  dispoziţia  nr.  43  din  18  februarie  2021   care  stabileşte  data,  ora  şi  locul
desfăşurarii şedinţei precum şi proiectul ordinii de zi. Dispoziţia a fost afişată la sediul Consiliului Local
Griviţa prin grija secretarului general al U.A.T. Griviţa.

Participanţi  la şedinţă:  Bâlbâe Mihail,  Bunica Dumitru,  Damian Dumitru,  David Teofil,  Dobre
Iulian, Dudaş Cristian Dorin, Gavrilă Ion, Gradea George, Georgescu Adrian, Nica Cornel, Rotaru Daniel,
Stan Marinică şi Vasile Ştefan.

La şedinţă a mai participat domnul Demeter Dumitru Marius, secretar general al comunei Griviţa
şi domnul primar Stroe Vasile.

După efectuarea apelului nominal, domnul Demeter Dumitru Marius comunică situaţia prezenţei
preşedintelui de şedinţă care, constatând că sunt prezenţi 13 din cei 13 consilieri aleşi, declară deschise
lucrările şedinţei şi dă cuvântul domnului preşedinte de şedinţă, Rotaru Daniel care supune la vot procesul
verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 08.01.2021,  votat de asemenea cu unanimitate de voturi.

Domnul Rotaru Daniel prezintă ordinea de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa 

pentru trimestrul al IV-lea al anului 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ (Plan Urbanistic Zonal) “Construire 

spațiu comercial și locuință P+1E beneficiar Buga Mihaela”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile 

comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a unor suprafeţe de teren ce aparţin 

domeniului privat al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
6. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale. Iniţiator-

Primar Stroe Vasile;
7. Proiect de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale;. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 

4800 mp. aparținând domeniului privat. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  unei suprafețe de 

1000 mp. aparținând domeniului privat. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat cu privire la  atribuirea unui 

spaţiu din domeniul public al comunei Griviţa, în folosinţă, cu titlu  gratuit către SOCIETATEA 
COMERCIALĂ  SELECTIV DEŞEURI 2010 S.R.L. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului financiar-contabil  al patrimoniului comunei 
Griviţa pe anul 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;



12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al 
Comunei Griviţa, în componenţa Consiliului  de Administraţie al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu”. 
Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

13. Diverse.           
Domnul primar solicită suplimentarea ordinei de zi cu: 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea încetarii contractului de închiriere a unui spațiu de 48 mp.

situat în clădirea Dispensar medical aflată în domeniu public al comunei Grivița.  Iniţiator-Primar Stroe
Vasile;

2.Proiect de  hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unui spațiu de 48 mp.
situat în clădirea Dispensar medical aflată în domeniu public al comunei Grivița.  Iniţiator-Primar Stroe
Vasile;

3.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local al Comunei
Griviţa, în componenţa comisiilor de evaluare a ofertelor de vânzare, închiriere, concesiune a bunurilor
din domeniul public sau privat al UAT Grivița. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4.Proiect de  hotărâre privind acodarea unui ajutor de urgență unor persoane aflate în dificultate.
Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

Ordinea de zi suplimentată este aprobată în unanimitate.
Primul proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentată care este supus dezbaterii este cel

privind alegerea preşedintelui de şedinţă. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.
D-nul  Primar:“Aşa  cum se  ştie  încheindu-se  mandatul  de  preşedinte  de  şedinţă  al  domnului

Damian Dumitru începând din luna februarie este necesar alegerea unui consiler local care să conducă
lucrările consiliului local şi să semneze hotărârile adoptate”.
            D-nul Secretar general: “ Propuneri.”

D-nul Vasile Ştefan: “ Propun pe d-nul Rotaru Daniel”
D-nul Secretar general: “  Alte propuneri. Nu sunt. Cine este pentru ca d-nul Rotaru Daniel să fie

preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni?”
Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă este votat cu 13 voturi “pentru”. 
Al doilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentată care este supus dezbaterii este cel  

privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa pentru trimestrul al IV-lea al 
anului 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile. 

D-nul Primar:“Având în vedere referatul compartimentului contabil este necesară aprobarea prin
hotărârea consiliului local Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa pentru trimestrul al
IV-lea al anului 2020  ”.

D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa 

pentru trimestrul al IV-lea al anului 2020 este votat cu 13 voturi “pentru”. 
Al treilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel privind 

aprobarea documentaţiei PUZ (Plan Urbanistic Zonal) “Construire spațiu comercial și locuință P+1E 
beneficiar Buga Mihaela”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Având în vedere avizul consiliului județean și documentația prezentată în proiectul
de hotărâre vă supun aprobării  prin  HCL a documentaţiei  PUZ (Plan Urbanistic  Zonal) “Construire
spațiu comercial și locuință P+1E beneficiar Buga Mihaela”.
            D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ (Plan Urbanistic Zonal) “Construire 
spațiu comercial și locuință P+1E beneficiar Buga Mihaela” este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al patrulea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentată care este supus dezbaterii este 
cel privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile comerciale şi prestări de 
servicii, pentru anul 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“ Va supun dezbaterii şi aprobării actualizarea preţului la concesiunile de terenuri
pentru spaţiile comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2021 conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile 
comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2021 este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al cincilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata  care este supus dezbaterii este 
cel privind aprobarea raportului de evaluare a unor suprafeţe de teren ce aparţin domeniului privat al 
comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa.



D-nul  Primar:“Având în vedere raportul  de evaluare întocmit  de membru ANEVAR- Moșescu
Valeriu vă supun aprobării acest raport de evaluare conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a unor suprafeţe de teren ce aparţin 
domeniului privat al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al şaselea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este cel
privind rezilierea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul  Primar:“Vă solicit  aprobarea  rezilierii  contractului  de  închiriere  a  unei  locuinţe  sociale
conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale este votat 
cu 13 voturi “pentru”. 

Al şaptelea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este 
cel privind închiriere a unei locuinţe sociale. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Vă solicit aprobarea închirierii unei locuinţe sociale conform proiectului prezentat”.
            D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale este votat cu 13 voturi “pentru”. 
Al optulea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este cel

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 4800 mp. aparținând 
domeniului privat. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Vă solicit aprobarea  aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de
teren de 4800 mp. aparținând domeniului privat conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 
4800 mp. aparținând domeniului privat este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al nouălea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este 
cel privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  unei suprafețe de 1000 mp. aparținând 
domeniului privat. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Vă solicit  aprobarea concesionării prin licitație publică a  unei suprafețe de 1000
mp. aparținând domeniului privat conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  unei suprafețe de 
1000 mp. aparținând domeniului privat este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al zecelea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este cel
privind prelungirea contractului de comodat cu privire la  atribuirea unui spaţiu din domeniul public al 
comunei Griviţa, în folosinţă, cu titlu  gratuit către SOCIETATEA COMERCIALĂ  SELECTIV 
DEŞEURI 2010 S.R.L. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Vă solicit  aprobarea  prelungirii contractului de comodat cu privire la  atribuirea
unui spaţiu  din domeniul public al comunei Griviţa, în folosinţă, cu titlu   gratuit către SOCIETATEA
COMERCIALĂ  SELECTIV DEŞEURI 2010 S.R.L. conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat cu privire la  atribuirea unui 
spaţiu din domeniul public al comunei Griviţa, în folosinţă, cu titlu  gratuit către SOCIETATEA 
COMERCIALĂ  SELECTIV DEŞEURI 2010 S.R.L. este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al unsprezecelea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii 
este cel privind aprobarea inventarului financiar-contabil  al patrimoniului comunei Griviţa pe anul 2020. 
Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul  Primar:“Vă  solicit  aprobarea  inventarului  financiar-contabil   al  patrimoniului  comunei
Griviţa pe anul 2020 conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarului financiar-contabil  al patrimoniului comunei 
Griviţa pe anul 2020 este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al doisprezecelea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii 
este cel privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei Griviţa, în 
componenţa Consiliului  de Administraţie al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu”. Iniţiator-Primar 
Stroe Vasile.



D-nul Primar:“Vă solicit desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei
Griviţa, în componenţa Consiliului  de Administraţie al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu” conform
proiectului prezentat ”.
            D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al 
Comunei Griviţa, în componenţa Consiliului  de Administraţie al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu” 
este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al treisprezecelea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii 
este cel privind aprobarea încetarii contractului de închiriere a unui spațiu de 48 mp. situat în clădirea 
Dispensar medical aflată în domeniu public al comunei Grivița. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Vă solicit  aprobarea încetarii contractului de închiriere a unui spațiu de 48 mp.
situat  în clădirea Dispensar  medical aflată  în domeniu public  al  comunei  Grivița  conform proiectului
prezentat ”.
            D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încetarii contractului de închiriere a unui spațiu de 48 mp. 
situat în clădirea Dispensar medical aflată în domeniu public al comunei Grivița este votat cu 13 voturi 
“pentru”. 

Al patrusprezecelea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus 
dezbaterii este cel privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unui spațiu de 48 mp. situat în 
clădirea Dispensar medical aflată în domeniu public al comunei Grivița. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Vă solicit aprobarea închirierii prin licitatie publica a unui spațiu de 48 mp. situat în
clădirea Dispensar medical aflată în domeniu public al comunei Grivița conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unui spațiu de 48 mp. 
situat în clădirea Dispensar medical aflată în domeniu public al comunei Grivița este votat cu 13 voturi 
“pentru”. 

Al cincisprezecelea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus 
dezbaterii este cel privind desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local al Comunei Griviţa, în
componenţa comisiilor de evaluare a ofertelor de vânzare, închiriere, concesiune a bunurilor din domeniul
public sau privat al UAT Grivița. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul  Primar:“Vă solicit  aprobarea desemnarii  reprezentantilor  din partea Consiliului  Local  al
Comunei Griviţa, în componenţa comisiilor de evaluare a ofertelor de vânzare, închiriere, concesiune a
bunurilor din domeniul public sau privat al UAT Grivița conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea desemnarii reprezentantilor din partea Consiliului Local al 
Comunei Griviţa, în componenţa comisiilor de evaluare a ofertelor de vânzare, închiriere, concesiune a 
bunurilor din domeniul public sau privat al UAT Grivița este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al șasesprezecelea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus 
dezbaterii este cel privind acodarea unui ajutor de urgență unor persoane aflate în dificultate. Iniţiator-
Primar Stroe Vasile.

D-nul  Primar:“Vă  solicit  aprobarea  acodarii  unui  ajutor  de  urgență  unor  persoane  aflate  în
dificultate conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea acodarii unui ajutor de urgență unor persoane aflate în 
dificultate este votat cu 13 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.,     
                    Daniel ROTARU                                                           Dumitru - Marius  DEMETER 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

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

din  24 februarie 2021 ora 08:30

              

Nr. crt. Numele si preumele Semnatura

1 BÂLBÂE MIHAIL

2 BUNICA DUMITRU

3 DAMIAN DUMITRU

4 DUDAŞ CRISTIAN DORIN

5 GAVRILĂ ION

6 GEORGESCU ADRIAN

7 GRIGORE AURELIAN

8 MARGINE GEORGETA

9 NICA CORNEL

10 OPREA GHEORGHE

11 ROTARU DANIEL

12 STAN MARINICĂ

13 VASILE ŞTEFAN

SECRETAR GENERAL AL U.A.T,

Dumitru - Marius  DEMETER



ROMANIA

JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

INVITAŢIE

                                                                                          D-nul consilier 

În  conformitate  cu  dispoziţiile  art.133 alin.  1,  art.134 alin.1,  lit.a)   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 ordinare a Consiliului local Griviţa, ce va avea loc în ziua de 24 februarie

2021, ora 08.30 la sediul Primăriei comunei Griviţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa 

pentru trimestrul al IV-lea al anului 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ (Plan Urbanistic Zonal) “Construire 

spațiu comercial și locuință P+1E beneficiar Buga Mihaela”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile 

comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a unor suprafeţe de teren ce aparţin 

domeniului privat al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

6. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale. Iniţiator-

Primar Stroe Vasile;

7. Proiect de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale;. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 

4800 mp. aparținând domeniului privat. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  unei suprafețe de 

1000 mp. aparținând domeniului privat. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;



10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat cu privire la  atribuirea unui 

spaţiu din domeniul public al comunei Griviţa, în folosinţă, cu titlu  gratuit către SOCIETATEA 

COMERCIALĂ  SELECTIV DEŞEURI 2010 S.R.L. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului financiar-contabil  al patrimoniului comunei 

Griviţa pe anul 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al 

Comunei Griviţa, în componenţa Consiliului  de Administraţie al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu”. 

Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

13. Diverse.           

SECRETAR GENERAL AL U.A.T,

Dumitru - Marius  DEMETER



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA

P r o i e c t 
H O T Ă R Â R E

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa.

Având în vedere:

- Propunerile făcute de consilierii locali  conform legii;

- Votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie;

- raportul secretarului comunei Grivita înregistrat sub nr.565 din 12.02.2021;      

În conformitate cu:

- prevederile art. 123 alin (1) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019

privind Codul administrativ;

- prevederile  art.  13  alin  (1)  din  REGULAMENTUL  DE  ORGANIZARE  ŞI

FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA aprobat  prin

HCL Grivita nr.53/24.09.2019 modificat și completat prin HCL67/ 2019 și  HCL 12/2020;

În  temeiul  art.139  alin  (1)  din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.  57  din  3  iulie  2019

privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. unic. Se alege  preşedinte de şedinţă pentru februarie, martie și aprilie 2021 domnul

consilier _____________________care va conduce şedinţele Consiliului local al comunei Griviţa şi

va semna hotărârile adoptate de acesta.

                                    
                     INIŢIATOR,
                       PRIMAR
                   Vasile STROE                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                                                            SECRETAR  GENERALAL U.A.T.,
                                                                                                Dumitru - Marius  DEMETER  

Nr. 7
Din 17.02.2021  
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMANIA
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:

- propunerile făcute de consilierii locali  conform legii;

- votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie.

- raportul secretarului comunei Grivita inregistrat sub nr.565 din 12.02.2021 ;

- avizul Comisiei juridică şi de administraţie publică nr.605 din  17.02.2021  

În conformitate cu:

- prevederile art. 123 alin (1) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019

privind Codul administrativ;

- prevederile  art.  13  alin  (1)  din  REGULAMENTUL  DE  ORGANIZARE  ŞI

FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA aprobat prin

HCL Grivita nr.53/24.09.2019 modificat si completat prin HCL67/ 2019 si HCL 12/2020;

În  temeiul  art.139 alin  (1)  din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.  57  din  3  iulie  2019

privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. unic. Se alege  preşedinte de şedinţă  pentru februarie, martie și aprilie 2021 domnul

Rotaru Daniel, consilier  local, care va conduce şedinţele Consiliului local al comunei Griviţa şi va

semna hotărârile adoptate de acesta.

Prezenta  hotărâre  a  fost  adoptată  astăzi,  24 februarie  2021 ,  cu  un număr  de  13 voturi
“Pentru”, 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi. 
                
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

                      Daniel ROTARU                                                      CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                               SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

                                                                                                Dumitru- Marius DEMETER 

Nr. 7
Din 24.02.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMARIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 565 din 12.02.2021            

R A P O R T
  al proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Subsemnatul Demeter Dumitru-Marius, secretar general al comunei Griviţa, în legătură cu

proiectul  de  hotărâre  privind  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă  precizez  că  acesta  respectă

prevederile legale.

Astfel potrivit prevederile art. 123 alin (1) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3

iulie 2019 privind Codul administrativ si prevederile art. 13 alin (1) din REGULAMENTUL DE

ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE  AL  CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA,  JUDEŢUL

IALOMIŢA aprobat prin HCL Grivita nr.53/24.09.2019 modificat și completat prin HCL67/ 2019 și

HCL 12/2020: ”După declararea consiliului local ca legal constituit,  consiliul  local alege dintre

membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local,

un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni .”

Având în vedere faptul că la sfârşitul lunii ianuarie 2021 expiră mandatul domnului Damian

Dumitru, care a fost  ales preşedinte de şedinţă pentru lunile noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie

2021, apreciez ca oportună şi necesară alegerea unui alt preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de

trei luni (februarie, martie și aprilie 2021)  şi propun Consiliului Local aprobarea hotărârii privind

alegerea preşedintelui de şedinţă.

SECRETAR GENERAL AL U.A.T,

Dumitru  - Marius  DEMETER  



ROMÂNIA

JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Comisia juridică şi de administraţie publică

Nr. ______ din______________

R A P O R T  DE  AVIZARE 

al proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Comisia juridică şi de administraţie publică, constituita legal în şedinţa, a luat în discuţie

proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

În urma analizei şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în procesul

verbal de şedinţă, au rezultat următoarele :

-proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de legalitate şi oportunitate şi este votat cu __ voturi

„pentru”, ___voturi ”împotriva”.

Cu  prilejul  analizării  proiectului  nu  au  fost  formulate  amendamente  sau  propuneri  de

modificare a conţinutului actului de autoritate.

Având în vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

 În temeiul prevederilor art.125,  art. 141 din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ si art.31 din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  ŞI 

FUNCŢIONARE  AL  CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA,  JUDEŢUL  IALOMIŢA,  comisia

juridică şi de administraţie publică, 

 AVIZEAZĂ FAVRABIL:

Proiectul  de  hotărâre  privind  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă şi propune  plenului

Consiliului local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentate

spre avizare.

            PREŞEDINTE,                                                            MEMBRI,
 
        Georgescu Adrian                                                    Dudaş Cristian Dorin

                                                  Oprea Gheorghe

                                                   Bunică Dumitru

                                                     Damian Dumitru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proiect
 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa
pentru trimestrul al IV-lea al anului 2020

        Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere:
-     referat de aprobare al primarului comunei Griviţa nr.141 din 15.01.2021 ;
 raportul compartimentului de specialitate nr. 142 din 15.01.2021 ;  
 prevederile art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor 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,

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1.  Se  aprobă Contul  de  execuţie  a  bugetului  local  al  comunei  Griviţa pentru
trimestrul  al  IV-lea  al  anului  2020,  conform anexelor  care  fac  parte  integrantă  din  prezenta
hotărâre.

Art.  2  Compartimentul  financiar  contabil  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului va duce la îndeplinire prevederile hotărârii.

                                      INIŢIATOR,                                             
                                         PRIMAR,
                                     Vasile STROE                                                                           
                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
                                                                                    SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,         

                 Dumitru-Marius DEMETER 

Nr. 8
Din 17.02.2021
Adoptat la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa

pentru trimestrul al IV-lea al anului 2020

        Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere:
- referat de aprobare al primarului comunei Griviţa nr.141 din 15.01.2021 ;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 142 din 15.01.2021 ;  
- avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 

domeniului  public şi  privat,  agricultură,  gospodărie comunală,  protecţia mediului,  servicii  şi
comerţ nr.622  din  17.02.2021 ; 

- avizul Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia 
drepturilor copilului, sport, turism nr.609 din  17.02.2021;

-   avizul Comisiei juridică şi de administraţie publică nr.603  din  17.02.2021;      
 prevederile art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor 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,

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1.  Se  aprobă Contul   de  execuţie  a  bugetului  local  al  comunei  Griviţa pentrul
trimestrul  al  IV-lea  al  anului  2020,  conform anexelor  care  fac  parte  integrantă  din  prezenta
hotărâre.

Art.  2  Compartimentul  financiar  contabil  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului va duce la îndeplinire prevederile hotărârii.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 24 februarie 2021 , cu un număr de 13 voturi
“Pentru”  , 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.

                       
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

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

Nr.8 
Din 24.02.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA
Comisia pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public
şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
Nr. _____  din _____________

RAPORT DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei
Griviţa pentru trimestrul al IV-lea al anului 2020

Comisia pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public

şi  privat,  agricultură,  gospodărie  comunală,  protecţia  mediului,  servicii  şi  comerţ,  constituita

legal în şedinţa a luat în discuţie proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a

bugetului local al comunei Griviţa pentru trimestrul al IV-lea al anului 2020.

          În urma analizei şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în procesal-

verbal de şedinţa, au rezultat urmatoarele :

-proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de legalitate şi oportunitate şi este votat cu __ voturi

„pentru”, ___”împotriva”.

Cu prilejul analizării proiectului nu au fost formulate  amendamente sau propuneri de

modificare a conţinutului actului de autoritate.

Având in vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

În temeiul prevederilor art.125,  art. 141 din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ si art.31 din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  

ŞI  FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA, comisia

pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ,

                            AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei

Griviţa  pentru  trimestrul  al  IV-lea  al  anului  2020  şi  propune  plenului  Consiliului  local  al

comunei Grivita, judeţul Ialomiţa adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentate spre avizare.

         PRESEDINTE,                                                       MEMBRI,
         Rotaru Daniel                                                 Stan Marinică

                                                                      Vasile Ştefan

                                                                      Grigore Aurelian

                                                                                  Bâlbâe Mihail



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA
Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor
copilului, sport, turism.
Nr. ______ din _____________ 

R A P O R T DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei
Griviţa pentru trimestrul al IV-lea al anului 2020

Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor

copilului, sport, turism, constituită legal în şedinţă, a luat în discuţie proiectul de hotărâre privind

aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa pentru trimestrul al IV-lea 

al anului 2020. 

În urma analizei şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în 

procesul- verbal de şedinţă, au rezultat următoarele :

-proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de legalitate şi oportunitate şi este votat cu __ 

voturi „pentru”, ___voturi ”împotrivă”.

Cu prilejul analizării proiectului nu au fost formulate amendamente sau propuneri de 

modificare a conţinutului actului de autoritate.

În temeiul prevederilor art.125,  art. 141 din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ si art.31 din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  

ŞI  FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA, comisia

pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului, sport,

turism, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei

Griviţa pentru trimestrul al IV-lea al anului 2020 şi propune plenului Consiliului local al 

comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentate spre avizare.

PRESEDINTE,                                                           MEMBRI,

Margine Georgeta                                                 Gavrilă Ion

                                                                                 Nica Cornel

                                                                                 Vasile Ştefan

                                                                                 Oprea Gheorghe



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA
Comisia juridică şi de administraţie publică
Nr. ______ din______________    

R A P O R T  DE  AVIZARE 

al proiectului de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei
Griviţa pentru trimestrul al IV-lea al anului 2020

Comisia juridică şi de administraţie publică, constituita legal în şedinţa, a luat în discuţie

proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  Contului   de  execuţie  a  bugetului  local  al  comunei

Griviţa pentru trimestrul al IV-lea al anului 2020.

          În urma analizei şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în procesul

verbal de şedinţă, au rezultat următoarele :

-proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de legalitate şi oportunitate şi este votat cu __ voturi

„pentru”, ___voturi ”împotriva”.

Cu prilejul analizării  proiectului  nu au fost  formulate  amendamente sau propuneri  de

modificare a conţinutului actului de autoritate.

Având în vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

În temeiul prevederilor art.125,  art. 141 din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ si art.31 din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE

ŞI  FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA, comisia

juridică şi de administraţie publică, 

AVIZEAZĂ FAVRABIL:

Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  Contului   de  execuţie  a  bugetului  local  al

comunei Griviţa pentru trimestrul al IV-lea al anului 2020 şi propune plenului Consiliului local

al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentate spre avizare.

         PREŞEDINTE,                                                       MEMBRI,
      
     Georgescu Adrian               Dudaş Cristian Dorin

                                Oprea Gheorghe

                                                                          Bunică Dumitru

                                                                                      Damian Dumitru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proiect
H O T Ă R Â R E

privind  aprobarea documentaţiei PUZ (Plan Urbanistic Zonal) “Construire spațiu comercial și
locuință P+1E beneficiar Buga Mihaela”

  Consiliul Local Grivita, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:

 referatul de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.287 din 27.01.2021 ;
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.288 din 27.01.2021 ;
- raportul informarii si consultarii  publicului înregistrat sub nr.3959/07.11.2019;
-    În conformitate cu prevederile art.5, alin.1 si art.12  din  Metodologia aprobată prin Ordinul

Ministrului  Dezvoltării  regionale  şi  turismului  nr.2701/2010  pentru  aprobarea  Metodologiei  de
informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizurea planurilor de amenajare a
teritoriului şi urbanism şi Hotărârii Consiliului local nr.77/2011 privind  aprobarea regulamentului
local privind  implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de  urbanism.

-   Prevederile art.5, art.25, alin.(1), art.56, alin.(6) şi (7) şi ale Anexei nr.1, Cap.B, pct.11,
coloana  3  din  Legea  nr.350/2001,  privind  amenajarea  teritoriului  şi  urbanismul,  cu
modificările şi completările ulterioare;

-  Prevederile  art.23,  alin.(2)  din  Legea  nr.50/1991,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(6), lit.(c) şi art.139, alin.(3) lit.e) din ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1  – Aprobă   raportul  informarii  şi  consultării   publicului  înregistrat  sub  nr.

3959/07.11.2019,  însotit  de  Avizul  arhitectului  şef   al  Consiliului  Judeţean  Ialomiţa
nr.144/05.01.2021, evidenţiat în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2 – Se aprobă documentaţia  PUZ (Plan Urbanistic  Zonal)–  pentru obiectivul
“Construire spațiu comercial și locuință P+1E beneficiar Buga Mihaela” proiectant SC
URBAN EXPERT SRL, teritoriul reglementat fiind  în suprafaţă totală de 1398 mp situat în
intravilanul comunei Griviţa, Șos.Buzău, nr.12, nr. cadastral 22643, nr.CF 22643.

Art.3– La realizarea lucrărilor în zonă se vor respecta prevederile PUZ-ului aprobat şi
toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.  

Art.4– Termenul de valabilitate al prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani
de la data aprobării acesteia. 

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

               INIŢIATOR,
                             PRIMAR    
                          Vasile STROE                                                                
                                                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                                              SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
                                                                                   Dumitru- Marius DEMETER 

Nr. 9
Din 17.02.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind  aprobarea documentaţiei PUZ (Plan Urbanistic Zonal) “Construire spațiu comercial și locuință
P+1E beneficiar Buga Mihaela”

  Consiliul Local Grivita, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:

 referatul de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.287 din 27.01.2021 ;       
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.288 din 27.01.2021 ;
- raportul informarii si consultarii  publicului înregistrat sub nr.3959/07.11.2019;
-    În conformitate cu prevederile art.5, alin.1 si art.12  din  Metodologia aprobată prin Ordinul

Ministrului Dezvoltării regionale şi turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare
şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizurea planurilor de amenajare a teritoriului şi
urbanism  şi  Hotărârii  Consiliului  local  nr.77/2011  privind   aprobarea  regulamentului  local  privind
implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de  urbanism.

-   prevederile art.5, art.25, alin.(1), art.56, alin.(6) şi (7) şi ale Anexei nr.1, Cap.B, pct.11,
coloana 3 din Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare;

  -  prevederile  art.23,  alin.(2)  din  Legea  nr.50/1991,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

- avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 
domeniului  public  şi   privat,  agricultură,  gospodărie  comunală,  protecţia  mediului,  servicii  şi  comerţ
nr.621  din  17.02.2021 ; 

-   avizul Comisiei juridică şi de administraţie publică nr.606  din  17.02.2021;      
În temeiul prevederilor art.129, alin.(6), lit.(c)  şi art.139, alin.(3) lit.e)  din  ORDONANŢĂ DE

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1  – Aprobă   raportul  informarii  şi  consultării   publicului  înregistrat  sub  nr.
3959/07.11.2019,  însotit  de  Avizul  arhitectului  şef   al  Consiliului  Judeţean  Ialomiţa
nr.144/05.01.2021, evidenţiat în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2  – Se  aprobă  documentaţia  PUZ  (Plan  Urbanistic  Zonal)–  pentru  obiectivul
“Construire  spațiu  comercial  și  locuință  P+1E  beneficiar  Buga  Mihaela”  proiectant  SC
URBAN EXPERT SRL, teritoriul  reglementat  fiind  în  suprafaţă  totală  de 1398 mp situat  în
intravilanul comunei Griviţa, Șos.Buzău, nr.12, nr. cadastral 22643, nr.CF 22643.

Art.3– La realizarea lucrărilor  în zonă se vor respecta prevederile  PUZ-ului aprobat şi
toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.  

Art.4– Termenul de valabilitate al prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani de la
data aprobării acesteia. 

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



Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 24 februarie 2021 , cu un număr de 13 voturi “Pentru” ,
0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.
           

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                  Daniel ROTARU                                       
                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                                                                               SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
                                                                                   Dumitru- Marius DEMETER 

Nr. 9
Din 24.02.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.                                    



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 287 din 27.01.2021

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul   Stroe Vasile,  primar al  comunei  Griviţa,  solicit  aprobarea raportului
informarii  şi  consultării   publicului  înregistrat  sub nr.  3959/07.11.2019, însotit  de Avizul
arhitectului şef  al Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.144/05.01.2021, evidenţiat în anexa nr.1
la prezenta hotărâre.
           Deasemeni solicit aprobarea documentaţia PUZ (Plan Urbanistic Zonal)–  pentru
obiectivul  “Construire  spațiu  comercial  și  locuință  P+1E  beneficiar  Buga  Mihaela”
proiectant SC URBAN EXPERT SRL, teritoriul reglementat fiind  în suprafaţă totală de 1398
mp  situat  în  intravilanul  comunei  Griviţa,  Șos.Buzău,  nr.12,  nr.  cadastral  22643,  nr.CF
22643.

PRIMAR
Vasile STROE 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 288 din 27.01.2021

R A P O R T

              Subsemnatul Ion Virginica, inspector (urbanism) în cadrul aparatului de specialitate

al Primarului comunei Griviţa, în legătură cu proiectul de hotărâre privind raportul informarii

şi consultării  publicului înregistrat sub nr. 1128/09.03.2020, însotit de Avizul arhitectului şef

al Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.3783/18.02.2020 şi documentaţia PUZ (Plan Urbanistic

Zonal)–  pentru  obiectivul  “Construire  spațiu  comercial  și  locuință  P+1E  beneficiar

Buga  Mihaela” proiectant  SC  URBAN  EXPERT  SRL,  teritoriul  reglementat  fiind   în

suprafaţă  totală  de  1398 mp situat  în  intravilanul  comunei  Griviţa,  Șos.Buzău,  nr.12,  nr.

cadastral 22643, nr.CF 22643 sunt îndeplinite condiţiile legale.

 Astfel, potrivit prevederilor art.129, alin.(6), lit.(c) şi art.139, alin.(3) lit.e) din 

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

aprobă PUZ-ul şi raportul informării publicului.

INSPECTOR,

Virginica ION 



JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA
Comisia pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi 
privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
Nr. _____  din _____________

RAPORT DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei PUZ (Plan Urbanistic Zonal) “Constru-
ire spațiu comercial și locuință P+1E beneficiar Buga Mihaela”

Comisia pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi

privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, constituita legal în

şedinţa a luat în discuţie proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ (Plan Urbanistic

Zonal) “Construire spațiu comercial și locuință P+1E beneficiar Buga Mihaela”.

          În urma analizei şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în procesal-

verbal de şedinţa, au rezultat urmatoarele :

-proiectul  de hotărâre întruneşte  condiţiile  de legalitate  şi  oportunitate  şi  este votat  cu __ voturi

„pentru”, ___”împotriva”.

Cu  prilejul  analizării  proiectului  nu  au  fost  formulate   amendamente  sau  propuneri  de

modificare a conţinutului actului de autoritate.

Având in vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

În temeiul prevederilor art.125,  art. 141 din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ si art.31 din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  ŞI  

FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA, comisia pentru 

buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, 

gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ,

                            AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentaţiei  PUZ  (Plan  Urbanistic  Zonal)

“Construire spațiu comercial și locuință P+1E beneficiar Buga Mihaela”  şi propune plenului

Consiliului local al comunei Grivita, judeţul Ialomiţa adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentate

spre avizare.

         PRESEDINTE,                                                       MEMBRI,
         Rotaru Daniel                                                 Stan Marinică

                                                                      Vasile Ştefan

                                                                      Grigore Aurelian

                                                                                  Bâlbâe Mihail



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA
Comisia juridică şi de administraţie publică
Nr. ______ din______________    

R A P O R T  DE  AVIZARE 

al proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ (Plan Urbanistic Zonal) “Construire
spațiu comercial și locuință P+1E beneficiar Buga Mihaela”

Comisia juridică şi de administraţie publică,  constituita legal în şedinţa, a luat în discuţie

proiectul  de hotărâre privind aprobarea documentaţiei  PUZ (Plan Urbanistic  Zonal) “Construire

spațiu comercial și locuință P+1E beneficiar Buga Mihaela”.

          În urma analizei şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în procesul

verbal de şedinţă, au rezultat următoarele :

-proiectul  de hotărâre întruneşte  condiţiile  de legalitate  şi  oportunitate  şi  este votat  cu __ voturi

„pentru”, ___voturi ”împotriva”.

Cu  prilejul  analizării  proiectului  nu  au  fost  formulate  amendamente  sau  propuneri  de

modificare a conţinutului actului de autoritate.

Având în vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

În temeiul prevederilor art.125,  art. 141 din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ si art.31 din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  ŞI

FUNCŢIONARE  AL  CONSILIULUI   LOCAL   GRIVIŢA,  JUDEŢUL  IALOMIŢA,  comisia

juridică şi de administraţie publică, 

AVIZEAZĂ FAVRABIL:

Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentaţiei  PUZ  (Plan  Urbanistic  Zonal)

“Construire spațiu comercial și locuință P+1E beneficiar Buga Mihaela”  şi propune plenului

Consiliului local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentate

spre avizare.

         PREŞEDINTE,                                                       MEMBRI,
      
     Georgescu Adrian               Dudaş Cristian Dorin

                                Oprea Gheorghe

                                                                          Bunică Dumitru

                                                                                      Damian Dumitru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

P r o i e c t
H O T Ă R Â R E

privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile comerciale
şi prestări de servicii, pentru anul 2021

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 205 din 21.01.2021 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 206 din 21.01.2021 ;
-  prevederile  art.13  din  Legea  nr.  50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 5, alin. (1) lit.a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 302 si  art. 362 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019

privind Codul administrative;
-prevederile art.871-873 din  CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009, 

republicata si actualizata cu modificarile si completarile ulterioare)

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. c), art. 139, alin (1), alin (3), lit. c),  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 –  Pentru  anul  2021,  se  actualizează  cu  rata  inflaţiei  a  anului  2020,  preţul  la
concesiunile de terenuri pentru spaţiile comerciale şi prestări de servicii, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Secretarul general al comunei, inspectorul urbanism şi responsabilul impozite şi taxe
locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor aduce la cunoştinţă persoanelor fizice şi
juridice beneficiare ale concesionării prevederile prezentei hotărâri.

               INIŢIATOR,
                              PRIMAR    
                       Vasile  STROE                                                              
                                                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                                               SECRETAR GENERAL AL UAT,
                                                                               Dumitru- Marius  DEMETER

Nr. 10
Din 17.02.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile comerciale
şi prestări de servicii, pentru anul 2021

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 205 din 21.01.2021 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 206 din 21.01.2021 ;
-  prevederile  art.13  din  Legea  nr.  50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 5, alin. (1) lit.a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 302 si  art. 362 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019

privind Codul administrative;
-prevederile art.871-873 din  CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009, 

republicata si actualizata cu modificarile si completarile ulterioare)
- avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 

domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
nr.620  din  17.02.2021 ; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. c), art. 139, alin (1), alin (3), lit. c),  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 –  Pentru  anul  2021,  se  actualizează  cu  rata  inflaţiei  a  anului  2020,  preţul  la
concesiunile de terenuri pentru spaţiile comerciale şi prestări de servicii, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Secretarul general al comunei, inspectorul urbanism şi responsabilul impozite şi taxe
locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor aduce la cunoştinţă persoanelor fizice şi
juridice beneficiare ale concesionării prevederile prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 24 februarie 2021 , cu un număr de 13 voturi 
“Pentru”, 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.                       

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              Daniel ROTARU                                       
                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                               SECRETAR GENERALAL UAT,
                                                                                  Dumitru -Marius  DEMETER

Nr. 10
Din 24.02.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 205 din 21.01.2021

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotarare privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile

comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2021

Subsemnatul Stroe Vasile primarul comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa, având in vedere faptul

ca indicele de inflaţie comunicat de Direcţia Judeţeană de Statistică Ialomiţa pentru anul 2020 este de

2,63  %,  propun  Consiliului  Local  Griviţa  să  adopte  o  hotărâre  prin  care  să  actualizeze  preţul

concesiunilor  de  terenuri  pentru  spaţiile  comerciale  şi  prestări  de  servicii  pentru  anul  2021,  cu

indicele de inflaţie.

                                                               PRIMAR,

                                                           Vasile  STROE 



JUDETUL IALOMITA

PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

Nr. 206 din 21.01.2021

R A P O R T,

         Subsemnatul Buturugă Marian Ginu, inspector operator ROL în cadrul aparatului  de 

specialitate al primarului,în legatură cu proiectul de hotărâre privind actualizarea preţului la 

concesiunile de terenuri pentru spaţiile comerciale si prestari de servicii,arăt că respectă prevederile 

legale.Potrivit art.13 din Legea  nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare”Terenurile aparţinând domeniului privat al 

statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale,destinate construirii, pot fi vândute,concesionate ori 

închiriate prin licitaţie publică, potrivit legii, în condiţiile respectării prevederilor documentaţiilor de 

urbanism si de amenajarea teritoriului,aprobate potrivit legii”. Dat fiind faptul că pentru anul 2020 

indicele de inflaţie comunicat de Direcţia Judeţeană de Statistică Ialomiţa este de 2,63 % apreciez că 

preţul concesiunilor terenurilor pentru spaţiile comerciale şi prestări de servicii trebuie actualizat.

         Faţă de cele expuse, propun Consiliului Local să adopte hotărârea privind actualizarea preţului 

la concesiunile de terenuri pentru spaţiile comerciale si prestari de servicii.

                                                      Inspector operator rol,

                                               BUTURUGĂ MARIAN GINU



JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA
Comisia pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi 
privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
Nr. _____  din _____________

RAPORT DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile
comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2021

Comisia pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, constituita legal în 

şedinţa a luat în discuţie proiectul de hotărâre privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri

pentru spaţiile comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2021.

          În urma analizei şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în procesal-

verbal de şedinţa, au rezultat urmatoarele :

-proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile  de legalitate  şi  oportunitate  şi  este votat  cu __ voturi

„pentru”, ___”împotriva”.

Cu  prilejul  analizării  proiectului  nu  au  fost  formulate   amendamente  sau  propuneri  de

modificare a conţinutului actului de autoritate.

Având in vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

În temeiul prevederilor art.125,  art. 141 din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ si art.31 din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  ŞI  

FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA, comisia pentru 

buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, 

gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ,

                            AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile 

comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2021 şi propune plenului Consiliului local al comunei 

Grivita, judeţul Ialomiţa adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentate spre avizare.

         PRESEDINTE,                                                       MEMBRI,
         Rotaru Daniel                                                 Stan Marinică

                                                                      Vasile Ştefan

                                                                      Grigore Aurelian

                                                                                  Bâlbâe Mihail



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

P r o i e c t

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea raportului de evaluare a unor suprafeţe de teren ce aparţin domeniului privat al
comunei Griviţa

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa
Având în vedere:
– prevederile art.362,363 şi 364 din din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie

2019 privind Codul administrativ;
– raportul  de  evaluare  nr.1001  din  03.03.2020  și  raportul  de  evaluare  nr.507  din

09.02.2021 pentru suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Griviţa; 
– referat de aprobare al primarului nr. 536 din 10.02.2021;   
– raportul compartimentului de specialitate nr. 537 din 10.02.2021 ;
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 raportul de evaluare a unor suprafeţe de teren ce aparţin domeniului privat
al comunei Griviţa, elaborat în luna martie 2020 şi înregistrat sub nr.1001 din 03.03.2020. Raportul
de evaluare este anexa 1 la  prezenta.

Art. 2: Se aprobă raportul de evaluare a unor suprafeţe de teren ce aparţin domeniului privat
al  comunei  Griviţa, elaborat  în  luna februarie  2021  şi  înregistrat  sub  nr.507  din  09.02.2021.
Raportul de evaluare este anexa 2 la  prezenta.

Art.  3 :  Cu aducerea  la  cunoştinţă  publică  se  însărcinează  secretarul  general  al  U.A.T.
Griviţa.

                     INIŢIATOR,

                       PRIMAR
                   Vasile STROE                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                                                            SECRETAR  GENERALAL U.A.T.,
                                                                                                Dumitru - Marius  DEMETER  

Nr. 11
Din 17.02.2021  
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea raportului de evaluare a unor suprafeţe de teren ce aparţin domeniului privat al

comunei Griviţa

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa
Având în vedere:
– prevederile art.362,363 şi 364 din din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie

2019 privind Codul administrativ;
– raportul  de  evaluare  nr.1001  din  03.03.2020  și  raportul  de  evaluare  nr.507  din

09.02.2021 pentru suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Griviţa; 
– referat de aprobare al primarului nr. 536 din 10.02.2021;   
– raportul compartimentului de specialitate nr. 537 din 10.02.2021 ;
– avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 

domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
nr.619  din  17.02.2021 ;

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 raportul de evaluare a unor suprafeţe de teren ce aparţin domeniului privat
al comunei Griviţa, elaborat în luna martie 2020 şi înregistrat sub nr.1001 din 03.03.2020. Raportul
de evaluare este anexa 1 la  prezenta.

Art. 2: Se aprobă raportul de evaluare a unor suprafeţe de teren ce aparţin domeniului privat
al  comunei  Griviţa, elaborat  în  luna februarie  2021  şi  înregistrat  sub  nr.507  din  09.02.2021.
Raportul de evaluare este anexa 2 la  prezenta.

Art.  3 :  Cu aducerea  la  cunoştinţă  publică  se  însărcinează  secretarul  general  al  U.A.T.
Griviţa.

Prezenta hotărâre a fost  adoptată  astăzi  ,  24 februarie  2021 ,  cu un număr de 13 voturi
“Pentru” , 0 voturi “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă” din totalul de 13 consilieri aleşi. 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

                      Daniel ROTARU                                                  CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                               SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

                                                                                                Dumitru- Marius DEMETER 

Nr. 11
Din 24.02.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 536 din 10.02.2021        

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Stroe Vasile, primarul comunei Griviţa având în vedere art. 363 şi 364  din
ORDONANŢĂ  DE URGENŢĂ  nr.  57  din  3  iulie  2019  privind  Codul  administrativ,  unde  se
stipulează ” Reguli speciale privind procedura de vânzare  a bunurilor din domeniul privat
    (1)  Vânzarea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se
face prin licitaţie publică, organizată în condiţiile prevăzute la art. 334-346, cu respectarea 
principiilor prevăzute la art. 311, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel.
    (2)  Stabilirea oportunităţii vânzării bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor 
administrativ-teritoriale şi organizarea licitaţiei publice se realizează de către autorităţile prevăzute 
la art. 287, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel.
    (3)  Vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile proprietate privată a statului, cu excepţia 
cazurilor în care prin lege se prevede altfel, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    (4)  Vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile aparţinând unităţilor administrativ-
teritoriale se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, respectiv a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.
    (5)  Garanţia se stabileşte între 3 şi 10% din preţul contractului de vânzare, fără TVA.
    (6)  Cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel, preţul minim de vânzare, aprobat 
prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a autorităţilor deliberative de la nivelul administraţiei 
publice locale, după caz, va fi valoarea cea mai mare dintre preţul de piaţă determinat prin raport de 
evaluare întocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizaţi, în condiţiile legii, şi selectaţi 
prin licitaţie publică, şi valoarea de inventar a imobilului.
    (7)  Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii preţului prevăzut în raportul de evaluare
revine exclusiv evaluatorului care a întocmit respectivul raport de evaluare.
    (8)  Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal în termen de maximum 30 de zile de la 
data încasării preţului.
    Excepţii de la regulile privind procedura de vânzare  a bunurilor din domeniul privat
    (1)  Prin excepţie de la prevederile art. 363 alin. (1), în cazul vânzării unui teren aflat în 
proprietatea privată a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, 
constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea 
terenului aferent construcţiilor. Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, 
aprobat de consiliul local sau judeţean, după caz.
    (2)  Proprietarii construcţiilor prevăzute la alin. (1) sunt notificaţi în termen de 15 zile asupra 
hotărârii consiliului local sau judeţean şi îşi pot exprima opţiunea de cumpărare în termen de 15 zile
de la primirea notificării.
    (3)  Prin legi speciale se pot institui alte excepţii de la procedura licitaţiei publice.”

În condiţiile în care pentru a putea fi vândute, aceste terenuri  din domeniul privat trebuie

evaluate în prealabil, propun Consiliului Local să adopte o hotărâre în acest sens.

PRIMAR
Vasile STROE 



JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA
Nr. 537 din 10.02.2021        

R A P O R T,

Subsemnatul  Demeter  Dumitru  Marius,  secretarul  comunei  Griviţa  în  ceea  ce  priveşte
proiectul  de  hotărâre  privind   aprobarea  raportului  de  evaluare  a  unor  suprafeţe  ce  aparţin
domeniului privat al comunei Griviţa, arăt ca este îndeplinită promovarea sa.

Potrivit art. 363 şi 364  din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ:
” ART. 363 Reguli speciale privind procedura de vânzare  a bunurilor din domeniul privat
    (1)  Vânzarea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se
face prin licitaţie publică, organizată în condiţiile prevăzute la art. 334-346, cu respectarea 
principiilor prevăzute la art. 311, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel.
    (2)  Stabilirea oportunităţii vânzării bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor 
administrativ-teritoriale şi organizarea licitaţiei publice se realizează de către autorităţile prevăzute 
la art. 287, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel.
    (3)  Vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile proprietate privată a statului, cu excepţia 
cazurilor în care prin lege se prevede altfel, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    (4)  Vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile aparţinând unităţilor administrativ-
teritoriale se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, respectiv a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.
    (5)  Garanţia se stabileşte între 3 şi 10% din preţul contractului de vânzare, fără TVA.
    (6)  Cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel, preţul minim de vânzare, aprobat 
prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a autorităţilor deliberative de la nivelul administraţiei 
publice locale, după caz, va fi valoarea cea mai mare dintre preţul de piaţă determinat prin raport de 
evaluare întocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizaţi, în condiţiile legii, şi selectaţi 
prin licitaţie publică, şi valoarea de inventar a imobilului.
    (7)  Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii preţului prevăzut în raportul de evaluare
revine exclusiv evaluatorului care a întocmit respectivul raport de evaluare.
    (8)  Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal în termen de maximum 30 de zile de la 
data încasării preţului.
    ART. 364
    Excepţii de la regulile privind procedura de vânzare  a bunurilor din domeniul privat
    (1)  Prin excepţie de la prevederile art. 363 alin. (1), în cazul vânzării unui teren aflat în 
proprietatea privată a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, 
constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea 
terenului aferent construcţiilor. Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, 
aprobat de consiliul local sau judeţean, după caz.
    (2)  Proprietarii construcţiilor prevăzute la alin. (1) sunt notificaţi în termen de 15 zile asupra 
hotărârii consiliului local sau judeţean şi îşi pot exprima opţiunea de cumpărare în termen de 15 zile
de la primirea notificării.
    (3)  Prin legi speciale se pot institui alte excepţii de la procedura licitaţiei publice.”.

Mai mult,  notarii publici nu perfectează contractele de vânzare cumpărare încheiate intre
autorităti  publice  şi  cetăţeni  dacă   rapoartele  de  evaluare  a  terenurilor  nu  au  fost  aprobate  de
Consiliul Local.

Faţă  de  cele  anterior  menţionate  propun Consiliului  Local  Griviţa  să  adopte  o  hotărâre
privind aprobarea raporturilor de evaluare a terenurilor din domeniul privat  al comunei Griviţa.

SERETAR GENERAL AL U.A.T.

Dumitru -Marius  DEMETER 



JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Comisia pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi 
privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ

Nr. _____  din _____________

RAPORT DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a unor suprafeţe de teren ce
aparţin domeniului privat al comunei Griviţa

            Comisia pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, constituita legal în 

şedinţa a luat în discuţie proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a unor 

suprafeţe de teren ce aparţin domeniului privat al comunei Griviţa

          În urma analizei şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în procesal-

verbal de şedinţa, au rezultat urmatoarele :

-proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de legalitate şi oportunitate  şi este votat cu __ voturi

„pentru”, ___”împotriva”.

            Cu  prilejul  analizării  proiectului  nu  au  fost  formulate  amendamente  sau  propuneri  de

modificare a conţinutului actului de autoritate.

Având in vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

            În temeiul prevederilor art.125,  art. 141 din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ si art.31 din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  ŞI  

FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA, comisia pentru

buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, 

gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ,

                                                                AVIZEAZĂ FAVORABIL:

 proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a unor suprafeţe de teren ce 

aparţin domeniului privat al comunei Griviţa şi propune plenului Consiliului local al comunei 

Grivita, judeţul Ialomiţa adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentate spre avizare.

 

         PRESEDINTE,                                                       MEMBRI,
         Rotaru Daniel                                                 Stan Marinică

                                                                                 Vasile Ştefan

                                                                                 Grigore Aurelian

                                                                                  Bâlbâe Mihail





ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

                                                                           PROIECT
H O T Ă R Â R E

privind rezilierea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea  numitei Alecu Vasilica  înregistrată cu nr. 280 din 26.01.2021;
-     referat de aprobare al primarului nr.369 din 29.01.2021;         
- raportul compartimentului de specialitate nr.370 din 29.01.2021;     

- prevederile Legii  nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind locuintele, republicată;
- prevederile  Hotărârii nr.  1.275/2000   privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru

punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, actualizată;
 prevederile art 26 alin. (1) si (3)  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind

protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, actualizată;
 prevederile  H.C.L.Griviţa  nr.25 din 26.04.2012 privind modificarea  Hotărârii  Consiliului

Local Grivita nr.20/2012 privind  aprobarea criteriilor de acordare a locuintelor sociale;
- prevederile art. 129 alin.(2) lit.d) şi alin (7) lit.q) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

 În temeiul art. 139 alin (1) şi 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 rezilierea contractului de locaţiune nr.8/01.08.2018 pentru locuinţa socială 
începând cu luna martie 2021.

Art. 2 - Contabilul şi casierul din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

               INIŢIATOR,
                              PRIMAR    
                       Vasile  STROE                                                              
                                                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                                               SECRETAR GENERAL AL UAT,
                                                                               Dumitru- Marius  DEMETER

Nr.12 
Din 17.02.2021
Adoptată la Griviţa
Ex. 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
privind rezilierea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea  numitei Alecu Vasilica  înregistrată cu nr. 280 din 26.01.2021;
-     referat de aprobare al primarului nr.369 din 29.01.2021;         
- raportul compartimentului de specialitate nr.370 din 29.01.2021;     

- prevederile Legii  nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind locuintele, republicată;
- prevederile  Hotărârii nr.  1.275/2000   privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru

punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, actualizată;
 prevederile art 26 alin. (1) si (3)  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind

protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, actualizată;
 prevederile  H.C.L.Griviţa  nr.25 din 26.04.2012 privind modificarea  Hotărârii  Consiliului

Local Grivita nr.20/2012 privind  aprobarea criteriilor de acordare a locuintelor sociale;
- prevederile art. 129 alin.(2) lit.d) şi alin (7) lit.q) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
- avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 

domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
nr.618  din  17.02.2021 ; 

-   avizul Comisiei juridică şi de administraţie publică nr.607 din  17.02.2021;      
-   avizul  Comisiei  pentru  învăţământ,  cultură,  culte,  sănătate,  asistenţă  socială,  protecţia

drepturilor copilului, sport, turism nr.611 din  17.02.2021;      
În temeiul art. 139 alin (1) şi 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 rezilierea contractului de locaţiune nr.8/01.08.2018 pentru locuinţa socială 
începând cu luna martie 2021.

Art. 2 - Contabilul şi casierul din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 24 februarie 2021 , cu un număr de 13 voturi “Pentru”, 
0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.                                              

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              Daniel ROTARU                                       
                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                               SECRETAR GENERALAL UAT,
                                                                                  Dumitru -Marius  DEMETER

Nr. 12
Din 24.02.2021
Adoptată la Griviţa



Ex. 
ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 369 din 29.01.2021

REFERAT DE APROBARE,
la proiectul de hotarare privind rezilierea contractului de închiriere nr. 8/01.08.2018  

Subsemnatul,  STROE VASILE,  primarul  comunei  Griviţa,  având  în  vedere  cererea  numitei

Alecu  Vasilica   înregistrată  cu  nr.  280  din  26.01.2021,  prin  care  solicită  rezilierea  contractului  de

închiriere a locuinţei sociale, propun Consiliului Local Griviţa să adopte o hotărâre prin care să aprobe

rezilierea la cerere a contractului  susmenţionat.

P R I M A R

Vasile STROE 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 370 din 29.01.2021

R A P O R T ,

Subsemnata Ion Virginica, inspector urbanism în cadru aparatului de specialitate al primarului 
comunei Griviţa, în legătură cu proiectul de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale, arăt că 
este îndeplinită promovarea sa.

Potrivit prevederile art. 129 alin.(2) lit.d) şi alin (7) lit.q) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, consiliul local „asigură, potrivit competenţelor sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: ... locuinţele
sociale  şi  celelalte  unităţi  locative  aflate  în  proprietatea  unităţii  administrativ-teritoriale  sau  în
administrarea sa”.

Având în vedere solicitarea doamnei Alecu Vasilica apreciez oportună  adoptarea  hotărârea 
privind rezilierea contractului de închiriere a locuinţei sociale.

Virginica ION
INSPCTOR



JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA
Comisia pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi 
privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
Nr. _____  din _____________

RAPORT DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre privind  rezilierea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale

Comisia  pentru  buget,  finanţe,  urbanism,  lucrări  publice,  administrarea  domeniului  public  şi

privat,  agricultură,  gospodărie  comunală,  protecţia  mediului,  servicii  şi  comerţ,  constituita  legal  în

şedinţa a luat în discuţie proiectul de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere a unei locuinţe

sociale.

          În urma analizei şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în procesal- verbal

de şedinţa, au rezultat urmatoarele :

-proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de legalitate şi oportunitate şi este votat cu __ voturi „pentru”,

___”împotriva”.

Cu prilejul analizării proiectului nu au fost formulate  amendamente sau propuneri de modificare

a conţinutului actului de autoritate.

Având in vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

În temeiul prevederilor art.125,  art. 141 din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ si art.31 din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  ŞI  

FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA, comisia pentru 

buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, 

gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ,

                            AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul  de  hotărâre  privind  rezilierea  contractului  de  închiriere  a  unei  locuinţe  sociale şi

propune  plenului  Consiliului  local  al  comunei  Grivita,  judeţul  Ialomiţa  adoptarea  lui  în  forma  şi

conţinutul prezentate spre avizare.

         PRESEDINTE,                                                       MEMBRI,
         Rotaru Daniel                                                 Stan Marinică

                                                                      Vasile Ştefan

                                                                      Grigore Aurelian



                                                                                  Bâlbâe Mihail

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA
Comisia juridică şi de administraţie publică
Nr. ______ din______________    

R A P O R T  DE  AVIZARE 

al proiectului de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale

Comisia  juridică  şi  de  administraţie  publică,  constituita  legal  în  şedinţa,  a  luat  în  discuţie

proiectul de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale.

          În urma analizei şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în procesul verbal

de şedinţă, au rezultat următoarele :

-proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de legalitate şi oportunitate şi este votat cu __ voturi „pentru”,

___voturi ”împotriva”.

Cu prilejul analizării proiectului nu au fost formulate amendamente sau propuneri de modificare

a conţinutului actului de autoritate.

Având în vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

În temeiul prevederilor art.125,  art. 141 din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 

3  iulie  2019 privind  Codul  administrativ  si  art.31  din  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  ŞI

FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA, comisia juridică şi

de administraţie publică, 

AVIZEAZĂ FAVRABIL:

Proiectul  de  hotărâre  privind  rezilierea  contractului  de  închiriere  a  unei  locuinţe  sociale şi

propune  plenului  Consiliului  local  al  comunei  Griviţa,  judeţul  Ialomiţa  adoptarea  lui  în  forma  şi

conţinutul prezentate spre avizare.

         PREŞEDINTE,                                                       MEMBRI,
      
     Georgescu Adrian               Dudaş Cristian Dorin

                                Oprea Gheorghe

                                                                          Bunică Dumitru

                                                                                      Damian Dumitru



 ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA
Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor 
copilului, sport, turism.
Nr. ______ din _____________ 

R A P O R T DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale

Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor 

copilului, sport, turism, constituită legal în şedinţă, a luat în discuţie proiectul de hotărâre privind 

rezilierea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale. 

În urma analizei şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în procesul- 

verbal de şedinţă, au rezultat următoarele :

-proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de legalitate şi oportunitate şi este votat cu __ voturi 

„pentru”, ___voturi ”împotrivă”.

Cu prilejul analizării proiectului nu au fost formulate amendamente sau propuneri de modificare 

a conţinutului actului de autoritate.

În temeiul prevederilor art.125,  art. 141 din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ si art.31 din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  ŞI  

FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA, comisia pentru 

învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului, sport, turism, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale şi 

propune plenului Consiliului local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa adoptarea lui în forma şi 

conţinutul prezentate spre avizare.

PRESEDINTE,                                                           MEMBRI,

Margine Georgeta                                                 Gavrilă Ion

                                                                                 Nica Cornel

                                                                                 Vasile Ştefan

                                                                                 Oprea Gheorghe





ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

                                                                           PROIECT
H O T Ă R Â R E

privind închirierea unei locuinţe sociale

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea  numitului Bratu Ștefan  înregistrată cu nr. 4627 din 07.10.2020;
-     referat de aprobare al primarului nr.371 din 29.01.2021;         
- raportul compartimentului de specialitate nr.372 din 29.01.2021;     

- ancheta socială privind persoana sus-menţionată ;
- prevederile Legii  nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind locuintele, republicată;
- prevederile  Hotărârii nr.  1.275/2000   privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru

punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, actualizată;
 prevederile art 26 alin. (1) si (3)  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind

protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, actualizată;
 prevederile  H.C.L.Griviţa  nr.25 din 26.04.2012 privind modificarea  Hotărârii  Consiliului

Local Grivita nr.20/2012 privind  aprobarea criteriilor de acordare a locuintelor sociale;
- prevederile art. 129 alin.(2) lit.d) şi alin (7) lit.q) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

 În temeiul art. 139 alin (1) şi 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 închirierea unei locuinţe sociale persoanei prevăzute în anexă, parte integranta
a prezentei hotărâri, pe o perioadă de 5 ani.

Art. 2 - Nivelul chiriei este de 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie.
Art. 3 - Contabilul şi casierul din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

               INIŢIATOR,
                              PRIMAR    
                       Vasile  STROE                                                              
                                                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                                               SECRETAR GENERAL AL UAT,
                                                                               Dumitru- Marius  DEMETER

Nr.13 
Din 17.02.2021
Adoptată la Griviţa
Ex. 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
privind închirierea unei locuinţe sociale

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea  numitului Bratu Ștefan  înregistrată cu nr. 4627 din 07.10.2020;
-     referat de aprobare al primarului nr.371 din 29.01.2021;         
- raportul compartimentului de specialitate nr.372 din 29.01.2021;     

- anchetele sociale privind persoanele sus-menţionate ;
- avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 

domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
nr.617  din  17.02.2021 ; 

- avizul Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia 
drepturilor copilului, sport, turism nr.610 din  17.02.2021;

- prevederile Legii  nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind locuintele, republicată;
- prevederile Hotărârii nr. 1.275/2000  privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, actualizată;
 prevederile art 26 alin. (1) si (3)  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind 

protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, actualizată;
 prevederile H.C.L.Griviţa nr.25 din 26.04.2012 privind modificarea  Hotărârii Consiliului 

Local Grivita nr.20/2012 privind  aprobarea criteriilor de acordare a locuintelor sociale;
- prevederile art. 129 alin.(2) lit.d) şi alin (7) lit.q) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

În temeiul art. 139 alin (1) şi 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 închirierea unei locuinţe sociale persoanelor prevăzute în anexă, parte 

integranta a prezentei hotărâri, pe o perioadă de 5 ani.
Art. 2 - Nivelul chiriei este de 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie.
Art. 3 - Contabilul şi casierul din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 24 februarie 2021 , cu un număr de 13 voturi 

“Pentru”, 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.                             

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              Daniel ROTARU                                       
                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                               SECRETAR GENERALAL UAT,
                                                                                  Dumitru -Marius  DEMETER

Nr. 13
Din 24.02.2021
Adoptată la Griviţa



Ex. 
ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 371 din 29.01.2021

REFERAT DE APROBARE,
cu privire la proiectul de hotarare privind închirierea unor locuinţe sociale

Subsemnatul,  STROE VASILE, primarul comunei Griviţa,  având în vedere cererea numitului

Bratu Ștefan, prin care solicită închirierea unei  locuinţe socială, ancheta socială efectuată cu privire la

familiile persoanelor în cauză, precum şi faptul că la ora actuală în domeniul public al comunei Griviţa

există locuinţa socială disponibilă, propun Consiliului Local Griviţa să adopte o hotărâre prin care să

aprobe închirierea acestui spaţiu persoanei susmenţionate.

În conformitate  cu prevederile  OUG 40/1999 privind protectia  chiriasilor  si  stabilirea chiriei

pentru spatiile cu destinatia de locuinte, nivelul chiriei este de maxim 10% din venitul net lunar, calculat

pe ultimele 12 luni, pe familie. Faţă de cele menţionate anterior, propun Consiliului Local Griviţa să

adopte o hotărâre prin care să aprobe închirierea celor două locuinţe sociale.

P R I M A R

Vasile STROE 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. nr.372 din 29.01.2021

R A P O R T ,
cu privire la proiectul de hotarare privind închirierea unor locuinţe sociale

Subsemnatul, Demeter Dumitru Marius, secretarul general al comunei Griviţa, în legătură cu 

proiectul de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale, arăt că este îndeplinită promovarea sa.

Potrivit prevederile art. 129 alin.(2) lit.d) şi alin (7) lit.q) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.

57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, consiliul local „asigură, potrivit competenţelor sale şi în

condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: ... locuinţele

sociale  şi  celelalte  unităţi  locative  aflate  în  proprietatea  unităţii  administrativ-teritoriale  sau  în

administrarea sa”.

În conformitate cu prevederile art. 26 alin 3) din OUG 40/1999, pentru locuintele sociale nivelul 

maxim al chiriei este de 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie.

Având în vedere anchetele sociale, precum şi faptul că persoanele pentru care s-a propus 

închirierea au un venit mic pe  familie, apreciez că nivelul chiriei respectă prevederile legale.

Faţă de cele expuse, propun Consiliului Local Griviţa să adopte hotărârea privind închirierea unei

locuinţe sociale.

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

                                                                   



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 289 din 27.01.2021 

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 27.01.2021 , de către Comisia de analiză a cererilor pentru locuinţe sociale 
formată din:
            Preşedinte: Stroe Vasile – primar

Secretar: Demeter Dumitru Marius– secretarul general al comnunei Griviţa
Membrii:Rotaru Daniel – viceprimar

                          - Stan Marinică - consilier local
                          - Bâlbâe Mihail - consilier local

  - Mihalcea Elena Carmen - inspector (asistenţă socială şi autoritate tutelară)
  - Ion Virginica – inspector urbanism

  am procedat la analizarea cererii numitului Bratu Ștefan şi a anchetei sociale realizate de colectivul de
sprijin şi asistenţă socială şi autoritate tutelară, în conformitate cu prevederile  H.C.L.Griviţa nr.25 din
26.04.2012  privind  modificarea   Hotărârii  Consiliului  Local  Grivita  nr.20/2012  privind   aprobarea
criteriilor de acordare a locuintelor sociale, constatând că sunt îndeplinite prevederile acestei hotărâri,
propunând închirierea locuinţei sociale.

     Preşedinte                    Secretar comisie
      PRIMAR  Secretarul general al comunei Griviţa

     Vasile Stroe                        Dumitru-Marius Demeter 

     
            Rotaru Daniel – viceprimar

                       Stan Marinică - consilier local
                      Bâlbâe Mihail - consilier local

Mihalcea Elena Carmen - inspector (asistenţă socială şi  autoritate tutelară)
Ion Virginica – inspector urbanism



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL  LOCAL GRIVIŢA

                                                                                      Anexă la HCL Griviţa nr. 13 / 24.02.2021 

T A B E L
cuprinzând persoanele cărora li se închiriază locuinţe sociale

Nr.
crt.

Numele şi prenumele chiriaşului Rezulatatul analizei
cererilor

1. BRATU  ȘTEFAN ADMIS

 PRIMAR,

Vasile STROE            



JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA
Comisia pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi 
privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
Nr. _____  din _____________

RAPORT DE AVIZARE
 al proiectului de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale

Comisia pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi

privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, constituita legal în

şedinţa a luat în discuţie proiectul de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale.

          În urma analizei şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în procesal- verbal

de şedinţa, au rezultat urmatoarele :

-proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de legalitate şi oportunitate şi este votat cu __ voturi „pentru”,

___”împotriva”.

Cu prilejul analizării proiectului nu au fost formulate  amendamente sau propuneri de modificare

a conţinutului actului de autoritate.

Având in vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

În temeiul prevederilor art.125 şi art. 141 din din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 

3  iulie  2019 privind  Codul  administrativ, comisia  pentru  buget,  finanţe,  urbanism,  lucrări  publice,

administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii

şi comerţ,

                            AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale şi propune plenului Consiliului local al 

comunei Grivita, judeţul Ialomiţa adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentate spre avizare.

        PRESEDINTE,                                                       MEMBRI,
         Rotaru Daniel                                                 Stan Marinică

                                                                      Vasile Ştefan

                                                                      Grigore Aurelian

                                                                                  Bâlbâe Mihail



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA
Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor 
copilului, sport, turism.
Nr. ______ din _____________ 

R A P O R T DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale

Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor 

copilului, sport, turism, constituită legal în şedinţă, a luat în discuţie proiectul de hotărâre privind 

închirierea unei locuinţe sociale. 

În urma analizei şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în procesul- 

verbal de şedinţă, au rezultat următoarele :

-proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de legalitate şi oportunitate şi este votat cu __ voturi 

„pentru”, ___voturi ”împotrivă”.

Cu prilejul analizării proiectului nu au fost formulate amendamente sau propuneri de modificare 

a conţinutului actului de autoritate.

În temeiul prevederilor art.125,  art. 141 din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ si art.31 din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  ŞI  

FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA, comisia pentru 

învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului, sport, turism, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale şi propune plenului Consiliului 

local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentate spre avizare.

PRESEDINTE,                                                           MEMBRI,

Margine Georgeta                                                 Gavrilă Ion

                                                                                 Nica Cornel

                                                                                 Vasile Ştefan

                                                                                 Oprea Gheorghe

 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

P r o i e c t
H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 4800 mp.

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea nr.2909/19.06.2020 de la Buga Ionel;
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 309 din 27.01.2021 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 310 din 27.01.2021 ;
- prevederile HCL nr.41/2020 de aprobare a raportului de evaluare pentru suprafața de teren de 4800

mp.;
-  prevederile  HCL nr.21/2021 privind desemnarea reprezentantilor  din partea Consiliului  Local  al

Comunei  Griviţa,  în  componenţa  comisiilor  de  evaluare  a  ofertelor  de  vânzare,  închiriere,  concesiune  a
bunurilor din domeniul public sau privat al UAT Grivița; 

- prevederile art.311, art.334, art.346, art.363 şi art.364, alin.(1) şi alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin (2), lit c) şi alin.(6) lit.b şi art.139, alin.(2) ,art. 196 alin.(1) lit.a)
din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

   Art.1 – Se aprobă dezmembrarea suprafeţei de 25665 mp. ce figurează la poziţia 21 în inventarul
domeniul  privat  al  comunei  Griviţa  (conform HCL nr.30/2019),  în  Satul  Grivita,  situat  în  zona  de  Est
(PECO), a referatului de admitere nr.99699/14.10.2020- Anexa nr.1 la prezenta hotărâre emis de Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa, după cum urmează:
LOT 1 Cu suprafaţa de 4800 mp., număr cadastral 28197;
LOT 2 Cu suprafaţa de 20865 mp., număr cadastral 28198;
              Art.2 – Se aprobă Studiul de oportunitate, privind valorificarea imobilului teren in suprafața
masurată de 4800,00 mp, teren categorie arabil, situat în intravilanul comunei Grivița – Șos. Buzău, nr. FN,
județul Ialomița, având  numărul cadastral 28197 şi înscris în Cartea funciară nr. 28197 a localităţii Grivița,
conform Anexei nr.2, la prezenta hotărâre.
             Art.3 - Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren ce face parte din domeniul privat

al  Comunei  Grivița,  în  suprafață  măsurată  de  4800,00 mp,  teren  categorie  arabil,  situat  în  intravilanul
comunei Grivița – Șos. Buzău, nr. FN, județul Ialomița, având  numărul cadastral 28197 şi înscris în Cartea
funciară nr. 28197 a localităţii Grivița, identificat în planul de amplasament şi delimitare a imobilului, Anexa
nr.3 la prezenta hotărâre. 

  Art.4 - Se aprobă caietul de sarcini al licitaţiei publice  și instrucţiunile pentru ofertanţi, conform
Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.



  Art.5 - Preţul de pornire a licitaţiei este de 21560 lei.
             Art.6 -Se împuterniceşte primarul Comunei Grivița, domnul Stroe Vasile, să semneze contractul de
vânzare-cumpărare al imobilului – teren în suprafață măsurată de de 4800,00 mp, teren categorie arabil, situat
în intravilanul comunei Grivița – Șos. Buzău, nr. FN, județul Ialomița, având  numărul cadastral 28197 şi
înscris în Cartea funciară nr. 28197 a localităţii Grivița.

 Art.7-  Achitarea  integrala  a  contravalorii  terenului  se  va  face  la  data  încheierii  contractului  de
vânzare – cumpărare.

Art.8  -Cheltuielile  ocazionate  de  perfectarea  actelor  de  vânzare-cumpărare  vor  trece  în  sarcina
cumpărătorului.
 Art.9-Prevederile  prezentei  hotărâri vor  fi  duse  la  îndeplinire  de  compartimentele  de  cadastru,
urbanism , agricol , respectiv financiar contabil din cadrul Primariei comunei Griviţa.

Art.10- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general al  comunei.

               INIŢIATOR,
                              PRIMAR    
                       Vasile  STROE                                                              
                                                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                                               SECRETAR GENERAL AL UAT,
                                                                               Dumitru- Marius  DEMETER

Nr. 14
Din 17.02.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 4800 mp.

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea nr.2909/19.06.2020 de la Buga Ionel;
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 309 din 27.01.2021 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 310 din 27.01.2021 ;
- prevederile HCL nr.41/2020 de aprobare a raportului de evaluare pentru suprafața de teren de 4800

mp.;
-  prevederile  HCL nr.21/2021 privind desemnarea reprezentantilor  din partea Consiliului  Local  al

Comunei  Griviţa,  în  componenţa  comisiilor  de  evaluare  a  ofertelor  de  vânzare,  închiriere,  concesiune  a
bunurilor din domeniul public sau privat al UAT Grivița; 

- prevederile art.311, art.334, art.346, art.363 şi art.364, alin.(1) şi alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

- avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 
domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ nr.615
din  17.02.2021; 

În temeiul prevederilor art.129 alin (2), lit c) şi alin.(6) lit.b şi art.139, alin.(2) ,art. 196 alin.(1) lit.a)
din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

   Art.1 – Se aprobă dezmembrarea suprafeţei de 25665 mp. ce figurează la poziţia 21 în inventarul
domeniul  privat  al  comunei  Griviţa  (conform HCL nr.30/2019),  în  Satul  Grivita,  situat  în  zona  de  Est
(PECO), a referatului de admitere nr.99699/14.10.2020- Anexa nr.1 la prezenta hotărâre emis de Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa, după cum urmează:
LOT 1 Cu suprafaţa de 4800 mp., număr cadastral 28197;
LOT 2 Cu suprafaţa de 20865 mp., număr cadastral 28198;
              Art.2 – Se aprobă Studiul de oportunitate, privind valorificarea imobilului teren in suprafața
masurată de 4800,00 mp, teren categorie arabil, situat în intravilanul comunei Grivița – Șos. Buzău, nr. FN,
județul Ialomița, având  numărul cadastral 28197 şi înscris în Cartea funciară nr. 28197 a localităţii Grivița,
conform Anexei nr.2, la prezenta hotărâre.
             Art.3 - Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren ce face parte din domeniul privat

al  Comunei  Grivița,  în  suprafață  măsurată  de  4800,00 mp,  teren  categorie  arabil,  situat  în  intravilanul
comunei Grivița – Șos. Buzău, nr. FN, județul Ialomița, având  numărul cadastral 28197 şi înscris în Cartea
funciară nr. 28197 a localităţii Grivița, identificat în planul de amplasament şi delimitare a imobilului, Anexa
nr.3 la prezenta hotărâre. 

  Art.4 - Se aprobă caietul de sarcini al licitaţiei publice  și instrucţiunile pentru ofertanţi, conform
Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.



  Art.5 - Preţul de pornire a licitaţiei este de  21560 lei.
             Art.6 -Se împuterniceşte primarul Comunei Grivița, domnul Stroe Vasile, să semneze contractul de
vânzare-cumpărare al imobilului – teren în suprafață măsurată de de 4800,00 mp, teren categorie arabil, situat
în intravilanul comunei Grivița – Șos. Buzău, nr. FN, județul Ialomița, având  numărul cadastral 28197 şi
înscris în Cartea funciară nr. 28197 a localităţii Grivița.

 Art.7-  Achitarea  integrala  a  contravalorii  terenului  se  va  face  la  data  încheierii  contractului  de
vânzare – cumpărare.

Art.8  -Cheltuielile  ocazionate  de  perfectarea  actelor  de  vânzare-cumpărare  vor  trece  în  sarcina
cumpărătorului.
 Art.9-Prevederile  prezentei  hotărâri vor  fi  duse  la  îndeplinire  de  compartimentele  de  cadastru,
urbanism , agricol , respectiv financiar contabil din cadrul Primariei comunei Griviţa.

Art.10- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general al  
Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 24 februarie 2021 , cu un număr de 13 voturi “Pentru”, 0 

voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.                                                         

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              Daniel ROTARU                                       
                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                               SECRETAR GENERALAL UAT,
                                                                                  Dumitru -Marius  DEMETER

Nr. 14
Din 24.02.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 309 din 27.01.2021

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica 
a unei suprafete de teren de 4800 mp.

Subsemnatul  Stroe  Vasile  primarul  comunei  Griviţa,  judeţul  Ialomiţa,  având  in  vedere  cererea

nr.2909/19.06.2020 de la Buga Ionel și studiul de oportunitate întocmit de viceprimarul comunei cu privire la

vânzarea suprafeței de 4800 mp. precum și strategia de dezvoltare a zonei de sud-est a Satului Grivița și

atragerea  de  investiții  cu  creerea  locurilor  de  muncă  consider  oportună  aprobarea  vânzării  prin  licitație

publică conform proiectului prezentat.

                                                               PRIMAR,

                                                           Vasile  STROE 



JUDETUL IALOMITA

PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

Nr. 310 din 27.01.2021

R A P O R T,

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 4800 mp.

 Subsemnata, Ion Virginica inspector urbanism în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Grivița, arăt că proiectul privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 

4800 mp. îndeplinește condițiile legale de promovare.Astfel în conformitate cu prevederile art.311, art.334, 

art.346, art.363 şi art.364, alin.(1) şi alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, Consiliul local aprobă prin hotărâre vânzarea și procedura de 

desfășurare a licitației.

 Faţă de cele expuse, propun Consiliului Local să adopte hotărârea privind privind aprobarea vânzării 

prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 4800 mp..

INSPECTOR,

Virginica ION



   Anexa nr.2 la HCL NR.14/24.02,2021

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind valorificarea imobilului teren in suprafața masurată de 4800,00 mp, teren categorie arabil,
situat în intravilanul comunei Grivița – Șos. Buzău, nr. FN, județul Ialomița, având  numărul cadastral

28197 şi înscris în Cartea funciară nr. 28197 a localităţii Grivița,

1. OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE 

Prezentul  studiu  are  ca  scop  stabilirea  oportunității  valorificării  prin  vânzare  a  imobilului  teren
intravilan, în suprafață masurată de 4800 mp, teren categorie arabil, situat în intravilanul comunei Grivița –
Șos. Buzău, nr. FN, județul Ialomița, având  numărul cadastral 28197 şi înscris în Cartea funciară nr. 28197 a
localităţii Grivița, suprafața ce aparține domeniului privat al comunei Grivița.

Concluziile studiului de oportunitate sunt valabile la data de 28.08.2020, data înregistrării raportului
de evaluare, dată la care cursul valutar comunicat de BNR a fost de 4,8387 lei/euro.

2. SITUAȚIA URBANISTICĂ A OBIECTULUI VALORIFICĂRII 

Terenul ce urmează a fi valorificat are o suprafaţă masurată de 4800,00 mp teren categorie
arabil, situat în intravilanul comunei Grivița – Șos. Buzău, nr. FN, județul Ialomița, având  numărul cadastral
28197 şi înscris în Cartea funciară nr. 28197 a localităţii Grivița, suprafața ce aparține domeniului privat al
comunei Grivița.

Terenul are acces direct pe latura de Nord-Est la Șos.Buzău, respectiv pe latura de Sud-Est
la Ds. iar Șos.Buzău conține următoarea schemă de echipare edilitară: rețele publice de apă,  linii
telefonice, LEA și CATV.

Potrivit  PUG terenul  este situat în zona de extindere locuințe a Satului  Grivița,  Comuna
Grivița, Județul Ialomița.

Din punctul de vedere al tipului de proprietate terenul aparţine domeniului privat al Comuna
Grivița,  Județul  Ialomița,  în  conformitate  cu  inventarul  domeniului  privat  aprobat  prin  HCL
nr.30/30.06.2020.

3. MOTIVAŢIA VÂNZARII

Propunerea de vânzare este în concordanță cu strategia de dezvoltare economico-socială
privind valorificarea superioară a resurselor existente, vizează încurajarea inițiativei  private prin
conferirea unei stabilități pe o durată îndelungată care să permită cetățenilor să investească cu
impact pozitiv asupra potențialului economic al zonei și este susținută de solicitarea de cumparare
nr.2909 din 19.06.2020 formulată de dl. Buga Ionel.

4. TEMEI  LEGAL

Conform prevederile  art.  129,  alin.  (2),  litera c)  și  alin.  (6),  litera b)  din   Ordonanța de
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Consilile
locale exercită atribuții privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau
municipiului și hotărăsc vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită



sau  închirierea  bunurilor  proprietate  privată  a  comunei,  oraşului  sau  municipiului,  după  caz,
încondiţiile legii.

Vânzarea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se
face  prin  licitaţie  publică,  organizată  în  condiţiile  prevăzute  la  art.  334-346,  cu  respectarea
principiilor prevăzute la art. 311și art. 363, din Ordonanța de Urgență   nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările și completările ulterioare, cu excepţia cazurilor în care prin lege se
prevede altfel.

Preţul minim de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul
local sau judeţean, după caz.

5. ELEMENTE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL ȘI DE MEDIU

Propunerea de vânzare are ca fundament următoarele argumente:
- administrarea eficientă a domeniului privat al comunei Grivița;
- atragerea de venituri suplimentare la bugetul local al comunei Grivița;
- asigurarea unei sustenabilităţi şi a unei dezvoltări durabile a zonei;  
- atragerea capitalului privat în acţiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi ale comunitaţilor

locale, precum si ridicarea gradului de civilizatie.
- afacerea propusă a se dezvolta va conduce la realizarea unor servicii necesare  de înaltă

calitate ce va satiface unele nevoi ale comunitaţi locale, 
- activitatea propusă a sedefășura pe terenul în cauză va conduce la crearea unor condiţii

mai bune pentru desfăşurarea activităţii atât a angajaţilor cât şi a clienţilor, cu impact pozitiv asupra
comunităţii locale.

 
6. MODALITĂŢILE DE VÂNZARE

Procedura  de  vânzare  se  realizează  cu  aprobarea  Consiliului  Local  în  conformitate  cu
prevederile  art.  334-346  și  cu  respectarea  principiilor  prevăzute  la  art.  311  și  art.  363,  din
Ordonanța  de  Urgență  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ  cu  modificările  și  completările
ulterioare, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel. Vânzarea, concesionarea și
închirierea se fac prin licitatie publică, organizată în condițiile legii.

Pentru vânzarea imobilului teren se propune ca procedură licitația publică cu oferte în plic.

7. ELEMENTE DE PREȚ

Conform raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat ANEVAR Moșescu Valeriu,
înregistrat sub nr  3991 din 28.08.2020 prețul minim de pornire al licitaţiei este de 21.560 lei, iar
acesta va fi aprobat prin hotărârea Consiliului Local.

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              Daniel ROTARU                                       
                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                               SECRETAR GENERALAL UAT,
                                                                                  Dumitru -Marius  DEMETER



Anexa nr. 4 la HCL nr. 14/24.02.2021

CAIET DE SARCINI
privind vânzarea terenului identificat prin C.F. nr. 28197 sub nr. cadastral 28197 în suprafaţă

de 4800 mp. situat însat Grivița, comuna Grivița, judeţul Ialomița

1.OBIECTUL VÂNZĂRII
1.1 Terenul, identificat prin C.F. nr. 28197 sub nr. cadastral 28197 situat în intravilanul satului
Grivița, comuna Grivița, judeţul Ialomița, având o suprafaţă totală de 4800 mp.
1.2 Terenul situat la adresa de mai sus, aparţine domeniului privat al comunei Grivița, conform
Hotărârii Consiliului Local nr. 30 din 30.06.2020;
1.3 Terenul, identificat prin C.F. nr. 28197 sub nr. cadastral 28197, dispune de utilităţie dilitare
după cum urmează:
□ Drumuri de acces DA

□ Reţele de alimentare cu energie electric DA
1.4 Date şi condiţii urbanistice:
Imobilul este situat în intravilanul satului Grivița, comuna Grivița, judeţul Ialomița, într- o zonă cu destinaţia
de locuinţe .
1.5 Menţiuni speciale:  Exploatarea terenului se va realiza în  conformitate  legislaţia  şi  normele
tehnice în vigoare.

2. CARACTERISTICILE INVESTIŢIEI
2.1 Investiţiile vor fi realizate în conformitate cu normele şi tehnologia stabilite de legislaţia in
vigoare.
2.2Amplasarea în teren a construcţiilor şi aleilor de acces, se va proiecta astfel încat să asigure circulaţia
în zonă.
2.3Prin soluţiile adoptate se va asigura protecţia terenurilor şi clădirilor invecinate, precum şi protecţia
mediului.
4. ELEMENTE DE PREŢ
4.1 Preţul minim al vânzării pentru terenul ce face obiectul caietului de sarcini, este de 21560 lei şi este de-
terminat in conformitate cu prevederile legale in vigoare, avându-se in vedere preţul stabilit prin raportul de
evaluare întocmit  la data de 28 august 2020 de către evaluatorul autorizat ANEVAR Moșescu Valeriu şi
ţinând cont de zona de amplasare, echiparea tehnico-edilitară, caracteristicile geotehnice ale terenului, am-
plasamentul in cadrul localităţii, etc.
4.2 Preţul licitat al vănzării, va fi cel puţin egal cu cel înscris la punctul 4.1 de mai sus.
4.3 Criteriul de atribuire a contractului : preţul cel mai mare.
4.4 Modul de achitare a preţului vânzării, cât şi clauzele pentru nerespectarea obligaţiilor de plată, se vor
stabili prin contractul de vânzare.
4.5 Termenul de valabilitate al ofertei nu va fi mai mic de 60 de zile.



5. CONDIŢII PARTICIPARE LA LICITAŢIE
5.1 Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care în-
deplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare;
b) a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele solicitate în documen-
taţia de atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de atribuire;
c) are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelorşi a contribuţiilor către
bugetul consolidat al statului şi că trebugetul local;
d) nu esteîn stare de insolvenţă, faliment sau lichidare.

5.2 Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată câştigătoare la o licitaţie publică 
anterioară privind bunurile statuluisau ale unităţilor administrativ - teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a 
încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din culpă proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calcu-
lată de la desemnarea persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie.

5. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Litigiile de orice fel apărute intre părţile contractante in decursul derulării contractului de vânzare, sunt de
competenţa instanţelor judecătoreşti.
Participanţii nemulţumiţi de rezultatul licitaţiei pot depune contestaţie conform Legii nr. 554/2004 privind
contenciosul administrativ.

6. DISPOZIŢII FINALE
6.1 Prezentul caiet de sarcini este aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Grivița.
6.2 Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 20 zile lucrătoare de la data adjudecării.
Nesemnarea de către adjudecatarul licitaţiei a contractului de vânzare-cumpărare atrage după sine nulitatea
adjudecării, iar suma achitată cu titlu de garanţie de participare nu se va restitui. De asemenea, nu mai are
dreptul de a participa la o nouă licitaţie pentru imobilul în cauză.
Cumpărătorul va achita preţul integral, în perioada de la data adjudecării terenului până la data semnării con-
tractului de vânzare cumpărare.
6.3 După vânzare, realizarea obiectivului de investiţii se face numai pe baza unui proiect avizat şi aprobat, şi
a autorizaţiei de construire emisă in conformitate cu prevederile legii.
Soluţiile prezentate odată cu depunerea opţiunilor, in cazul adjudecării, nu reprezintă aprobarea acestora şi nu
exonerează pe câştigător de obţinerea avizelor şi acordurilor legale, din partea organismelor abilitate in eliber-
area acestora.
6.4 Obţinerea  tuturor  avizelor  tehnice  definitive,  pentru  realizarea  şi  funcţionarea  investiţiei,  privesc  pe
cumpărător.
6.5 Toate lucrărilea ferente avizelor tehnice definitive, pentru realizarea şi funcţionarea investiţiei, privesc
pe cumpărător.
6.6 Cumpărătorul va suporta toate cheltuielile de instituire a vânzării efectuate de UAT Grivița.
Toate obligaţiile reciproce se vor concretiza în contractul de vânzare - cumpărare.



INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI

privind licitaţia publică deschisă, cu ofertă în plic închis pentru vânzarea terenului identificat
prin C.F. nr. 28197 sub numar cadastral 28197,

în suprafată de 4800 mp situat în sat Grivița, comuna Grivița, judeţul Ialomița

Ofertanţii interesaţi în a participa la licitaţia publică deschisă pentru vânzarea terenului, licitaţie 
organizată în conformitate cu prevederile legale in vigoare, vor depune la sediul UAT Grivița până la data de

, ora , opţiunea pentru terenul nominalizat in
anunţul din presă şi care urmează a fi supus licitaţiei, în plic închis in vederea vânzării.
I. OPŢIUNI - CONDIŢII DE ELIGIBILITATE
1. Documente de eligibilitate a ofertanţilor:
a) Documentul care să ateste forma juridică a solicitantului şi din care să rezulte obiectul de activitate, iar
pentru persoanele fizice copie buletin de identitate/carte de identitate.
b) Acte doveditoare (certificate de atestare fiscal) care să ateste achitarea la zi a impozitelor şi taxelor da-
torate UAT Grivița, precum şi a taxelor şi a contribuţiilor către bugetul consolidat al statului.
c) Acte doveditoare din care să reiasă faptul că solicitantul nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichi-
dare.
d) Dovada achitării la casieria UAT Grivița a taxei de 50 lei, respectiv contravaloarea Caietului de sarcini.
e) Dovada achitării la casieria UAT Grivița a taxei de 2156 lei, respectiv garanţia de participare;
2. Organizatorul licitatiei are dreptul să descalifice orice optiune care nu indeplineste, prin documentele
prezentate, conditiile de eligibilitate.
3. Taxa de participare la selectie se pierde dacă opţiunea este respinsă datorită neîndeplinirii conditiilor de
eligibilitate.

II. PREZENTAREA OFERTELOR
Licitaţia publica va avea loc în ziua de____________________, ora___________la
sediul UAT Grivița, iar depunerea ofertelor de către ofertanţi sau de reprezentanţii acestora, în care caz se va
prezenta documentul de Împuternicire, se va face pâna la data de , ora .
1. Oferta va cuprinde:
a) Documentele prevăzute la Cap. I;
b) Formularul de ofertă propriu-zisă;

2. Ofertele pentru licitatie se vor depune în două exemplare (original si copie).
3. Ofertantul va introduce oferta în două plicuri, astfel:
* pe plicul exterior se va indica licitaţia publică cu ofertă în plic închis pentru care este depusă oferta, respec-
tiv "Licitaţie publică cu ofertă în plic închis în vederea vânzarii terenului";
Aceasta trebuie să conţină:
a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, 
ştersături sau modificări;
b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor autorităţii contractante
(actele doveditore prevăzute la Cap. I. OPŢIUNI - CONDIŢII DE ELIGIBILITATE ;
c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.
* plicul interior, care conţine oferta propriu - zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi
domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.
4. Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente elaborării si prezentării ofertei sale.



5. În procesul de clasificare şi evaluare de detaliu a ofertelor, se va cere participantilor confirmarea acestora
sau modificarea lor.
6. Dacă oferta nu răspunde cerintelor licitatiei, aceasta va fi respinsă de către comisia de evaluare.
7. În legătură cu ofertele, se precizează următoarele:
Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului în conformitate cu documentele licitaţiei, este SECRETĂ
şi se depune în vederea participării la licitaţie.
Oferta trebuie să fie fermă.
Oferta este supusă clauzelor juridice şi financiare înscrise în documentele ce o alcătuiesc.
Organizatorul licitaţiei are dreptul să descalifice orice ofertant care nu îndeplineşte prin oferta prezentată una
sau mai multe cerinţe din documentele licitaţiei şi/sau din instrucţiunile pentru ofertanţi. Depunerea ofertei
reprezintă manifestarea voinţei ofertantului de a semna contractul de vânzare a terenului, pentru utilizarea
acestuia în conformitate cu prevederile legale.
Revocarea ofertei  de către  ofertant,  după deschiderea acesteia  şi  inainte  de adjudecare,  atrage după sine
pierderea garanţiei de participare.
Revocarea de către ofertant a ofertei, după adjudecare, atrage PIERDEREA GARANŢIEI de participare, pre-
cum şi suportarea de către ofertant a altor despăgubiri ce pot decurge din aceasta. Ofertanţii care sunt dovediţi
că deţin informaţii despre valoarea altor oferte din cadrul de desfăşurare al licitaţiei, sau care au stabilit cu alţi
ofertanţi inţelegeri pentru falsificarea rezultatului licitaţiei spre a obţine preţuri de vânzare mai mici, vor fi ex-
cluşi automat de la licitaţie.
Ofertele aflate sub valoarea preţului minim de vânzare vor fi excluse de la licitaţie.
Ofertele pentru care s-au transmis notificări de retragere sau ofertele întârziate, se vor restitui nedeschise.
III. GARANŢII
În vederea participării la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să depună la sediul organizatorului, taxele de partici -
pare precum şi garanţiile de participare.
Ofertanţilor declaraţi necâştigători li se va restitui garanţia de participare în termen de maximum 5 zile de la
data adjudecării ofertei.
Garanţia de participare la licitaţie SE PIERDE în următoarele condiţii:
a) Dacă ofertantul retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia;
b) În cazul ofertantului câştigător, dacă acesta nu se prezintă la data prevăzută de comisia pentru licitaţii în
vederea perfectării contractului de vânzare.
c) În cazul respingerii (excluderii) de la licitaţie de către comisia de licitaţie;
Taxa de participare la licitaţie, precum şi garanţia de participare la licitaţie, se vor depune la casieria UAT
Grivița.
IV. CONDIŢII FINALE

Pe baza dosarului licitaţiei, comisia de evaluare va emite acordul vânzării, după care se va se notifica
câştigătorul confirmat al licitaţiei, comunicând data la care acesta trebuie să se prezinte pentru perfectarea
contractului la notariat.

Concomitent, se va comunica în scris şi celorlalţi ofertanţi că ofertele lor au fost declarate necâştigă-
toare, precizându-se data la care se pot prezenta pentru ridicarea garanţiilor.

În cazul în care licitanţii aflaţi la egalitate nu vor să-şi modifice ofertele, licitaţia se repetă.



CĂTRE
UAT Grivița, Judeţul Ialomița

STIMATE ORGANIZATOR

Urmare a anunţului dumneavoastră, prin care ați lansat invitaţia de participare la licitaţia pen-
tru vânzarea terenului identificat cu număr de carte funciară 28197, situat în sat Grivița, comuna
Grivița, avem placerea să vă prezentăm oferta noastră, întocmită pe baza „Instrucțiunilor pentru ofer-
tanți” pe care ați avut amabilitatea sa le puneți la dispoziție, în termenii și condițiile alăturate privind:
I. OBIECTUL

Teren  intravilan,  situate  în  sat  Grivița,  comuna  Grivița,  judetul  Ialomița,  identificat  prin  C.F.
nr.28197, în suprafata de 4800 mp.
1. Pretul oferit este de________lei.
2. Domiciliul/sediul actual este in ___________, str._____________, nr.____________,  bl.

sc. ,
sector_____, judet____________, localitate___________
3. Termenul de valabilitate al ofertei_____zile

Declar ca am luat act că in cazul nerespectarii pretului ofertei de pret, sunt de acord cu anularea van-
zarii, urmand sa suport toate consecintele ce deriva din conditiile contractului de vanzare si ale cai-
etului de sarcini.

OFERTANT
(denumirea/numele/adresă, datele de identificare)

Semnătura

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              Daniel ROTARU                                       
                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                               SECRETAR GENERALAL UAT,
                                                                                  Dumitru -Marius  DEMETER



JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA
Comisia pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi 
privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
Nr. _____  din _____________

RAPORT DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren de
4800 mp.

Comisia pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, constituita legal în 

şedinţa a luat în discuţie proiectul de hotărâre privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unei 

suprafete de teren de 4800 mp..

          În urma analizei şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în procesal-

verbal de şedinţa, au rezultat urmatoarele :

-proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile  de legalitate  şi  oportunitate  şi  este votat  cu __ voturi

„pentru”, ___”împotriva”.

Cu  prilejul  analizării  proiectului  nu  au  fost  formulate   amendamente  sau  propuneri  de

modificare a conţinutului actului de autoritate.

Având in vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

În temeiul prevederilor art.125,  art. 141 din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ si art.31 din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  ŞI  

FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA, comisia pentru 

buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, 

gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ,

                            AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren 

de 4800 mp. şi propune plenului Consiliului local al comunei Grivita, judeţul Ialomiţa adoptarea lui 

în forma şi conţinutul prezentate spre avizare.

         PRESEDINTE,                                                       MEMBRI,
         Rotaru Daniel                                                 Stan Marinică

                                                                      Vasile Ştefan

                                                                      Grigore Aurelian

                                                                                  Bâlbâe Mihail



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

P r o i e c t
H O T Ă R Â R E

privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 1000 mp.

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea nr. 538 din 10.02.2021 de la Gurlea Adrian;
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 427 din 03.02.2021 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 426 din 03.02.2021;
- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
- prevederile art. 108, lit. b), art. 129, alin. 2, lit. c) art. 362  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ;
- studiul de oportunitate întocmit de compartimentul cadastru-urbanism;
- caietul de sarcini întocmit de compartimentul cadastru-urbanism;

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. c), art. 139, alin (1), alin (3), lit. c),  art. 196 alin.
(1) lit.a) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l. Se aprobă studiul de oportunitate privind concesionarea imobilului teren situat în comuna Grivița, 
sat Grivița, str.0 , nr.35 , jud. Ialomița, înscris în Cartea Funciară nr.25612 , având nr. cadastral 25612, conform 
Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică a imobilului situat în comuna Grivița, sat Grivița, str. 0, nr. 
35,  jud. Ialomița, înscris în Cartea Funciară nr.25612, având nr. Cadastral 25612, pentru concesionare în vederea
edificării unei imobil cu destinaţia de locuință.

Art.3. Durata concesionării este de 25 ani, cu posibilitatea de prelungire, pentru o durată însumată care 
nu va putea depăşi 49 de ani, la solicitarea scrisă a concesionarului, cu acordul concedentului şi dacă nu intervin 
modificări de interes naţional ori local cu privire la destinaţia imobilului.

Art.4. Se stabileşte preţul de pornire (respectiv redevenţa minimă) la licitaţiei organizate în vederea con-
cesionării imobilului identificat la art. 1, conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Grivița 
nr.11/24.02.2021, de  241 lei/an/suprafața.

Art.5. Se aprobă Caietul de sarcini întocmit pentru scoaterea la licitaţie publică, în vederea conce-
sionării, a imobilului înscris în Cartea Funciară nr.25612, având nr. Cadastral 25612, situat în comuna Grivița, sat
Grivița, str.0, nr.35, jud. Ialomița, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Secretarul general al comunei Grivița va aduce la cunoştinţă public prezenta.
            
              INIŢIATOR,

                              PRIMAR    
                       Vasile  STROE                                                              
                                                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                                               SECRETAR GENERAL AL UAT,
                                                                               Dumitru- Marius  DEMETER
Nr. 15
Din 17.02.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.
ROMÂNIA



JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 1000 mp

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea nr. 538 din 10.02.2021 de la Gurlea Adrian;
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 427 din 03.02.2021 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 426 din 03.02.2021;
- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
- prevederile art. 108, lit. b), art. 129, alin. 2, lit. c) art. 362  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ;
- studiul de oportunitate întocmit de compartimentul cadastru-urbanism;
- caietul de sarcini întocmit de compartimentul cadastru-urbanism;
-  avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 

domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
nr.614  din  17.02.2021 ; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. c), art. 139, alin (1), alin (3), lit. c),  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.l. Se aprobă studiul de oportunitate privind concesionarea imobilului teren situat în comuna Grivița, 
sat Grivița, str.0 , nr.35 , jud. Ialomița, înscris în Cartea Funciară nr.25612 , având nr. cadastral 25612, conform 
Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică a imobilului situat în comuna Grivița, sat Grivița, str. 0, nr. 
35,  jud. Ialomița, înscris în Cartea Funciară nr.25612, având nr. Cadastral 25612, pentru concesionare în vederea
edificării unei imobil cu destinaţia de locuință.

Art.3. Durata concesionării este de 25 ani, cu posibilitatea de prelungire, pentru o durată însumată care 
nu va putea depăşi 49 de ani, la solicitarea scrisă a concesionarului, cu acordul concedentului şi dacă nu intervin 
modificări de interes naţional ori local cu privire la destinaţia imobilului.

Art.4. Se stabileşte preţul de pornire (respectiv redevenţa minimă) la licitaţiei organizate în vederea con-
cesionării imobilului identificat la art. 1, conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Grivița 
nr.11/24.02.2021, de  241 lei/an/suprafața.

Art.5. Se aprobă Caietul de sarcini întocmit pentru scoaterea la licitaţie publică, în vederea conce-
sionării, a imobilului înscris în Cartea Funciară nr.25612, având nr. Cadastral 25612, situat în comuna Grivița, sat
Grivița, str.0, nr.35, jud. Ialomița, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.6. Secretarul general al comunei Grivița va aduce la cunoştinţă public prezenta.
Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 24 februarie 2021 , cu un număr de 11 voturi 

“Pentru”, 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

                         Daniel ROTARU                                             CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,           

                                                                                               Dumitru-Marius  DEMETER                

Nr.15 
Din 24.02.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR



Nr. 427 din 03.02.2021

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitație publică 

a unei suprafețe de teren de 1000 mp

Subsemnatul  Stroe  Vasile  primarul  comunei  Griviţa,  judeţul  Ialomiţa,  având  in  vedere

interesul  domnului  Gurlea  Adrian  de  a  concesiona  o  suprafață  de  teren  pentru  construirea  unei

locuințe  și  disponibilitatea  de a  pune la  dispoziție  acest  teren  în  extinderea  Sat  Grivița,  propun

scoaterea la licitație în vederea concesionării unei suprafețe de 1000 mp. disponibilă în strada 0,

nr.35.

                                                               PRIMAR,

                                                           Vasile  STROE 

JUDETUL IALOMITA



PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

Nr. 426 din 03.02.2021

R A P O R T,

 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 1000 mp

         Subsemnata Ion Virginica, inspector urbanism, în cadrul aparatului  de specialitate al 

primarului, în legatură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a

unei suprafețe de teren de 1000 mp arăt că respectă prevederile legale. Potrivit art.13 din Legea  

nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare”Terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor 

administrativ-teritoriale,destinate construirii, pot fi vândute,concesionate ori închiriate prin licitaţie 

publică, potrivit legii, în condiţiile respectării prevederilor documentaţiilor de urbanism si de 

amenajarea teritoriului,aprobate potrivit legii”.   

Faţă de cele expuse, propun Consiliului Local să adopte hotărârea privind aprobarea 

concesionării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 1000 mp

                                                      Inspector urbanism,

                                                         ION VIRGINICA

Anexa nr. 1 la HCL nr. 15/24.02.2021



STUDIU DE OPORTUNITATE

privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, a imobilului teren situat în

comuna Grivița, sat Grivița, str.0, nr.35, jud. Ialomița, înscris în Cartea Funciară nr.25612, având nr.

Cadastral 25612

Cap. I. DESCRIEREA ŞI IDENTIFICAREA BUNULUI CE URMEAZĂ SĂ FIE
CONCESIONAT

Imobilul care urmeaza a fi concesionat (teren în suprafaţă de 1000 mp ) este înscris în Cartea
Funciară nr. 25612, având nr.cadastral 25612 , este situat în strada 0 nr.35, intravilan Sat Grivița,
comuna Grivița. Terenul precizat în planşa anexa se află la dispoziţia Consiliului Local Grivița.

Imobilul care face obiectul concesionarii aparţine domeniului privat al comunei Grivița, înregis-
trat în inventarul bunurilor din domeniul privat, conform H.C.L. nr.38 /30,06,2017, Concesion-
arul are posibilitatea ca la imobilul înscris în Cartea Funciară nr.25612 , situat în strada 0, nr.35 ,
care face obiectul licitaţiei şi al concesionării, să execute lucrări de construire a unei imobil cu
destinaţia de locuință, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de con-
strucţii.

Edificarea imobilului vor respecta regulamentul local de urbanism al comunei Grivița
şi legislaţia în vigoare, astfel cum se va specifica prin Certificatul de urbanism şi Autorizaţia de
Construire.

Cap. II. MOTIVAŢIA CONCESIONĂRII

Pentru concesionarea suprafeţei de 1000,00 mp va fi organizată licitaţie publică.

Motivele  de ordin legislativ,  economic,  financiar  şi  social  care impun concesionarea unor
bunuri -terenuri din proprietate privata a comunei Grivița, prin licitaţie publică deschisă sunt ur-
mătoarele:

Având în vedere: 

- prevederile art 129, alin. (2), lit. c) "privind administrarea domeniului public și privat al comunei,
oraşului sau municipiului” potrivit alin (6) din Ordonanţa de urgenţa nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ

"Consiliile locale hotăresc vânzarea, darea în administrare, concesionarea,darea în folosinţă gra-
tuită sau închirierea bunurilor proprietate privata a comunei, oraşului sau municipiului, după caz,
în condiţiile legii";

      - prevederile art. 139 alin, (2) lit, g) ’’hotărăsc privind administrarea patrimoniului” din Ordonanţa de
urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

- prevederile  art.  13-23 din Legea 50/1991 privind autorizarea  executării  lucrărilor  de con-
strucţii;

- exploatarea eficientă a terenului;

- completarea nivelului de dezvoltare urbană a zonei;

- dezvoltarea echilibrată şi durabilă a comunei;

- creşterea veniturilor la bugetul local, atragerea de fonduri suplimentare;
- evitarea degradării factorilor de mediu.



Concesionarul va trebui să asigure o folosire cât mai judicioasă a terenului, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare de protejare a mediului.

Concesionarul poarta întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în dome-
niul protecţiei mediului şi P.S.I.

Cap. III. DURATA CONCESIONĂRII

Durata concesionării terenului este de 25 ani (potrivit art. 17 din Legea 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii), de la data semnării contractului de concesiune,
cu posibilitatea încetării anticipate a valabilităţii contractului în cazul în care interesul public naţional sau
local o va impune,

La expirarea termenului stabilit prin prezentul contract, acesta se poate prelungi pentru
o durată care nu va putea depăşi 49 de ani, prin acordul de voinţă a părţilor, încheiată în formă
scrisă, cu condiţia ca durata însumată să nu depăşească 49 de ani.

Cap. IV. ELEMENTE DE PREŢ

4.1. Preţul de pornire a licitaţiei organizate în vederea concesionării terenului identificat la art. 1

din prezenta hotărâre se va stabili în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al

comunei Grivița nr.11/24.02.2021 şi a Raportului de evaluare înregistrat sub nr.507 /03.02.2021,

întocmit de evaluator ANEVAR – Moșescu Valeriu, care face parte integrantă din proiectul de

hotărâre, pentru imobilul înscris în Cartea Funciară nr.25612, având nr. Cadastral 25612 , situat

în strada 0, nr.35, ce a fost întocmit în conformitate şi pe baza Standardelor Internaţionale de

Evaluare şi metodologia recomandată de A.N.E.V.A.R., de la  241 lei/an/suprafață.

4.2. Licitaţia publică deschisă se va desfăşura pornind de Ia preţul de pornire stabilit la 241
lei/an/suprafață.
4.3. Plata redevenţei corespunzătoare concesionării imobilului identificat mai sus se va face an-
ual,  la  casieria  din  cadrul  Primăriei  comunei  Grivița  sau  prin  virament  în  contul
RO18TREZ39121A350102XXXX. Plata poate fi efectuată anticipat pentru întregul an - la în-
ceputul anului — sau în două rate egale, scadente la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclu-
siv, ale anului în curs.
4.4. Redevenţa anuala va fi indexată conform ratei inflaţiei.
4.5. Pentru neplata la termen a sumelor datorate din derularea contractului de concesiune se
percep majorări de întârziere în procent de 1% din cuantumul obligaţiilor principale neachitate în
termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare
termenului de scadenţă şi până la stingerea integrală a obligaţiilor principale datorate.

În cazul în care se constată întârzieri mai mari de 6 luni la plata redevenţei, atunci contrac-

tul de concesiune se reziliază de plin drept fără a fi necesară vreo altă formalitate şi/sau inter-

venţia instanţelor judecătoreşti (pact comisoriu expres).

Cap. V. CARACTERISTICILE INVESTIŢIEI

5.1. Concesionarul are posibilitatea ca la imobilul înscris în Cartea Funciară nr.25612 ,

situat în strada 0, nr.35, ce face parte din domeniul privat al Comunei Grivița, conform inventaru-

lui domeniului privat, care face obiectul licitaţiei şi al concesionării, să execute lucrări de edifi-

care a unui  imobil  cu destinaţia  de locuință,  în  conformitate  cu dispoziţiile  Legii nr. 50/1991

privind autorizarea executării lurărilor de construcţii.



5.2. Edificarea imobilului vor respecta regulamentul local de urbanism al comunei Givița
şi legislaţia în vigoare, astfel cum se va specifica prin Certificatul de urbanism şi Autorizaţia de
Construire.

5.3. Arhitectura va fi în concordanţă cu ambientul arhitectual zonal.

5.4. Prin soluţiile adoptate se va asigura protecţia clădirilor învecinate, precum şi pro-
tecţia mediului.

Cap. VI. MODALITATEA DE ACORDARE A CONCESIONĂRII.

Procedura  de  concesionare  propusa  este  licitaţie  publică  ce  va  avea  loc  în
data________________ ora_______ 00 şi se va ţine  la Primăria comunei Griv-

ița.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

                         Daniel ROTARU                                             CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,           

                                                                                               Dumitru-Marius  DEMETER   



Anexa nr. 2 la HCL nr. 15/24.02.2021

CAIET DE SARCINI

PENTRU CONCESIONAREA SUPRAFEŢEI DE 1000 MP TEREN SITUAT ÎN COMUNA
GRIVIȚA, STRADA 0, nr.35 , înscris în Cartea Funciară nr. 25612

Informaţii generale privind concedentul:

Comuna Grivița cu sediul în comuna Grivița, strada 6, nr. 33, cod fiscal 4427927, tel: 

0243/243001 , fax 0243/243001, E-mail: primariagrivita@yahoo.com

Cadrul legal

- Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Forma licitaţiei

Licitaţia se va desfăşura în conformitate cu prevederile Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ şi a Legeii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii

Forma licitaţiei aleasă de către proprietarul Comuna Grivița este licitaţie publică deschisă, în
conformitate cu prevederile Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

Procedura de licitaţie:

Aceste acte se vor depune la registratura Primăriei comunei Grivița până la data 
de____________, ora _____, odată cu cererea de participare.

Locul, data şi ora de desfăşurare:
Licitaţia publică deschisă se va ţine  la Primăria Comunei Grivița în data de _____________ora
_____.

În vederea participării la licitaţie participantul trebuie să plătească:

- garanţia de participare la licitaţie va fi în sumă de 10% din valoarea totală a redevenţei
pentru primul an, pentru imobilul pentru care solicită participarea la licitaţie, respectiv imobilul situat

mailto:primariagrivita@yahoo.co


în comuna Grivița, sat Grivița strada 0, nr.35, jud. Ialomița, înscris în Cartea Funciară nr.25612, nr.
Cadastral 25612 .

- Contravaloarea caietului de sarcini aferent licitaţiei în sumă de 10 lei;

- Chitanţă reprezentând taxa de participare -50 lei.

Pot depune oferte persoane fizice române sau străine care îndeplinesc condiţiile de eligibili-
tate.

Investiţiile impuse la imobilul concesionat:
Concesionarul are posibilitatea ca la imobilul înscris în Cartea Funciară nr.25612 , situat în

strada 0, nr.35, care face obiectul licitaţiei şi al concesionării, să execute lucrări de edificare a unui

imobil cu destinaţia de locuință, conform  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii.

Edificarea imobilului va respecta regulamentul local de urbanism al comunei Grivița şi legis-

laţia în vigoare, astfel cum se va specifica prin Certificatul de urbanism şi Autorizaţia de Construire.

Cap I. OBIECTUL LICITAŢIEI

Licitaţia este organizată în vederea concesionarii suprafeţei de 1000,00 mp teren situat în
comuna Grivița, strada 0, nr.35, jud. Ialomița, înscris în Cartea Funciară nr.25612 , nr. Cadastral
25612 , Anexa 1, situat în intravilanul comunei Grivița, conform Planului Urbanistic General aprobat
prin HCL nr.54 /24.09.2019.

Terenul care face obiectul licitaţiei este proprietate privata a comunei Grivița,  înregistrată în
inventarul bunurilor din domeniul privat conform H.C.L. nr.38 /30.06.2017.

Terenul menţionat mai sus, în suprafaţă de 1000,00 mp, prezentat în Anexa 1 la prezentul
Caiet de Sarcini, va fi utilizat penţru edificarea unui imobil adaptat la specificul zonei, la regimul ju-
ridic al  dreptului de proprietate asupra terenului şi  la durata contractului de concesiune - 25 ani
(potrivit art. 17 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii), cu desti-
naţia de locuință.

MOTIVAŢIA LICITAŢIEI

Pentru concesionarea suprafeţei de 1000,00 mp va fi organizată licitaţie publică.

Motivele  de  ordin  legislativ,  economic,  financiar  şi  social  care  impun concesionarea unor
bunuri -terenuri din proprietate privata a comunei Grivița prin licitaţie publică deschisă sunt urmă-
toarele:

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) **privind administrarea domeniului public si

privat al comunei, oraşului sau municipiului” potrivit  alin  (6)  ’’Consiliile  locale  hotărăsc  vâinzarea,

darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau inchirierea bunurilor proprietate

privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii" din Ordonanţa de urgenţă

nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

- prevederile art. 139 alin. (2) lit. g) "hotărăsc privind administrarea patrimoniului” din Ordonanţa de

urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

- prevederile art. 13-23 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
- exploatarea eficientă a terenului;



- completarea nivelului de dezvoltare urbană a zonei;

- dezvoltarea echilibrată şi durabilă a comunei;

- creşterea veniturilor la bugetul local, atragerea de fonduri suplimentare;

- evitarea degradării factorilor de mediu.

Concesionarul va trebui să asigure o folosire cât mai judicioasă a terenului, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare de protejare a mediului.

Concesionarul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în domeniul 
protecţiei mediului şi P.S-I.

Cap.II. CONDIŢIILE LICITAŢIEI PRIVIND CONCESIONAREA

Terenul proprietate privata al comunei Grivița, se concesionează numai pentru construirea

unui  imobil cu destinaţia de locuință, cu respectarea prevederilor Legii nr, 50/1991 privind autor-

izarea executării lucrărilor de construcţii şi a Ordinului 839/2009.
Este interzisă subconcesionarea şi/sau cesiunea totală sau parţială, în vreun fel şi/sau în orice

formă, a contractului de concesiune şi/sau a folosinţei, sub orice formă, a bunului ce face obiectul
concesiunii.

în cazul în care terenul nu va fi folosit conform prevederilor prezentului caiet de sarcini, con-

tractul de concesiune se desfiinţează de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere fără nici o

altă formalitate prealabilă şi intervenţia instanţei de judecată.
La încetarea contractului de concesionare, indiferent de motivul încetării, concesionarul va

preda concedentului bunul de retur, respectiv bunul imobil identificat la alin. 1 din Cap. I., liber de
orice sarcini.

Procedura de licitaţie:

Aceste acte se vor depune la  Primăria comunei Grivița până la data de_______________,

ora ______, odată cu cererea de participare .

Locul, data şi ora de desfăşurare:
Licitaţia publică deschisă se va ţine la Primăria comunei Grivița în data de____________ora ______.

în vederea participării la licitaţie participantul trebuie să plutească:

- garanţia de participare la licitaţie va fi în sumă de 10% din valoarea totală a redevenţei
pentru primul an, pentru imobilul pentru care solicită participarea la licitaţie, respectiv imobilul situat
în comuna Grivița, strada 0, nr.35, jud. Ialomița, înscris în Cartea Funciară nr.25612 , nr. Cadastral
25612 ,

- Contravaloarea caietului de sarcini aferent licitaţiei în sumă de 10 lei;

- Chitanţă reprezentând taxa de participare -50 Iei.

Nici o oferta nu va fi luata în considerare daca nu va fi însoţită de garanţia de participare.
Garanţia de participare se constituie prin depunerea la casieria autorităţii contractante, în cuantumul
precizat, până la data şi perioada prevăzută în documentaţia de atribuire.

Garanţia de participare se pierde de către ofertantul declarat câştigător daca acesta îşi re-
trage oferta în perioada de valabilitate a acesteia sau dacă acesta refuză să semneze contractul în pe-
rioada de valabilitate a ofertei.

Garanţia de participare se restituie ofertanţilor declaraţi necâştigători după semnarea con-



tractului cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare, dar nu mai târziu de 15 zile lucră-
toare de la data desfăşurării licitaţiei publice.

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.
Concedentul va publica anunţul de licitaţie în Monitorul Oficial al României partea a Vl-a,

într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie regional, pe site-ul Primăriei comunei
Grivița. De asemenea, anunţul de licitaţie va fi afişat la avizierul Primariei Grivița.

Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de
data limită pentru depunerea ofertelor. Concedentul va asigura obţinerea documentaţiei de atribuire
de către orice persoana interesată care înaintează o solicitare în acest sens.

Punerea la dispoziţie, oricărei persoane interesate care a înaintat o solicitare în acest sens, a
unui exemplar din documentaţia de atribuire se va face pe suport hârtie, contra cost (10 lei/exemplar
caiet sarcini/persoană interesată).

Orice  persoană  interesată  are  dreptul  de  a  solicita  clarificări  privind  documentaţia  de
atribuire.

Concedentul va răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solici-
tată, într-o perioadă care nu va depăşi 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Concedentul va transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către toate persoanele
interesate care au obţinut documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea
celui care a solicitat clarificarea respectivă.

Concedentul va transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte
de data limita pentru depunerea ofertelor.

In cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost  transmisă în timp util,  punând astfel
concedentul de a respecta termenul prevăzut la alineatul anterior, acesta din urma are totuşi obligaţia
de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care în perioada necesară pentru elaborarea şi
transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data
limita de depunere a ofertelor.

ELEMENTE PE PREŢ

Preţul de pornire a licitaţiei organizate în vederea concesionării terenului identificat la art. I
din prezenta hotărâre se va stabili în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al
comunei Grivița nr.11/24.02.2021 şi a Raportului de evaluare înregistrat sub nr.507 /03.03.2021,
întocmit de membru  ANEVAR – Moșescu Valeriu, care face parte integranta din proiectul de
hotărâre, pentru imobilul înscris în Cartea Funciară nr.25612 , având nr. Cadastral 25612 , situat
în strada 0 , nr.35 , ce au fost întocmit în conformitate şi pe baza Standardelor Internaţionale de
Evaluare şi metodologia recomandată de A.N.E.V.A.R., de la 241 lei/an/suprafață.

Plata concesionării se va face anual, poate fi plătită anticipat pentru întregul an - la începutul

anului - sau în două rate egale, pînă la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv, la casieria din

cadrul Primăriei comunei Grivița sau prin virament în contul RO18TREZ39121A350102XXXX.
Redevenţa anuală va fi indexată conform ratei inflaţiei.

Pentru neplata la termen a sumelor datorate din derularea contractului de concesiune se percep

majorări de întârziere în procent de 1% din cuantumul obligaţiilor principale neachitate în termen,

calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de

scadenţă şi până la stingerea integrală a obligaţiilor principale datorate.

În cazul în care se constată întârzieri mai mari de 6 luni la plata redevenţei, atunci contractul

de concesiune se reziliază de plin drept fără a fi necesară vreo altă formalitate şi/sau intervenţia in-

stanţelor judecătoreşti (pact comisoriu expres).



Câştigător al licitaţiei va fi desemnat ofertantul care oferă redevenţa cea mai mare.
Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie

au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile.
In cazul in care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 2 oferte

valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie.
în cazul în care nu au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile în cadrul celei de-a doua licitaţii

publice, concedentul va decide desfăşurarea procedurii de atribuire cu un singur ofertant.
Contractul de concesiune se încheie în termen de maxim 30 zile de la data adjudecării, con-

form modelului cadru.
Nesemnarea de către adjudecatar a contractului de concesiune în termenul stabilit duce la

pierderea dreptului de a beneficia de concesiune şi la pierderea garanţiei de participare, iar imobilul
va fi disponibilizat pentru a fi scos ulterior la licitaţie.

Neacceptarea caietului de sarcini şi a criteriilor de atribuire duce la excluderea ofertantului
din procedura de atribuire.

Orice participant  la  procedura de licitaţie  are  dreptul  de a  formula contestaţie  împotriva
hotărârilor comisiei de evaluare.

Contestaţia  se  depune,  sub  sancţiunea  decăderii,  în  termen de  3  zile  de  la  comunicarea
oricărei hotărâri a comisiei de evaluare sau a rezultatului procedurii de atribuire.

Procedura de atribuire se suspendă pe perioada soluţionării contestaţiei.
Toţi ofertanţii implicaţi în procedura de atribuire vor fi anunţaţi în scris în ziua primirii con-

testaţiei.
Contestaţia se soluţionează  de concèdent  în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii

acesteia.
Soluţia  dată  în  urma  contestaţiei  se  comunică  tuturor  participanţilor  la  procedura  de

atribuire.
Hotărârea luată de concèdent ca urmare a analizei contestaţiei poate fi atacată de cei intere-

saţi potrivit normelor de drept
în cazul respingerii contestaţiei, procedura de atribuire se finalizează prin încheierea contrac-

tului.
în cazul în care contestaţia este admisă, concedentul, indiferent de motive, va anula procedu-

ra de atribuire aflată în curs, urmând a se organiza o noua licitaţie.

Cap. III. CONDIŢII GENERALE ALE CONCESIUNII
1.Obiectul concesiunii
Licitaţia este organizată în vederea concesionarii suprafeţei de 1000,00 mp teren situat în co-

muna Grivița, strada 0, nr.35 , jud. Ialomița, înscris în Cartea Funciară nr.25612 , nr. Cadastral 25612
, Anexa 1, situat în intravilanul comuna Grivița.

Terenul care face obiectul licitaţiei este proprietate privata a comuna Grivița, înregistrat în
inventarul bunurilor din domeniul privat conform H.C.L. nr.38 /30.06.2017.

DURATA CONCESIONĂRII

Durata concesionării terenului este de 25 ani de ia data semnării contractului de conce-
siune, cu posibilitatea încetării anticipate a valabilităţii contractului în cazul în care interesul public naţional sau
local o va impune.

La expirarea termenului stabilit prin prezentul contract, acesta se poate prelungi prin acor-
dul de voinţă al părţilor, încheiat în formă scrisă, cu condiţia ca durata însumată să nu depăşească 49
de ani.

Cap.  IV.  INSTRUCŢIUNI  PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI  PREZENTARE A
OFERTELOR



1. Elaborarea şi prezentarea ofertelor

Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de
atribuire.

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de val-
abilitate stabilită de concedent.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 zile, calculate de la data deschiderii ofertelor.
Oferta se depune la sediul comunei Grivița, strada 6, nr. 33, până la data limită precizată în

anunţul procedurii de licitaţie. Ofertele vor fi depuse direct la Primăria comunei Grivița, nefîind ac-
ceptate ofertele transmise prin scrisoare recomandată şi/sau prin curier şi/sau în altă modalitate decât
depunere directă.

Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei in-
teresate.

Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilita sau după expirarea datei
limită pentru depunere se retumează nedeschisâ.

Conţinutul ofertelor trebuie să rămânâ confidenţial până Ia data stabilită pentru deschiderea
acestora, concedentul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această
dată.

Ofertele se redactează în limba română.
Ofertanţii depun ofertele lor intr-un plic sigilat, unul exterior şi unul interior, care se înreg-

istrează, în ordinea primirii lor , în “Registrul Oferte”, precizându-se data şi ora depunerii.

Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta.

Plicul exterior va trebui să conţină:
a) Scrisoare de transmitere a documentelor de participare Ia licitaţie - OPIS;
b) O fişă cu informaţii privind ofertantul persoană fizică, însoţită de copia cărţii de identi-

tate şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări.
c) Acte doveditoare privind calităţile şi capacitatea ofertantului.
d) Acte doveditoare privind intrarea in posesie a caietului de sarcini.
e) Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie ( prin depunerea sumei în numerar la

casieria comunei Grivița).
f) Dovada achitării taxei de participare
g) Certificat fiscai valabil la data deschiderii ofertelor, privind achitarea la zi a tuturor tax-

elor la bugetul local, precum şi la bugetul de stat.

Cuantumul garanţiei de participare va fi în suma de 10 % din valoarea totală a redevenţeî 
pentru primul an a imobilului pentru care solicită participarea Ia licitaţie.

Plicul interior va conţine informaţii privind criterii de atribuire: nivelul redevenţeî.
Pe acesta se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul so-

cial al acestuia, după caz.

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată, pentru deschiderea lor.
Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.

2. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE

Criteriile de calificare sunt următoarele:
- Certificat fiscal valabil la data deschiderii ofertelor, privind achitarea la zi a tuturor
taxelor la bugetul local, precum şi la bugetul de stat, respectiv lipsa datoriilor la bugetul  de
stat și la bugetul local.



3. CRITERII DE ATRIBUIRE A OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE

Pentru determinarea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare aplică criteriile de atribuire 
prevăzute în documentaţia de atribuire - Nivelul redevenţei: 100 puncte

Cap. V. LICITAŢIA

Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie depunerea a cel puţin 2 oferte vala-
bile.

Plicurile, închise şi sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixată pentru deschiderea 
lor, prevăzută în anunţul de licitaţie.

După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţa publică, comisia de evaluare elimină ofer-
tele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor solicitate.

Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea pli-
curilor exterioare cel puţin 2 oferte să îndeplinească condiţiile cerute.

După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte 
procesul verbal în care se va menţiona rezultatul analizei.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal de către toţi
membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţii prezenţi.

Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de selecţie şi calificare 
prevăzute mai sus.

În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de calificare şi 
selecţie, secretarul acesteia întocmeşte un proces verbal în care menţionează ofertele valabile, ofer-
tele care nu îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie şi motivele excluderii acestora din urmă de 
la procedura de atribuire. Procesul verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare.

În baza procesului verbal comisia de evaluare întocmeşte, în termen de 1 zi lucrătoare, un ra-
port pe care îl transmite Primarului comunei Grivița.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul in-
formează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând mo-
tivele excluderii.

Raportul prevăzut se depune la dosarul concesiunii.
Pe parcursul procedurii de licitaţie, comisia de evaluare poate propune concedentului solic-

itarea oricăror clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru
demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

In termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare concedentul o
transmite ofertanţilor vizaţi. Ofertanţii trebuie sa răspundă la solicitarea concedentului în termen de 3
zile lucrătoare de la primirea acesteia.

Determinarea ofertei câştigătoare

Pentru determinarea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare aplică criteriul de atribuire, re-
spectiv redevenţa cea mai mare.

Pe baza evaluării ofertelor de către comisia de evaluare, în temeiul criteriului de atribuire,
secretarul acesteia întocmeşte procesul verbal, care trebuie semnat de către toţi membrii comisiei.

Anunţul de atribuire se afişează la sediul concedentului.

Cap. VI.ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE
1. Contractul de concesiune se încheie în maxim 30 zile de la data adjudecării, conform

modelului cadru.



Contractul de concesiune cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini şi clauzele con-
venite de părţile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a contraveni obiec-
tivelor concesiunii prevăzute în caietul de sarcini.

Contractul de concesiune va fi încheiat în limba romana, în 2 exemplare, câte unul pentru
flecare parte.

În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, procedura de
atribuire se anulează, iar concedentul reia procedura, în condiţiile legii, studiul de oportunitate păs-
trandu-şi valabilitatea.

2. Efectele contractului de concesiune

A) Drepturile şi obligaţiile concesionarului

Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, imo-
bilul care face obiectul contractului de concesiune.

Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunului care face obiectul con-
cesiunii, potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de concesiune.

Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si de per-
manenţă a imobilului ce face obiectul concesiunii.

Concesionatul este obligat sa plătească redevenţa la termenele stipulate.
Concesionarul este obligat să achite contravaloarea utilităţilor (apă curentă, energie electrică,

gaze naturale, salubritate, etc.).
Concesionarul are obligaţia de a restitui bunul concesionat după expirarea contractului de

concesiune, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, inclusiv investiţiile realizate şi care au de-
venit  imobile prin destinaţie şi/sau încorporare (conform art.  537 şi  538 Cod civil),  cel  puţin  în
condiţiile în care a fost preluat, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea daunelor produse.

Concesionarul poate investi în bunul imobil concesionat sau poate realiza lucrări de modern-
izare a acestuia numai cu acordul concedentului.

La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, ex-
cluzând forţa  majoră  si  cazul  fortuit  concesionarul  este  obligat    să asigure continuitatea exploatării
bunului proprietate privată  .    în condiţiile stipulate în contract,   până la preluarea acesteia de către conce-
dent. *

In cazul în care concesionarul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de
natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, va notifica de îndată acest fapt concedentu-
lui, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii exploatării bunului.

B) Drepturile si obligaţiile concedentului
Concedentul are dreptul să inspecteze bunul imobil concesionat, să verifice stadiul de re-

alizare a investiţiilor, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar.
Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului transmisă cu cel

puţin 48 ore înaintea verificării.
Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din

contractul de concesiune.
Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară

de cazurile prevăzute expres de lege si de contract.
Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură

să aducă atingere drepturilor concesionarului, dacă are cunoştinţă despre aceasta.

3. Modificarea contractului
Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, cu

notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau lo-



cal, după caz.
În caz de dezacord între concedent şi concesionar cu privire la valoarea despăgubirii, aceasta

va fi stabilită de instanţa judecătorească competentă.
Dezacordul dintre concedent şi concesionar cu privire la despăgubiri nu poate să constituie

un temei pentru concesionar care sa conducă Ia sustragerea de Ia obligaţiile sale contractuale.

4. Încetarea contractului de concesiune
Contractul de concesiune încetează în următoarele situaţii:

a) Ia expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune, dacă părţile nu convin în scris
prelungirea acestuia, în condiţiile legii;

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 
concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului;

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin rezilierea unilaterală
de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; în cazul nerespectării obli-
gaţiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea unilaterală a contractului de către concesionar,
cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

d)Ia dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii
obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;

e)concesionarul poate denunţa unilateral contractul de concesiune pentru motive personale, no-
tificând concedentul cu 60 de zile înainte de data denunţării;

f) în cazul în care titularul concesiunii nu respectă destinaţia pentru care a încheiat contractul de
concesiune;

g)schimbarea  destinaţiei  imobilului  după  concesionare,  fără  acordul  expres  şi  prealabil  al
concedentului, atrage rezilierea de drept a contractului de concesiune;

Concesionarul are obligaţia de a restitui bunul concesionat la expirarea contractului de con-
cesiune, cel puţin in condiţiile în care a fost preluat, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea
daunelor produse.

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Nerespectarea de către  părţile contractate a  obligaţiilor  cuprinse în  prezentul contract de

concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.

FORŢA MAJORĂ
Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de exe-

cutarea în mod necorespunzător, total sau parţial» a oricărei obligaţii care îi revine în baza contractu-
lui de concesiune, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost
cauzată de forţa majoră, astfel cum este definită în lege.

Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 10 zile
de la producerea evenimentului, şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

Dacă în termen de 30 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au
dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fără ca vreuna din-
tre ele să pretindă daune - interese.

NOTIFICĂRI

în accepţiunea părţilor contractante orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte
este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în contractul de concesiune.

în cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recoman-
dată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poş-
tal primitor pe această confirmare.

Dacă notificarea se trimite prin telex sau prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucră-
toare după cea în care a fost expediată.



Notificările verbale nu se iau in considerare.

INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZAREA CĂILOR DE ATAC
LITIGII

Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi

încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează

potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Acţi-

unea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie 

se află sediul concedentului.

Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a

Curţii de apel, conform prevederilor legale.

Nu vor participa la licitaţie persoanele juridice sau persoanele fizice care:

- au fost adjudecatarii unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contractul câştigat cu Primăria
comunei Grivița;

- au datorii bugetare faţă de Primăria comunei Grivița;

- au datorii ia bugetul de stat;

- sunt îu stare de insolvenţă, faliment sau lichidare;

IMPORTANT

PREZENTUL CAIET DE SARCINI SE CONSTITUIE ANEXĂ LA CONTRACTUL
DE CONCESIUNE, ÎNCHEIAT ÎNTRE COMUNA GRIVIȚA  ŞI CÂŞTIGĂTORUL TERENULUI
SCOS LA LICITAŢIE.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

                         Daniel ROTARU                                             CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,           

                                                                    Dumitru-Marius  DEMETER

JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA



Comisia pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi 
privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
Nr. _____  din _____________

RAPORT DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de
teren de 1000 mp

Comisia pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, constituita legal în 

şedinţa a luat în discuţie proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 

unei suprafete de teren de 1000 mp.

          În urma analizei şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în procesal-

verbal de şedinţa, au rezultat urmatoarele :

-proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile  de legalitate  şi  oportunitate  şi  este votat  cu __ voturi

„pentru”, ___”împotriva”.

Cu  prilejul  analizării  proiectului  nu  au  fost  formulate   amendamente  sau  propuneri  de

modificare a conţinutului actului de autoritate.

Având in vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

În temeiul prevederilor art.125,  art. 141 din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ si art.31 din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  ŞI  

FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA, comisia pentru 

buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, 

gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ,

                            AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de 

teren de 1000 mp şi propune plenului Consiliului local al comunei Grivita, judeţul Ialomiţa adoptarea

lui în forma şi conţinutul prezentate spre avizare.

         PRESEDINTE,                                                       MEMBRI,
         Rotaru Daniel                                                 Stan Marinică

                                                                      Vasile Ştefan

                                                                      Grigore Aurelian

                                                                                  Bâlbâe Mihail



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

                                                              Proiect
        H O T Ă R Â R E 

privind prelungirea contractului de comodat cu privire la atribuirea unui spaţiu din domeniul
public al comunei Griviţa, în folosinţă, cu titlu  gratuit către SOCIETATEA COMERCIALĂ

SELECTIV DEŞEURI 2010 S.R.L.

Consiliul local Griviţa, judeţul Ialomiţa
            Având în vedere : 

- adresa  S.C. Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L. nr.119 din 02.02.2021 înregistrată la Primăria 
Griviţa sub nr.401 din data 02.02.2021; 

- referat de aprobare al primarului nr.448 din 05.02. 2021;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate nr.447 din 

05.02.2021;
- prevederile art.297 din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 874-875 şi art. 2146-2153 din Noul Cod Civil(Legea 287/2009 

republicată , cu  modificările  şi completările ulterioare ; 
În temeiul art. 129 alin. (1) şi alin. (2)  lit. c), alin. (6)   lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g),

art. 196 alin. (1) lit. a), art. 297 alin. (1) lit. d) și art. 349- 353 din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E :

             Art. 1 – Se prelungește atribuirea în folosinţă cu titlu gratuit, pentru o perioada de 3
(trei)  ani,  SOCIETĂŢII  COMERCIALE  SELECTIV  DEŞEURI  2010  S.R.L.,  un  spatiu  în
suprafaţă totală de  157 m.p., compus din 6 camere  şi 2 holuri amplasate la parterul Blocului
S.M.A.  din  Strada Primăverii,  Nr. 4. din satul  Griviţa, bun ce aparţine domeniului public al
comunei Griviţa.

Art.  2 –  Atribuirea în folosinţă, cu titlu gratuit  a spaţiului menţionat la art. 1, necesar
desfăşurării activităţii, SOCIETĂŢII COMERCIALE SELECTIV DEŞEURI 2010 S.R.L. se va
realiza prin încheierea unui act adițional la contractul de comodat, între U.A.T. Comuna Griviţa
şi reprezentanţii SOCIETĂŢII COMERCIALE SELECTIV DEŞEURI 2010 S.R.L.
           Art. 3  -  Se împuterniceşte primarul comunei Griviţa să semneze actul adițional la
contractul de comodat.
           Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de primarul comunei Griviţa  prin
compartimentele de specialitate subordonate.
            

              INIŢIATOR,
                             PRIMAR    
                          Vasile STROE                                                                
                                                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                                              SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
                                                                                   Dumitru- Marius DEMETER 
Nr. 16
Din 17.02.2021
Adoptat la Griviţa



Ex.
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

        H O T Ă R Â R E 
privind prelungirea contractului de comodat cu privire la atribuirea unui spaţiu din domeniul
public al comunei Griviţa, în folosinţă, cu titlu  gratuit către SOCIETATEA COMERCIALĂ

SELECTIV DEŞEURI 2010 S.R.L.
              

Consiliul local Griviţa, judeţul Ialomiţa
            Având în vedere : 

- adresa  S.C. Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L. nr.119 din 02.02.2021 înregistrată la Primăria 
Griviţa sub nr.401 din data 02.02.2021; 

- referat de aprobare al primarului nr.448 din 05.02. 2021;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate nr.447 din 

05.02.2021;
- prevederile art.297 din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 874-875 şi art. 2146-2153 din Noul Cod Civil(Legea 287/2009 

republicată , cu  modificările  şi completările ulterioare ; 
- avizul Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 

domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi
comerţ nr.613 din 17.02.2021 ;

- avizul Comisiei juridică şi de administraţie publică nr.604  din  17.02.2021;           
În temeiul art. 129 alin. (1) şi alin. (2)  lit. c), alin. (6)   lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g),

art. 196 alin. (1) lit. a), art. 297 alin. (1) lit. d) și art. 349- 353 din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E :

             Art. 1 – Se prelungește atribuirea în folosinţă cu titlu gratuit, pentru o perioada de 3
(trei)  ani,  SOCIETĂŢII  COMERCIALE  SELECTIV  DEŞEURI  2010  S.R.L.,  un  spatiu  în
suprafaţă totală de  157 m.p., compus din 6 camere  şi 2 holuri amplasate la parterul Blocului
S.M.A.  din  Strada Primăverii,  Nr. 4. din satul  Griviţa, bun ce aparţine domeniului public al
comunei Griviţa.

Art.  2 –  Atribuirea în folosinţă, cu titlu gratuit  a spaţiului menţionat la art. 1, necesar
desfăşurării activităţii, SOCIETĂŢII COMERCIALE SELECTIV DEŞEURI 2010 S.R.L. se va
realiza prin încheierea unui act adițional la contractul de comodat, între U.A.T. Comuna Griviţa
şi reprezentanţii SOCIETĂŢII COMERCIALE SELECTIV DEŞEURI 2010 S.R.L.
           Art. 3  -  Se împuterniceşte primarul comunei Griviţa să semneze actul adițional la
contractul de comodat.
           Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de primarul comunei Griviţa  prin
compartimentele de specialitate subordonate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 24 februarie 2021 , cu un număr de 13 voturi 
“Pentru”  , 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                  Daniel ROTARU                                       
                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                                                                               SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
                                                                                   Dumitru- Marius DEMETER 
Nr. 16
Din 24.02.2021



Adoptat la Griviţa
Ex.

JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 116 din 14 .01.2016

  REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu din domeniul public al comunei Griviţa, în
folosinţă, cu titlu  gratuit către SOCIETATEA COMERCIALĂ  SELECTIV DEŞEURI 2010

S.R.L.              

Consiliul Local Griviţa în asociere cu 9 consilii locale din comunele aferente zonei de

nord a  judeţului  Ialomiţa,  au realizat  un proiect  care  vizează  „Implementarea  sistemului  de

management integrat al deşeurilor în zona de nord a judeţului Ialomiţa” cu sprijin financiar din

partea  Uniunii  Europene  prin  Programul  Phare  CES  2006  “Schema  de  investiţii  pentru

sprijinirea  iniţiativelor  sectorului  public  în  sectoarele  prioritare  de  mediu”.Obiectivele

proiectului  vizează  implementarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor,  precum şi

reabilitarea  şi extinderea sistemului  existent de colectare şi transport  al  deşeurilor menajere,

diminuarea/eliminarea cantităţilor de deşeuri depozitate necontrolat şi conştientizarea factorilor

implicaţi  în  proiect  cu  privire  la  necesitatea  gospodăririi  deşeurilor  la  nivelul  standardelor

europene.

În scopul  desfăşurării  activităţii  de utilitate  publică   SOCIETATEA COMERCIALĂ

SELECTIV DEŞEURI 2010 S.R.L. are nevoie de un spatiu adecvat, în suprafaţă totală de  157

m.p.,  compus  din 6 camere   şi  2  holuri  amplasate  la  parterul  Blocului  S.M.A.  din   Strada

Primăverii, Nr. 4. din satul Griviţa.

Având în vedere aspectele enunţate mai sus propun Consiliului Local spre analiză şi

aprobare  proiectul  de  hotărâre  privind atribuirea spaţiului  prezentat  anterior,  în  folosinţă

gratuită, SOCIETĂŢII COMERCIALE  SELECTIV DEŞEURI 2010 S.R.L.

PRIMAR,

Vasile STROE 



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 165 din 19 .01.2016

RAPORT

al proiectului de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu din domeniul public al comunei Griviţa,
în folosinţă, cu titlu  gratuit către SOCIETATEA COMERCIALĂ  SELECTIV DEŞEURI 2010

S.R.L.              

Subsemnatul,  Demeter  Dumitru  Marius  secretarul  comunei  Griviţa  în  legatură  cu

proiectul de hotărâre privind  atribuirea  unui spaţiu  în folosinţă gratuită către SOCIETATEA

COMERCIALĂ  SELECTIV DEŞEURI 2010 S.R.L., arăt că acesta respectă prevederile legale.

Astfel, potrivit prevederilor art. 124 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,

cu  modificările şi  completările ulterioare  “Consiliile  locale  şi  consiliile  judeţene  pot  da  în

folosinţă gratuită, pe termen limitat,  bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată

locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfaşoara activitate

de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice”.

În  condiţiile  în  care SOCIETATEA  COMERCIALĂ   SELECTIV  DEŞEURI 2010

S.R.L. este de utilitate publică, fiind  constituită în scopul colectării şi gestionării în comun a

deşeurilor pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale asociate şi în conformitate

cu  prevederile art. 874-875 şi art. 2146-2153 din Noul Cod Civil(Legea 287/2009 republicată ,

cu   modificările   şi  completările  ulterioare,   apreciez  ca  oportună  atribuirea  unui  spaţiu  în

folosinţă gratuită acesteia.

                                                 

SECRETAR GENERAL AL UAT

Dumitru- Marius  DEMETER



JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA
Comisia pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului 
public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
Nr. _____  din _____________

RAPORT DE AVIZARE
al proiectului de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat cu privire la atribuirea

unui spaţiu din domeniul public al comunei Griviţa, în folosinţă, cu titlu  gratuit către
SOCIETATEA COMERCIALĂ  SELECTIV DEŞEURI 2010 S.R.L.              

Comisia  pentru  buget,  finanţe,  urbanism,  lucrări  publice,  administrarea  domeniului

public  şi  privat,  agricultură,  gospodărie  comunală,  protecţia  mediului,  servicii  şi  comerţ,

constituita  legal  în  şedinţa  a  luat  în  discuţie  proiectul  de  hotărâre  privind  prelungirea

contractului de comodat cu privire la  atribuirea  unui spaţiu  din domeniul public al comunei

Griviţa,  în  folosinţă,  cu  titlu   gratuit către SOCIETATEA  COMERCIALĂ   SELECTIV

DEŞEURI 2010 S.R.L           .

          În urma analizei şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în

procesal- verbal de şedinţa, au rezultat urmatoarele :

-proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de legalitate şi oportunitate şi este votat cu __ voturi

„pentru”, ___”împotriva”.

Cu prilejul analizării proiectului nu au fost formulate  amendamente sau propuneri de

modificare a conţinutului actului de autoritate.

Având in vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

- În temeiul prevederilor art.125,  art. 141 din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ si art.31 din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  

ŞI  FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA, 

comisia pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ,

                                        AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre  privind privind prelungirea contractului de comodat cu privire la

atribuirea unui spaţiu din domeniul public al comunei Griviţa, în folosinţă, cu titlu  gratuit către

SOCIETATEA  COMERCIALĂ   SELECTIV  DEŞEURI 2010  S.R.L  şi  propune  plenului

Consiliului  local  al  comunei  Grivita,  judeţul  Ialomiţa  adoptarea  lui  în  forma  şi  conţinutul

prezentate spre avizare.

         PRESEDINTE,                                                       MEMBRI,
         Rotaru Daniel                                                 Stan Marinică

                                                                      Vasile Ştefan



                                                                      Grigore Aurelian

                                                                                  Bâlbâe Mihail

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA
Comisia juridică şi de administraţie publică
Nr. ______ din______________    

R A P O R T  DE  AVIZARE 

al proiectului de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat cu privire la atribuirea
unui spaţiu din domeniul public al comunei Griviţa, în folosinţă, cu titlu  gratuit către

SOCIETATEA COMERCIALĂ  SELECTIV DEŞEURI 2010 S.R.L

Comisia juridică şi de administraţie publică, constituita legal în şedinţa, a luat în discuţie

proiectul de hotărâre  privind prelungirea contractului de comodat cu privire la  atribuirea  unui

spaţiu din domeniul public al comunei Griviţa, în folosinţă, cu titlu  gratuit către SOCIETATEA

COMERCIALĂ  SELECTIV DEŞEURI 2010 S.R.L.              .

          În urma analizei şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în

procesul verbal de şedinţă, au rezultat următoarele :

-proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de legalitate şi oportunitate şi este votat cu __ voturi

„pentru”, ___voturi ”împotriva”.

Cu prilejul analizării proiectului nu au fost formulate amendamente sau propuneri de

modificare a conţinutului actului de autoritate.

Având în vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

- În temeiul prevederilor art.125,  art. 141 din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ si art.31 din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE

ŞI   FUNCŢIONARE  AL  CONSILIULUI   LOCAL   GRIVIŢA,  JUDEŢUL  IALOMIŢA,

comisia juridică şi de administraţie publică, 

1. AVIZEAZĂ FAVRABIL:

Proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat cu privire la atribuirea

unui  spaţiu  din  domeniul  public al  comunei  Griviţa,  în  folosinţă,  cu  titlu   gratuit către

SOCIETATEA  COMERCIALĂ   SELECTIV  DEŞEURI 2010  S.R.L  şi propune  plenului

Consiliului  local  al  comunei  Griviţa,  judeţul  Ialomiţa  adoptarea  lui  în  forma  şi  conţinutul

prezentate spre avizare.

         PREŞEDINTE,                                                       MEMBRI,
     Georgescu Adrian               Dudaş Cristian Dorin

                                Oprea Gheorghe

                                                                          Bunică Dumitru



                                                                                      Damian Dumitru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

                                                                        PROIECT
H O T Ă R Â R E

 privind aprobarea inventarului financiar-contabil  al patrimoniului comunei Griviţa pe anul 2020

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- referat de aprobare al primarului comunei Grivita  nr.446 din 04.02.2021;
- raportul compartimentului de specialitate nr.445 din 04.02.2021;  
-  art.  20  litera  ,,e",  din  Legea  finantelor  publice  locale  nr.  273/2006,  cu  modificările şi

completările ulterioare;
- Ordinul M.F.P. nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice

privind  organizarea  si  conducerea  contabilitatii  institutiilor  publice,  Planul  de  conturi  pentru
institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 87, art. 129 alin (2) lit. c), art. 139, alin (3), lit. g), 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  inventarul  patrimoniului  comunei  Griviţa  pe  anul  2020  întocmit  de
Comisia de inventariere stabilită prin dispoziţia primarului nr. 220/21.12.2020, conform anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Cu aducerea la cunoştinţă a prezentei se însărcinează secretarul general al comunei
Griviţa.

..                          INIŢIATOR,                                             

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

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

Nr. 17
Din 17.02.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

                                                                     
H O T Ă R Â R E

 privind aprobarea inventarului financiar-contabil  al patrimoniului comunei Griviţa pe anul 2020

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- referat de aprobare al primarului comunei Grivita  nr.446 din 04.02.2021;
- raportul compartimentului de specialitate nr.445 din 04.02.2021;   
-  art.  20  litera  ,,e",  din  Legea  finantelor  publice  locale  nr.  273/2006,  cu  modificările şi

completările ulterioare;
- Ordinul M.F.P. nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice

privind  organizarea  si  conducerea  contabilitatii  institutiilor  publice,  Planul  de  conturi  pentru
institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

- avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 
domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
nr.616  din  17.02.2021 ; 

În temeiul prevederilor art. 87, art. 129 alin (2) lit. c), art. 139, alin (3), lit. g), 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  inventarul  patrimoniului  comunei  Griviţa  pe  anul  2020  întocmit  de
Comisia de inventariere stabilită prin dispoziţia primarului nr. 220/21.12.2020, conform anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Cu aducerea la cunoştinţă a prezentei se însărcinează secretarul general al comunei
Griviţa.

 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 24 februarie 2021 , cu un număr de 13 voturi 
“Pentru”  , 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.          

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

                         Daniel  ROTARU                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,         

                                                                                               Dumitru-Marius  DEMETER  

Nr. 17
Din 24.02.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA
Comisia pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi 
privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
Nr. _____  din _____________

RAPORT DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre privind aprobarea inventarului financiar-contabil  al patrimoniului comunei
Griviţa pe anul 2020

Comisia pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi

privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, constituita legal în

şedinţa  a  luat  în  discuţie  proiectul  de  hotărâre aprobarea  inventarului  financiar-contabil   al

patrimoniului comunei Griviţa pe anul 2020.

          În urma analizei şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în procesal-

verbal de şedinţa, au rezultat urmatoarele :

-proiectul  de hotărâre întruneşte  condiţiile  de legalitate  şi  oportunitate  şi  este votat  cu __ voturi

„pentru”, ___”împotriva”.

Cu  prilejul  analizării  proiectului  nu  au  fost  formulate   amendamente  sau  propuneri  de

modificare a conţinutului actului de autoritate.

Având in vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

În temeiul prevederilor art.125,  art. 141 din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ si art.31 din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  ŞI  

FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA, comisia pentru 

buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, 

gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ,

                            AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul  de  hotărâre  aprobarea  inventarului  financiar-contabil   al  patrimoniului  comunei

Griviţa  pe  anul  2020  şi  propune plenului  Consiliului  local  al  comunei  Grivita,  judeţul  Ialomiţa

adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentate spre avizare.

         PRESEDINTE,                                                       MEMBRI,
         Rotaru Daniel                                                 Stan Marinică

                                                                      Vasile Ştefan

                                                                      Grigore Aurelian

                                                                                  Bâlbâe Mihail



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

P r o i e c t
H O T Ă R Â R E

privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei Griviţa, în
componenţa Consiliului  de Administraţie al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu”

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  adresa nr.1160 din 23.08.2019 înregistrată la Primăria Griviţa sub nr. 3098 din  

23.08.2019;
-  referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.503 din 08.02.2021 ; 
  -  raportul compartimentului de specialitate nr.502 din 08.02.2021;

            -  prevederile Ordinului nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea  Metodologiei-     
cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, actualizat;

 -   prevederile art. 94 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,  modificările şi 
completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin (7) lit. a), art. 139, alin (1), alin (6),  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 desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei
Griviţa, în componenţa Consiliului  de Administraţie al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu, a  d-
nului consilier_____________________.

Art. 2 – Cu aducerea la cunoştinţa publică se însărcinează secretarul comunei Griviţa .

                          INIŢIATOR,
                             PRIMAR
                      Vasile  STROE 
                                                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                                              SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
                                                                              Dumitru- Marius  DEMETER

Nr. 18
Din 17.02.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei Griviţa, în
componenţa Consiliului  de Administraţie al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu”

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  adresa nr.1160 din 23.08.2019 înregistrată la Primăria Griviţa sub nr. 3098 din  

23.08.2019;
-  referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.503 din 08.02.2021 ; 
  -  raportul compartimentului de specialitate nr.502 din 08.02.2021;
-  raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă

socială, protecţia drepturilor copilului, sport, turism nr.608 din 17.02.2021; 
             - prevederile Ordinului nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea  Metodologiei-     
cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar;

 -   prevederile art. 94 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,  modificările şi 
completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin (7) lit. a), art. 139, alin (1), alin (6),  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 desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei
Griviţa, în componenţa Consiliului  de Administraţie al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu, d-nul
consilier Bâlbâe Mihail.

Art. 2 – Cu aducerea la cunoştinţa publică se însărcinează secretarul comunei Griviţa .

Prezenta  hotărâre  a  fost  adoptată  astăzi  ,  24 februarie  2021 ,  cu  un  număr  de 13 voturi
“Pentru”, 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.       
                 
                            
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              Daniel ROTARU
                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
                                                                          Dumitru- Marius  DEMETER 

Nr. 18
Din 24.02.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 503 din 08.02.2021

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Stroe Vasile, primar al comunei Griviţa, solicit plenului Consiliului Griviţa 
desemnarea unui consilier local care să facă parte din Consiliul de administraţie al Şcolii 
Profesionale Areta Teodorescu, datorită modificărilor legislaţiei incidente la Legea educaţiei.

PRIMAR
Vasile STROE



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 502 din 08.02.2021

RAPORT 

Subsemnatul Demeter Dumitru Marius, secretar al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa, prin 
prezentul raport  arăt că sunt întrunite condiţiile legale pentru desemnarea unui consilier local în 
cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii Profesionale Areta Teodorescu din comuna Griviţa, 
judeţul Ialomiţa.

Baza legală pentru acest demers sunt prevederile art. 94 alin. (2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011,  modificările şi completările ulterioare şi prevederile Ordinului nr. 4.619 din 22 
septembrie 2014 pentru aprobarea  Metodologiei- cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,actualizat.

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



BULETIN DE VOT,

PENTRU DESEMNAREA  UNUI MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII
PROFESIONALE ARETA TEODORESCU  GRIVIȚA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020/2021

1. Consilier local _________________________

2. Consilier local __________________________

3. Consilier local __________________________

4. Consilier local __________________________



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA
Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor 
copilului, sport, turism.
Nr. ______ din _____________ 

R A P O R T DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al
Comunei Griviţa, în componenţa Consiliului  de Administraţie al Şcolii Profesionale “Areta

Teodorescu”

Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor 

copilului, sport, turism, constituită legal în şedinţă, a luat în discuţie proiectul de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei Griviţa, în componenţa 

Consiliului  de Administraţie al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu”. 

În urma analizei şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în procesul- 

verbal de şedinţă, au rezultat următoarele :

-proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de legalitate şi oportunitate şi este votat cu __ 

voturi „pentru”, ___voturi ”împotrivă”.

Cu prilejul analizării proiectului nu au fost formulate amendamente sau propuneri de 

modificare a conţinutului actului de autoritate.

În temeiul prevederilor art.125,  art. 141 din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ si art.31 din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  ŞI  

FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA, comisia pentru 

învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului, sport, turism, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al 

Comunei Griviţa, în componenţa Consiliului  de Administraţie al Şcolii Profesionale “Areta 

Teodorescu”şi propune plenului Consiliului local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa adoptarea lui 

în forma şi conţinutul prezentate spre avizare.

PRESEDINTE,                                                           MEMBRI,

Margine Georgeta                                                 Gavrilă Ion

                                                                                 Nica Cornel

                                                                                 Vasile Ştefan

                                                                                 Oprea Gheorghe



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

P r o i e c t
H O T Ă R Â R E

privind aprobarea încetarii contractului de închiriere a unui spațiu de 48 mp. situat în clădirea
Dispensar medical aflată în domeniu public al comunei Grivița

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea nr.318/28.01.2021 de la CMI Dr. Pană Corneliu;
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 659 din 19.02.2021 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 653 din 19.02.2021 ;

În temeiul prevederilor art.129 alin (2), lit c) şi alin.(6) lit.b şi art.139, alin.(2) ,art. 196 alin.
(1) lit.a) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

   Art.1 – Se aprobă încetarea contractului de închiriere nr.7/15.06.2010 modificat prin actul
adițional  nr.3/18.06.2019 încheiat  cu Cabinet  Medical  Individual  Dr.Pană Corneliu,  la  solicitarea
acestuia. 

   Art.2-  Prevederile  prezentei  hotărâri vor  fi  duse  la  îndeplinire  de  compartimentele
urbanism respectiv financiar contabil din cadrul Primariei comunei Griviţa.

   Art.3- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general al  
comunei.

               INIŢIATOR,
                              PRIMAR    
                       Vasile  STROE                                                              
                                                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                                               SECRETAR GENERAL AL UAT,
                                                                               Dumitru- Marius  DEMETER

Nr. 19
Din 24.02.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea încetarii contractului de închiriere a unui spațiu de 48 mp. situat în clădirea
Dispensar medical aflată în domeniu public al comunei Grivița

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea nr.318/28.01.2021 de la CMI Dr. Pană Corneliu;
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 659 din 19.02.2021 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 653 din 19.02.2021 ;

În temeiul prevederilor art.129 alin (2), lit c) şi alin.(6) lit.b şi art.139, alin.(2) ,art. 196 alin.
(1) lit.a) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

   Art.1 – Se aprobă încetarea contractului de închiriere nr.7/15.06.2010 modificat prin actul
adițional  nr.3/18.06.2019 încheiat  cu Cabinet  Medical  Individual  Dr.Pană Corneliu,  la  solicitarea
acestuia. 

   Art.2-  Prevederile  prezentei  hotărâri vor  fi  duse  la  îndeplinire  de  compartimentele
urbanism respectiv financiar contabil din cadrul Primariei comunei Griviţa.

   Art.3- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general al  
comunei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 24 februarie 2021 , cu un număr de 13 voturi 
“Pentru”, 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.                       

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              Daniel ROTARU                                       
                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                               SECRETAR GENERALAL UAT,
                                                                                  Dumitru -Marius  DEMETER

Nr. 19
Din 24.02.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 659 din 19.02.2021

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotarare privind aprobarea încetarii contractului de închiriere a unui spațiu de 48 mp.
situat în clădirea Dispensar medical aflată în domeniu public al comunei Grivița

Subsemnatul  Stroe  Vasile  primarul  comunei  Griviţa,  judeţul  Ialomiţa,  având  in  vedere

solicitarea domnului Dr. Pană Corneliu de încetare a contractului de închiriere pentru spațiul în care

își desfășura activitatea CMI Dr.Pană Corneliu, situat în incinta Dispensarului Medical vă rog să

aprobați proiectul de hotărâre privind încetarea contractului cu  nr.7/15.06.2010, modificat prin actul

adițional nr.3/18.06.2019 încheiat cu Cabinet Medical Individual Dr.Pană Corneliu.

                                                               PRIMAR,

                                                           Vasile  STROE 



JUDETUL IALOMITA

PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

Nr. 653 din 19.02.2021

R A P O R T,

         Subsemnata Ion Virginica, inspector urbanism în cadrul aparatului  de specialitate al 

primarului, în legatură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea încetarii contractului de închiriere a

unui spațiu de 48 mp. situat în clădirea Dispensar medical aflată în domeniu public al comunei 

Grivița, arăt că respectă prevederile legale. Potrivit art.129 alin (2), lit c) şi alin.(6) lit.b din 

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

şi completările ulterioare, consiliul local aprobă darea în administrare, concesionarea, închirierea 

bunurilor proprietate public a comunei.

        Faţă de cele expuse, propun Consiliului Local să adopte hotărârea privind aprobarea încetarii 

contractului de închiriere a unui spațiu de 48 mp. situat în clădirea Dispensar medical aflată în 

domeniu public al comunei Grivița.

INSPECTOR,

Virginica ION



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

P r o i e c t
H O T Ă R Â R E

privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unui spațiu de 48 mp. situat în clădirea Dispensar
medical aflată în domeniu public al comunei Grivița

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea de închiriere nr.319/28.01.2021 de la CMI Dr. Pană Adriana;
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 671 din 22.02.2021 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 670 din 22.02.2021 ;
- prevederile  H.G. nr. 1353 din 27 decembrie 2001 privind atestarea domeniului public al judeţului

Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa;
   - prevederile  H.G. nr. 389 din 2 mai 2012 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 1353 din 27

decembrie 2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor
şi comunelor din judeţul Ialomiţa;

  - prevederile HCL nr.17/2021 de  aprobarea inventarului financiar-contabil  al patrimoniului
comunei Griviţa pe anul 2020;

-  prevederile  HCL nr.21/2021  privind  desemnarea  reprezentantilor  din  partea  Consiliului
Local al Comunei Griviţa, în componenţa comisiilor de evaluare a ofertelor de vânzare, închiriere,
concesiune a bunurilor din domeniul public sau privat al UAT Grivița; 

- prevederile art.332, art.333, art.334 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi alin. (2)  lit. c), alin. (6)   lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3)
lit.  g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art.333 din  O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 -  (1) Se  aprobă închirierea prin licitaţie publică a imobilului “Cabinet medical” în suprafață de
48 mp., situat în Clădirea Dispensar medical, str. 6, nr. 32, aparţinând domeniului public al comunei Grivița,
judeţul Ialomiţa, cu valoarea de  inventar 52742  lei.

(2) Imobilul  menţionat  la  art.  1  alin.  (1)  se  identifică  prin  planul  de  amplasament  şi  delimitare,
conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta.

(3) Termenul de închiriere este de 5 (cinci)  ani, cu drept de prelungire cu acordul părţilor, pentru
aceeaşi perioadă de timp, o singură dată.
          Art. 2 –  Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 140 lei/lună.

Art.  3 –  Aprobă  documentaţia  de  atribuire,  conform Anexei  nr.  2,  ce  face  parte  integrantă  din
prezenta.

Art. 4 –  Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57 din
3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5-Prevederile  prezentei  hotărâri vor  fi  duse  la  îndeplinire  de  compartimentele  de
cadastru, urbanism , respectiv financiar contabil din cadrul Primariei comunei Griviţa.

Art.6- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general al  
comunei.

               INIŢIATOR,
                              PRIMAR    
                       Vasile  STROE                                                              
                                                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                                               SECRETAR GENERAL AL UAT,
                                                                               Dumitru- Marius  DEMETER
Nr. 20
Din 24.02.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unui spațiu de 48 mp. situat în clădirea Dispensar

medical aflată în domeniu public al comunei Grivița
Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea de închiriere nr.319/28.01.2021 de la CMI Dr. Pană Adriana;
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 671 din 22.02.2021 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 670 din 22.02.2021 ;
- prevederile  H.G. nr. 1353 din 27 decembrie 2001 privind atestarea domeniului public al judeţului

Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa;
   - prevederile  H.G. nr. 389 din 2 mai 2012 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 1353 din 27

decembrie 2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor
şi comunelor din judeţul Ialomiţa;

  - prevederile HCL nr.17/2021 de  aprobarea inventarului financiar-contabil  al patrimoniului
comunei Griviţa pe anul 2020;

-  prevederile  HCL nr.21/2021  privind  desemnarea  reprezentantilor  din  partea  Consiliului
Local al Comunei Griviţa, în componenţa comisiilor de evaluare a ofertelor de vânzare, închiriere,
concesiune a bunurilor din domeniul public sau privat al UAT Grivița; 

- prevederile art.332, art.333, art.334 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi alin. (2)  lit. c), alin. (6)   lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3)
lit.  g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art.333 din  O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1 -  (1) Se  aprobă închirierea prin licitaţie publică a imobilului “Cabinet medical” în suprafață de

48 mp., situat în Clădirea Dispensar medical, str. 6, nr. 32, aparţinând domeniului public al comunei Grivița,
judeţul Ialomiţa, cu valoarea de  inventar 52742  lei.

(2) Imobilul  menţionat  la  art.  1  alin.  (1)  se  identifică  prin  planul  de  amplasament  şi  delimitare,
conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta.

(3) Termenul de închiriere este de 5 (cinci)  ani, cu drept de prelungire cu acordul părţilor, pentru
aceeaşi perioadă de timp, o singură dată.
          Art. 2 –  Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 140 lei/lună.

Art.  3 –  Aprobă  documentaţia  de  atribuire,  conform Anexei  nr.  2,  ce  face  parte  integrantă  din
prezenta.

Art. 4 –  Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57 din
3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5-Prevederile  prezentei  hotărâri vor  fi  duse  la  îndeplinire  de  compartimentele  de
cadastru, urbanism , respectiv financiar contabil din cadrul Primariei comunei Griviţa.

Art.6- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general al  
comunei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 24 februarie 2021 , cu un număr de 13 voturi 
“Pentru”, 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.                       
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
            Daniel ROTARU                                       
                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                               SECRETAR GENERALAL UAT,
                                                                                  Dumitru -Marius  DEMETER

Nr. 20
Din 24.02.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                                                                      
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA                                                                                                                    
PRIMAR                                                                                                                                                             
Nr. 671 din 22.02.2021

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unui spațiu de 48 mp.
situat în clădirea Dispensar medical aflată în domeniu public al comunei Grivița

Subsemnatul  Stroe  Vasile  primarul  comunei  Griviţa,  judeţul  Ialomiţa,  având  in  vedere

solicitarea doamnei Dr. Pană Adriana de închiriere a  spațiul în care  să-și desfășura activitatea CMI

Dr.Pană Adriana, situat în incinta Dispensarului Medical vă rog să aprobați proiectul de hotărâre

privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unui spațiu de 48 mp. situat în clădirea Dispensar

medical aflată în domeniu public al comunei Grivița.

                                                               PRIMAR,
                                                           Vasile  STROE 



JUDETUL IALOMITA

PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

Nr. 670 din 21.02.2021

R A P O R T,

         Subsemnata Ion Virginica, inspector urbanism în cadrul aparatului  de specialitate al 

primarului, în legatură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a 

unui spațiu de 48 mp. situat în clădirea Dispensar medical aflată în domeniu public al comunei 

Grivița arăt că respectă prevederile legale. Potrivit art.129 alin (2), lit c) şi alin.(6) lit.b  și art.333 din

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

şi completările ulterioare, consiliul local aprobă darea în administrare, concesionarea, închirierea 

bunurilor proprietate public a comunei, prin licitație public.

        Faţă de cele expuse, propun Consiliului Local să adopte hotărârea privind aprobarea închirierii 

prin licitatie publica a unui spațiu de 48 mp. situat în clădirea Dispensar medical aflată în domeniu 

public al comunei Grivița.

INSPECTOR,

Virginica ION

                                                                                       



     Anexa nr.  2  la H.C.L. nr.20 din 24.02.2021

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
I. CAIET DE SARCINI

1. Informaţii generale privind obiectul închirierii
1.1. Descrierea şi identificarea bunului ce face obiectul închirierii – imobilului “Cabinet medical” în
suprafață de 48 mp., situat în Clădirea Dispensar medical, str. 6, nr. 32, aparţinând domeniului public al
comunei Grivița, judeţul Ialomiţa, cu valoarea de  inventar 52742 lei aparţinând domeniului public  al
comunei Grivita, judeţul Ialomiţa. 

1.2. Destinaţia bunului – activitate medicala acordata populatiei comunei Grivita. 
2. Condiţiile generale ale închirierii
2.1. Regimul bunurilor
2.1.1. În derularea contractului  de închiriere  se  va utiliza imobilul  dispensar  medical,  pus  la

dispoziţie chiriaşului în starea fizică prevăzută în procesul -verbal de predare.
2.1.2. Chiriaşul este obligat sub sancţiunea plăţii de daune interese şi a suportării altor cheltuieli,

să notifice de îndată proprietarului necesitatea efectuării unor amenăjări/reparaţii capitale la bunul
imobil închiriat. 

2.1.3. Amenajările/reparaţiile  făcute  de  chiriaş,  rămân  de  plin  drept,  gratuit,  libere  de  orice
sarcini, proprietarului, la încetarea contractului de închiriere.

3. Durata închirierii
3.1. Termenul de închiriere este de 5 (cinci) ani, cu drept de prelungire cu acordul părţilor, prin

act adiţional, pentru aceeaşi perioadă de timp, o singură dată. 
4. Preţul de închiriere
4.1. Chiria minimă  de la care porneşte licitaţia pentru închiriere este de 140 lei/lună.
5. Obligaţii principale ale părţilor
5.1. Obligaţiile părţilor şi celelalte clauze contractuale obligatorii sunt stabilite prin contractul

cadru care face parte din documentaţia de atribuire, aferentă închirierii.
6. Garanţia
6.1. Garanţia  este  obligatorie  pentru  ofertantul  declarat  câştigător  şi  se  stabileşte  la  nivelul

contravalorii a două chirii minime lunare.
6.2. Garanţia se achită la casieria primăriei comunei Grivita, judeţul Ialomiţa.
6.3. Garanţia se restituie ofertanţilor declaraţi necâştigători.
6.4. Ofertantul declarat câştigător este obligat să reîntregească garanţia la nivelul a două chirii

rezultate în urma adjudecării licitaţiei, după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la
data  primirii  comunicării  referitoare  la  atribuirea  contractului,  conform  punctului  1.18  din
Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.

6.5. Ofertantul declarat câştigător pierde garanţia constituită, în situaţia în care refuză încheierea
contractului, contravaloarea acesteia reprezentând daunele-interese stabilite în acest sens.

6.6. Pentru  ofertantul  declarat  câştigător  garanţia  se  restituie  la  încetarea  contractului,  dacă
proprietarul nu şi-a exercitat dreptul legal de a beneficia de aceasta, în condiţiile reglementate prin
contract.

7. Încheierea contractului
7.1. Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului/criteriilor

de atribuire precizate în documentaţia de atribuire. 
7.2. Contractul se încheie după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data

realizării comunicării prevăzute la punctul 1.18 din Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea
licitaţiei, dar nu mai târziu de 40 de zile calendaristice de la data realizării comunicării către ofertant
a deciziei referitoare la atribuirea contractului, sub sancţiunea plăţii de daune interese.

7.3.Refuzul  ofertantului  declarat  câştigător  de  a  încheia  contractul  atrage  după  sine  plata
daunelor-interese stabilite conform punctului 6.5.

7.4.În cazul în care ofertantul declarat  câştigător refuză încheierea contractului,  procedura de
licitaţie  se  anulează,  iar  Consiliul  Local  Grivita  reia  procedura,  în  condiţiile  legii,  documentaţia
aprobată păstrându-şi valabilitatea.



7.5.În cazul în care UAT Grivita nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câştigător din
cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea
fortuită de a executa contractul, UAT Grivita are dreptul să declare cîştigătoare oferta clasată pe locul
doi, în condiţiile în care aceasta este admisibilă.

7.6.În cazul în care în situaţia prevăzută la punctul 7.5 nu există o ofertă clasată pe punctul doi,
admisibilă, se aplică prevederile punctului 7.4.

7.7.În situaţia în care au avut loc modificări legislative care au ca obiect instituirea, modificarea
sau  renunţarea  la  anumite  taxe/impozite  naţionale  sau  locale  al  căror  efect  se  reflectă  în
creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului, chiria poate fi
ajustată, la cerea oricărei părţi.

7.8.În contractual de închiriere încheiat între UAT Grivita  şi ofertantul declarat câştigător se va
reglementa obligaţia virării chiriei în contul_______________________ sau achitării în numerar la
casieria Primăriei Grivita.

II. INSTRUCŢIUNI
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI

Informaţii  generale  privind  administratorul,  precum:  numele/denumirea,  codul  numeric
personal/codul de identificare fiscală/altă formă de înregistrare, adresa sediul, datele de contact.

UAT GRIVITA
Cod fiscal: 4427927
str. 6, nr. 33
Telefon:  tel: 0243/243001, fax: 0243/243001

            email:  primariagrivita@yahoo.com
persoană de contact: Ion Virginica, inspector, compartimentul urbanism
1.Condiţii de transparenţă
1.1.În  cazul  procedurii  de  licitaţie  UAT GRIVIȚA are  obligaţia  de  a  întocmi  şi  publica

anunţul  de licitaţie, respectând condiţiile reglementate de lege.
1.2.Persoanele interesate pot obţine documentaţia de atribuire în baza unei solicitări adresate

în acest sens pe suport de hârtie şi/sau pe suport magnetic.
1.3.UAT GRIVIȚA are obligaţia de a pune la dispoziţia persoanelor interesate documentaţia

de atribuire conform  pct. 1.2., contra cost, cu condiţia achitării taxei prevăzută la pct. 7.1.
1.4.În cazul prevăzut la pct. 1.2. UAT GRIVIȚA are obligaţia de a pune documentaţia de

atribuire la dispoziţia persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să
depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia. 

1.5.Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât respectarea
de către administrator a perioadei prevăzute la pct. 1.4. să nu conducă la situaţia în care documentaţia
de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa, cu mai puţin de 5 zile lucrătoare  înainte de data-limită pentru
depunerea ofertelor.

1.6.Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.
1.7.UAT GRIVIȚA are obligaţia de a răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la

orice  clarificare  solicitată,  într-o  perioadă  care  nu  trebuie  să  depăşească  5  zile  lucrătoare  de  la
primirea unei astfel de solicitări.

1.8. UAT GRIVIȚA are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente
către toate persoanele interesate care au obţinut,  în condiţiile prezentei  secţiuni, documentaţia de
atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

1.9.Fără a aduce atingere prevederilor pct. 1.7.,  UAT GRIVIȚA are obligaţia de a transmite
răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea
ofertelor.

1.10.În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel
UAT GRIVIȚA în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzul la pct. 1.9., aceata din urmă are
totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare, în măsura în care perioada necesară pentru
elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate
înainte de data limită de depunere a ofertelor.

1.11.Procedura  de  licitaţie  se  poate  desfăşura numai  dacă  în  urma publicări  anunţului  de
licitaţie au fost depuse cel puţin două oferte valabile. 

mailto:primariagrivita@yahoo.com


1.12.Comisia  de  evaluare  are  obligaţia  de  a  stabili  oferta  câştigătoare  pe  baza
criteriului/criteriilor de atribuire precizate în documentaţia de atribuire.

1.13.Pe parcursul  aplicării  procedurii  de atribuire,   comisia  de  evaluare  are  dreptul  de  a
solicita  clarificări  şi  după  caz,  completări  ale  documentelor  prezentate  de  ofertanţi  pentru
demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

1.14.Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se transmite de
către UAT GRIVIȚA ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea  propunerii comisiei de
evaluare.

1.15.Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea UAT GRIVIȚA în termen de 3 zile lucrătoare
de la primirea acesteia.

1.16. UAT GRIVIȚA nu  are  dreptul  ca,  prin  clarificările  ori  completările  solicitate,  să
determine apariţia unui avantaj în favoarea unui ofertant.

Comisia  de  evaluare  va  derula  procedura  licitaţiei  conform  prevederilor  legale  care
reglementează închirierea bunurilor proprietate publică/privată a unităţilor administrative-teritoriale.

1.17. UAT GRIVIȚA are  obligaţia  de  a  informa ofertanţii  despre  deciziile  referitoare  la
atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la
emiterea acestora.

1.18.În cadrul comunicării prevăzute la pct. 1.17.,  UAT GRIVIȚA are obligaţia de a informa
ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.

1.19.În cadrul comunicării prevăzute la pct. 1.18.,  UAT GRIVIȚA are obligaţia de a informa
ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor ce
au stat la baza deciziei respective.

1.20. UAT GRIVIȚA poate să încheie contractul numai după împlinirea unui termen de 20 de
zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la pct. 1.18.

2 Reguli privind oferta
2.1.Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei

de atribuire.
2.2.Ofertele se redactează în linba română.
2.3.Ofertele  se  depun  la  sediul   UAT GRIVIȚA care  administrează  bunul  menţionat  în

anunţul de licitaţie, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează la
sediul acesteia, în ordinea primiri lor în registrul de intrare-ieşire, precizându-se data şi ora.

2.4.Pe plicul exterior se va indica  obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta. Plicul
exterior va trebui să conţină:

a) o  fişă  cu  informaţii  privind  ofertantul  (Formularul  1  ce  face  parte  din  prezenta)  şi  o
declaraţie  de  participare  (Formularul  2  ce  face  parte  din  prezenta),  semnate  de  ofertant,  fără
îngroşări, ştersături sau modificări.

b) acte doveditoare privind calităţile  şi  capacităţile ofertanţilor,  (Formularul 3- Informaţii
generale, ce face parte din prezenta) 

c)  acte doveditoare privind intrarea în posesia documentaţiei de atribuire.
2.5. Pe  plicul  interior,  care  conţine  oferta  propriu-zisă  se  înscriu  numele  sau  denumirea

ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.
2.6. Oferta va fi depusă într-un număr de  două  exemplare, număr  prevăzut în anunţul de

licitaţie. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.
2.7. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.
2.8.  Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe o perioadă de 90

de zile de la data depunerii acesteia.
2.9. Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită pentru

depunere, stabilite în anunţul procedurii de licitaţie.
2.10. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei

interesate.
2.11. Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită şi menţionată în anunţul de licitaţie sau

după expirarea datei-limită pentru depunere, se returnează nedeschisă.
2.12. Conţinutul  ofertelor  trebuie  să  rămână  confidenţial  până  la  data  stabilită  pentru

deschiderea acestora.  UAT GRIVIȚA urmând a lua cunoştinţă de conţinutul  respectivelor oferte
numai după această dată.



2.13.Deschiderea  plicurilor  interioare  se  face  numai  după  semnarea  procesului-verbal
prevăzut la punctul 2.15, de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.

2.14.Sunt  considerate  oferte  valabile  care  îndeplinesc  criteriul/criteriile  de  valabilitate
prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei.

2.15.În urma analizării ofertelor, de către comisia de evaluare, pe baza criteriului /criteriilor
de valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces -verbal în care menţionează ofertele valabile,
ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la
procedura de licitaţie.

Procesul-verbal se semnează de către toţi membri comisiei de evaluare.
2.16.În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la punctul 2.15, comisia

de evaluare, întocmeşte în termen de o zi lucrătoare un raport pe care îl transmite  UAT GRIVIȚA.
2.17.În  termen  de  3  zile  lucrătoare  de  la  primirea  raportului  comisiei  de  evaluare  UAT

GRIVIȚA informează în scris  cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse,
indicând motivele excluderii.

2.18.În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două
oferte valabile UAT GRIVIȚA este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, cu
respectarea procedurii prevăzute la punctele 2.1-2.13.

3. Comisia de evaluare
3.1. La nivel local se organizează o comisie de evaluare, componenţa acesteia fiind aprobată

prin dispoziţia  primarului,  care  emite  dispoziţii  în  mod autonom şi  numai  pe baza  criteriilor  de
selecţie prevăzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.

3.2. Comisia de evaluare este compusă dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai
mic de cinci, din componenţa acesteia făcând parte şi reprezentanţi ai Consiliului Local al comunei
Grivita, desemnaţi prin hotărârea Consiliului local.

3.3. Fiecăruia dintre membrii comisiei i se poate desemna un supleant.
 3.4. Preşedintele  comisiei  de  evaluare  şi  secretarul  acesteia  sunt  numiţi  prin  actul
administrativ prevăzut la punctul 3.1., din rândul membrilor acesteia.

4.Condiţiile de participare la licitaţie
4.1. Are  dreptul  de a  participa  la  licitaţie  orice  persoană fizică  sau juridică,  română sau

străină, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia stabilită, prin caietul

de sarcini;
b) a  depus oferta  sau cererea  de  participare  la  licitaţie,   împreună cu toate  documentele

solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute  în documentaţia de atribuire;
c) are  îndeplinite  la  zi  toate  obligaţiile  exigibile  de  plată  a  impozitelor,  a  taxelor  şi  a

contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local;
d) nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare;
e) are contract cu Casa Județeană de Sănătate a Județului Ialomița;
f) are certificat de liberă practică în domeniul medicinei de familie;
4.2. Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată câştigătoare la o

licitaţie  publică  antrioară  privind  bunurile  Comunei  Grivita,  în  ultimii  3  ani,  dar  nu  a  încheiat
contractul  ori  nu a plătit  preţul,  din culpă proprie.  Restricţia operează pentru o durată  de 3 ani,
calculată de la desemnarea persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie.

5. Documente obligatorii
5.1. Ofertanţii vor depune, împreună cu oferta, următoarele documente obligatorii:
- cerere de participare la licitaţie;
-copie certificat de înregistrare fiscală sau C.I., după caz;
- ordinul de plată sau chitanţă, după caz, în original, a taxei de participare şi a taxei pentru

obţinerea documentaţiei;
- chitanţă sau ordinul de plată vizat de bancă pentru garanţia obligatorie stabilită prin caietul

de sarcini, în original;
- certificat fiscal din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul de stat;
- certificat fiscal din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul local, eliberat de

Primăria Grivița;



- modelul de contract însuşit de ofertant pe care acesta va menţiona: ,,Am citit şi sunt de
acord fără rezerve cu termenii şi condiţiile contractuale şi consimt că în cazul în care oferta noastră
este  stabilită  ca  fiind  câştigătoare  să  semnăm  contractul  în  conformitate  cu  prevederile  din
Documentaţia de atribuire,

- acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile oferanţilor conform cu criteriile de atribuire
stabilite, respectiv:

 Contracte similare /recomandări pentru experienţa în domeniu.
 6. Criterii de atribuire a contractului de închiriere

6.1.Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt următoarele:
 Cel mai mare nivel al chiriei-ponderea criteriului 40%;
 Capacitatea economico-financiară-ponderea criteriului 10%;
 Protecţia mediului 10%;
 Experienţa ofertanţilor -ponderea criteriului 40%.

7.Taxe instituite în vederea organizării şi desfăşurării licitaţiei 
7.1. Se  stabileşte  o  taxă  în  cuantum de  10  lei  pentru  punerea  la  dispoziţia  persoanelor

interesate a documentaţiei de atribuire, pe suport de hârtie, respectiv 10 de lei pe suport electronic.
7.2. În  vederea  participării  la  licitaţie  a  persoanelor  interesate  se  stabileşte  o  taxă  de

participare în valoare de 50 lei. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                     Daniel ROTARU                                       
                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                               SECRETAR GENERALAL UAT,

                                                       Dumitru -Marius  DEMETER



III.CONTRACT CADRU DE ÎNCHIRIERE
Nr.  ...... din..............

CAPITOLUL I: PĂRŢILE
Art.1
UAT GRIVIȚA cu sediul în comuna Grivita, str. 6, nr. 33, judeţul Ialomiţa, prin primar Stroe

Vasile, în calitate de reprezentant şi
S.C./A.S./C.S./P.F.A/I.I.............................cu  sediul  în  .................................  reprezentată

de ...............................în calitate de chiriaş, 
În baza:

-  H.C.L.nr.20  din  24.02.2021  privind  aprobarea  închirierii  prin  licitaţie  publică  a  imobilului  –
“Cabinet  medical”  în  suprafață  de  48  mp.,  situat  în  Clădirea  Dispensar  medical,  str.  6,  nr.  32, judeţul
Ialomiţa, cu valoarea de  inventar 52742 lei aparţinând domeniului public  al comunei Grivita, judeţul
Ialomiţa. 

Având în vedere:
- procesul-verbal de adjudecare al licitaţiei nr.__________din___________, 
înţelegem să încheiem prezentul contract de închiriere.

CAPITOLUL II: OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2   (1)-Obiectul  contractului  îl  constituie  închirierea   imobilului  “Cabinet  medical”  în

suprafață de 48 mp., situat în Clădirea Dispensar medical, str. 6, nr. 32, judeţul Ialomiţa, cu valoarea de
inventar 52742 lei aparţinând domeniului public  al comunei Grivita, judeţul Ialomiţa.

            (2)-Folosinţa efectivă a imobilului închiriat începe cu data de__________, pe baza
procesului verbal de predare-primire încheiat între administrator şi chiriaş.

CAPITOLUL III: DESTINAŢIA
Art.3  (1)-Spaţiul închiriat va fi folosit de chiriaş ca destinaţie activitate medicala acordata

populatiei comunei Grivita.
    (2)-Destinaţia  spaţiului  închiriat  nu  va  putea  fi  schimbată  fără  consimţământul  scris  al
administratorului.

CAPITOLUL IV: DURATA
Art.4    (1)Termenul  de  închiriere  este  de   5  (cinci)  ani,  începând  cu  data

de_______________.
            (2)-Cu 30 de zile înainte de expirarea contractului, la cererea chiriaşului, administratorul
poate prelungi contractul pentru aceeaşi perioadă, o singură dată.

CAPITOLUL V: CHIRIA
Art.5   (1)-Chiria lunara este de__________ lei.

                        (2)- Plata chiriei se face în contul ________________________ sau la casieria
primăriei.

             (3)- Valoarea chiriei se indexeaza anual cu rata inflației.

CAPITOLUL VI: DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
Art.6 Administratorul are următoarele drepturi şi/sau obligaţii:
a) să predea spaţiul, pe bază de proces-verbal, încheiat după semnarea contractului;
b) să încaseze chiria, în conformitate cu dispoziţiile contractului de închiriere;
c) să beneficieze de garanţia constituită de chiriaş;
d) să menţină spaţiul în stare corespunzătoare de folosinţă, pe toată durata închirierii potrivit

destinaţiei sale;
e) să asigure folosinţa netulburată a spaţiului pe tot timpul închirierii;



f) să controleze executarea obligaţiilor chiriaşului şi respectarea condiţiilor închirierii, având
dreptul să constate, ori de câte ori este nevoie, fără a stânjeni folosinţa spaţiului de către chiriaş,
starea integrităţii spaţiului şi destinaţia în care este folosit.

Art. 7  (1)-Chiriaşul are următoarele drepturi şi/sau obligaţii:
a) să păstreze în bune condiţii bunul închiriat, să nu-l degradeze sau deterioreze; 
b) să asigure curăţenia în spaţiul respectiv şi în împrejurimi;
c) să respecte Normele de prevenire şi stingere a incendiilor prevăzute de lege şi stabilite de

administrator la nivelul instituţiei;
d)  să asigure identificarea şi  evaluarea riscurilor  de incendiu din unitatea închiriată  şi  să

justifice autorităţilor competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura
şi nivelul riscurilor;

e) să îşi achiziţioneze instinctoare de la firme autorizate;
f) să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele şi actele juridice săvârşite;
g) să achite chiria şi contravaloarea utilităţilor în cuantumul, condiţiile şi la termenele stabilite

prin contract;
h) să folosească spaţiul conform destinaţiei sale;
i) să exploateze imobilul închiriat ca un bun proprietar, evitând distrugerea, degradarea sau

deteriorarea construcţiilor, instalaţiilor şi accesoriilor aferente;
j) să execute la timp şi în condiţii optime lucrările de întreţinere curente şi reparaţii normale

ce  il  incumbă,  în  vederea  menţinerii  bunului  închiriat  în  starea  în  care  l-a  primit  în  momentul
încheierii contractului;

k) să nu execute nici  un fel  de reparaţii  capitale sau amenajări  în spaţiul  închiriat  sau la
instalaţiile aferente, fără acordul administratorului;

l) să restituie bunul, pe bază de proces-verbal, la încetarea, din orice cauză, a contractului de
închiriere,  în  starea  tehnică  şi  funcţională  la  data  preluării,  mai  puţin  uzura  aferentă  exploatării
normale;

(2) Orice îmbunătăţiri, transformări sau instalaţii s-ar face de chiriaş, rămân bunuri câştigate
spaţiului  închiriat  din  momentul  executării  lor,  fără  ca  prin  aceasta  să  le  poată  pune  drept
compensaţie  pentru stricăciunile  făcute sau pentru alte  sume datorate  de el  locatorului  ca daune
pentru încălcarea dispoziţiilor din acest contract. Ele nu se vor putea face decât cu acordul scris al
administratorului şi cu respectarea Legii nr. 50/1991, după caz. Totodată, administratorul poate cere
şi readucerea spaţiului în stare iniţială.

(3)  Chiriaşul  va  putea  monta  firme  sau  reclame  numai  cu  acordul
proprietarului/administratorului , în locurile acceptate de acesta şi după obţinerea avizelor legale.

CAPITOLUL VII: RĂSPUNDEREA CONTACTUALĂ
Art. 8  (1)  În cazul în care chiriaşul nu achită proprietarului chiria datorată la termenele

prevăzute în prezentul contract, el datorează 1% cu titlu de majorări de întârziere, din cuantumul
chiriei neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua
imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

(2)   În cazul  în  care  chiriaşul  foloseşte  spaţiul  contrar  destinaţiei  stabilite,  contractul  de
închiriere se reziliază de plin drept, în baza unei notificări transmisă în acest sens şi datorează suma
de 3.000 lei, cu titlul de daune interese.

(3)   Neplata  chiriei,  precum şi  orice altă  prevedere încălcată  referitoare la  neîndeplinirea
obligaţiilor  contractuale  de  către  chiriaş  dau  dreptul  administratorului  la  reţinerea  contravalorii
acesteia din garanţie. Titularul dreptului de închiriere este obligat să reîntregească garanţia.

(4) Riscul pieirii fortuite a bunului este suportat în toate cazurile de proprietar.
(5)  Neîndeplinirea,  în  parte  sau în  tot,  a  condiţiilor  stabilite  prin  prezentul  contract  şi  la

termenele  fixate,  dă  dreptul  administratorului,  în  baza  unei  notificări  transmise,  fără  intervenţia
instanţei de judecată să considere contractul reziliat.

(6) Notificările prevăzute la acest capitol se transmit cu 30 de zile anterior luării măsurilor.

CAPITOLUL VIII: INTERDICŢIA SUBÎNCHIRIERII SAU CEDĂRII SPAŢIULUI
Art.  9. -  (1) Este absolut interzisă subînchirierea sau cedarea sub orice formă, totală sau

parţială a spaţiului închiriat.



        (2) Spaţiul este destinat exclusiv uzului titularului de contract.
        (3) Introducerea  unei  terţe  persoane  în  spaţiul  închiriat,  sub  formă de  asociere,

colaborare,  reprezentare  etc.,  se  consideră  ca  o  subînchiriere  şi  atrage  după  sine  rezilierea
contractului şi plata unei daune de 3.000 lei.

CAPITOLUL IX:  FORŢA MAJORĂ
Art. 10. - (1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale

sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
(2) Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi

insurmontabil,  apărut  după închirierea  contractului  şi  care împiedică  părţile  să  execute total  sau
parţial obligaţiile asumate.

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţă celeilalte părţi, în
scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum
15 (cincisprezece) zile de la apariţie.

(4) Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere.
(5) Partea  care  invocă  forţa  majoră  are  obligaţia  să  aducă  la  cunoştinţa  celeilalte  părţi

încetarea cauzei în maxim 15 (cinsprezece) zile de la încetare.
(6) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de  6 (şase) luni, fiecare

partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părţi nu
are dreptul  de a  cere despăgubiri  de la  cealaltă  parte,  dar  ele  au îndatorirea de a-şi  onora toate
obligaţiile până la această dată.

CAPITOLUL X: INCETAREA CONTRACTULUI
Art. 11 - Contractul de închiriere încetează în cazurile următoarele:
-  expirarea termenului stipulat în contract;
 denunţarea unilaterală a contractului de către una dintre părţi;
 rezilierea  contractului  în  cazul  neexecutării  obligaţiilor  contractuale  de  către  una  din

părţii;
 desfiinţarea titlului administratorului;
 desfiinţarea  unilaterală  a  contractului  de  către  administrator,   atunci  când  intervine  o

cauză de utilitate publică, după notificarea prealabilă a chiriaşului, cu cel puţin 30 zile
anterior denunţării.

CAPITOLUL XI: CLAUZE DE NESCHIMBARE
 Art. 12 - Orice modificare a prezentului contract nu se poate face decât cu acordul părţilor,

consemnat într-un act adiţional.

CAPITOLUL XII: SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Art. 13. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la

validarea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona pe cale amiabilă sau de către
instanţele judecătoreşti competente.

Prezentul contract s-a încheiat şi semnat astăzi............ în ….....exemplare.

      Administrator,                                                     Chiriaş,

                             Preşedinte,                                                     Contrasemnează pentru legalitate
              Daniel Rotaru                                                         Secretar general al U.A.T.,

                                                                                                             Dumitru Marius Demeter

Întocmit
Inspector,

Ion Virginica



                                                         IV. FIŞĂ DE DATE A PROCEDURII 

1.1  Obiectul  licitaţiei  publice:  imobil  “Cabinet  medical”  în  suprafață  de 48 mp.,  situat  în  Clădirea
Dispensar medical, str. 6, nr. 32, judeţul Ialomiţa, cu valoarea de  inventar 52742 lei aparţinând domeniului
public   al  comunei  Grivita,  judeţul  Ialomiţa.  Destinaţia  bunului  –  activitate  medicala  acordata
populatiei comunei Grivita. 
1.2.  Organizatorul licitaţiei: UAT GRIVITA

Cod fiscal: 4427927
Comuna Grivita, judeţul Ialomiţa, str. 6, nr. 33
Telefon:  tel: 0243/243001, fax: 0243/243001

            email:  primariagrivita@yahoo.com
persoană de contact: Ion Virginica, inspector, compartimentul urbanism

1.3. Durata contractului de închiriere:  termenul de închiriere este de 5 (cinci) ani, cu drept de
prelungire cu acordul părţilor, prin act adiţional, pentru aceeaşi perioadă de timp, o singură dată. 
1.4.  Participarea la licitaţie: are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică,
română sau străină, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia stabilită, prin caietul
de sarcini;

b) a  depus  oferta  sau  cererea  de  participare  la  licitaţie,  împreună  cu  toate  documentele
solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute  în documentaţia de atribuire;

c)  are  îndeplinite  la  zi  toate  obligaţiile  exigibile  de  plată  a  impozitelor,  a  taxelor  şi  a
contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local;

d) nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare;
e) are contract cu Casa Județeană de Sănătate a Județului Ialomița;
f) are certificat de liberă practică în domeniul medicinei de familie;

1.5. Elaborarea  şi  prezentarea  ofertei: Oferta  reprezintă  angajamentul  ferm al  ofertantului  în
conformitate  cu  documentele  licitaţiei,  este  secretă,  aste  supusă  clauzelor  juridice  şi  financiare
înscrise în documentele ce o alcătuiesc şi se depune la organizatorul licitaţiei.
1.6. Documentele  ofertei:  Ofertanţii  vor  depune,  împreună  cu  oferta,  următoarele  documente
obligatorii:

- cerere de participare la licitaţie;
- copie certificat de înregistrare fiscală sau C.I., după caz;
- ordinul de plată sau chitanţă, după caz, în original, a taxei de participare şi a taxei pentru

obţinerea documentaţiei;
- chitanţă sau ordinul de plată vizat de bancă pentru garanţia obligatorie stabilită prin caietul

de sarcini, în original;
- certificat fiscal din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul de stat;
- certificat fiscal din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul local, eliberat de

Primăria Grivița;
- contract cu Casa Județeană de Sănătate a Județului Ialomița;
- certificat de liberă practică în domeniul medicinei de familie;
- modelul de contract însuşit de ofertant pe care acesta va menţiona: ,,Am citit şi sunt de

acord fără rezerve cu termenii şi condiţiile contractuale şi consimt că în cazul în care oferta noastră
este  stabilită  ca  fiind  câştigătoare  să  semnăm  contractul  în  conformitate  cu  prevederile  din
Documentaţia de atribuire,

 -  acte  doveditoare  privind  calităţile  şi  capacităţile  oferanţilor  conform  cu  criteriile  de
atribuire stabilite, respectiv:
1.7.Garanţia de participare:  Garanţia este obligatorie pentru ofertantul declarat câştigător şi se
stabileşte la nivelul contravalorii a două chirii minime lunare.
Garanţia se achită la casieria primăriei comunei Grivița, judeţul Ialomiţa.
Garanţia se restituie ofertanţilor declaraţi necâştigători.
Ofertantul declarat câştigător este obligat să reîntregească garanţia la nivelul a două chirii rezultate în
urma adjudecării licitaţiei, după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii

mailto:primariagrivita@yahoo.com


comunicării  referitoare  la  atribuirea  contractului,  conform  Instrucţiunilor  privind  organizarea  şi
desfăşurarea licitaţiei.
Ofertantul  declarat  câştigător  pierde  garanţia  constituită,  în  situaţia  în  care  refuză  încheierea
contractului, contravaloarea acesteia reprezentând daunele-interese stabilite în acest sens.
Pentru ofertantul declarat câştigător garanţia se restituie la încetarea contractului, dacă proprietarul
nu şi-a exercitat dreptul legal de a beneficia de aceasta, în condiţiile reglementate prin contract.
1.8. Modul de prezentare a ofertei:
1.8.1.Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de
atribuire.
1.8.2.Ofertele se redactează în limba română.
1.8.3.Ofertele se depun la sediul  UAT GRIVIȚA care administrează bunul menţionat în anunţul de
licitaţie, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează la sediul acesteia,
în ordinea primiri lor în registrul de intrare-ieşire, precizându-se data şi ora.
1.8.4. Pe plicul exterior se va indica  obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta. Plicul exterior
va trebui să conţină:

a)  o  fişă  cu  informaţii  privind  ofertantul  (Formularul  1  ce  face  parte  din  prezenta)  şi  o
declaraţie  de  participare  (Formularul  2  ce  face  parte  din  prezenta),  semnate  de  ofertant,  fără
îngroşări, ştersături sau modificări.

b)  acte  doveditoare privind calităţile  şi  capacităţile  ofertanţilor,  (Formularul  3- Informaţii
generale, ce face parte din prezenta) 

c)  acte doveditoare privind intrarea în posesia documentaţiei de atribuire;
d) formular de oferta F 4(oferta de pret)

1.8.5. Pe  plicul  interior,  care  conţine  oferta  propriu-zisă  se  înscriu  numele  sau  denumirea
ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.
1.8.6. Oferta va fi depusă într-un număr de  două  exemplare, număr  prevăzut în anunţul de licitaţie.
Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.
1.8.7. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.
1.8.8.  Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe o perioadă de 90 de zile
de la data depunerii acesteia.
1.8.9. Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită pentru
depunere, stabilite în anunţul procedurii de licitaţie.
1.8.10. Riscurile  legate  de  transmiterea  ofertei,  inclusiv  forţa  majoră,  cad  în  sarcina  persoanei
interesate.
1.8.11. Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită şi menţionată în anunţul de licitaţie sau după
expirarea datei-limită pentru depunere, se returnează nedeschisă.
1.8.12. Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea
acestora. UAT GRIVIȚA urmând a lua cunoştinţă de conţinutul  respectivelor oferte numai după
această dată.
1.9.  Deschiderea ofertelor:
1.9.1. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de către toţi
membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.
1.9.2. Sunt considerate oferte valabile care îndeplinesc criteriul/criteriile de valabilitate prevăzute în
caietul de sarcini al licitaţiei.
1.10. Şedinţa de deschidere a ofertelor
1.10.1.În urma analizării ofertelor, de către comisia de evaluare, pe baza criteriului /criteriilor de
valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces -verbal în care menţionează ofertele valabile,
ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la
procedura de licitaţie.
Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare.
1.10.2.  În baza procesului-verbal, comisia de evaluare, întocmeşte în termen de o zi lucrătoare un
raport pe care îl transmite  UAT GRIVIȚA.
1.10.3. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare UAT GRIVIȚA
informează în scris  cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând
motivele excluderii.
1.11. Adjudecarea licitaţiei



Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt următoarele:
 Cel mai mare nivel al chiriei-ponderea criteriului 40%;
 Capacitatea economico-financiară-ponderea criteriului 20%;
 Protecţia mediului 20%;
 Experienţa ofertanţilor în realizarea unor activităţi similare -ponderea criteriului 20%.

1.12.Anularea licitaţiei/organizarea unei noi licitaţii
1.12.1. Organizatorul licitaţiei are dreptul de a anula procedura de licitaţie dacă:
-  nu au fost depuse cel puţin două oferte valabile;
-  circumstanţele  excepţionale  afectează  procedura  de  închiriere  prin  licitaţie  sau  este  imposibilă
încheierea contractului;
În aceste  situaţii  singura obligaţie  a  organizatorului  licitaţiei  este  aceea de a  restitui  garanţia  de
participare la licitaţie.
1.12.2.  În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două
oferte valabile  este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, cu respectarea
procedurii iniţiale.
1.13. Contestaţii
- Contestaţiile ofertanţilor declaraţi necâştigători se depun în scris, în termen de 5 zile calendaristice
de la data comunicării hotărârii de adjudecare a licitaţiei de închiriere la sediul Consiliului Local. 
- Comisia analizează contestaţiile în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii acestora şi
răspunde în scris  contestatarilor.
-  Decizia acestei comisii este finală.
1.14. Modalitatea de plată
 Plata obligaţiilor către administrator se va face în condiţiile stabilite în contractul de închiriere.
1.15. Organizarea licitaţiei
Publicitatea proceduri de licitaţie se va face prin publicare anunţului de participare în Monitorul
Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională, într-unul de circulaţie
locală şi pe site-ul oficial al Primăriei Grivita.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                     Daniel ROTARU                                       
                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                               SECRETAR GENERALAL UAT,
                                                                                  Dumitru -Marius  DEMETER



Formular 1

Fişa cu informaţii generale privind ofertantul

1. Denumirea/numele şi prenumele:
2. Codul fiscal/CNP:
3. Sediul/Adresa:
4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare / înregistrare - (numărul, data şi locul de înma-
triculare/înregistrare)/C.I.

6. Obiectul de activitate,  pe domenii (în conformitate cu prevederile din statu-
tul propriu)

7. Birourile  filialelor/sucursalelor  locale,  dacă  este  cazul  (adrese  complete,
telefon/ fax, certificatul de înmatriculare/înregistrare)

Data:___________  Semnătura

_________



Formular 2

DECLARAŢIE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

Către ..................................................................................................

Urmare  a  anunţului  publicitar  apărut........................................în  data  de  ...................prin
prezenta noi,..........................................................................................

(denumirea ofertantului)
ne  manifestăm  intenţia  fermă  de  participre  la  licitaţia  organizată  în  data  de
......................ora.........pentru  închiriere imobil  “Cabinet  medical”  în  suprafață  de  48  mp.,  situat  în
Clădirea Dispensar medical, str. 6, nr. 32, judeţul Ialomiţa, cu valoarea de  inventar 52742 lei aparţinând
domeniului public  al comunei Grivita, judeţul Ialomiţa.  Destinaţia bunului – activitate medicala
acordata populatiei comunei Grivita, organizată de UAT Comuna Grivița.

Am  luat  cunoştinţă  de  condiţiile  de  participare  la  licitaţie,  condiţiile  respingerii  ofertei,
prevăzută în documentaţia de atribuire şi ne asumăm responsabilitatea respectării lor în condiţiile
stabilite.

 Oferta noastră este valabilă pe o perioadă de 90 de zile de la data depunerii acesteia. 

Data:___________  Semnătura

_________



Formular 3

INFORMAŢII PRIVIND CAPACITATEA/EXPERIENTA PROFESINALA

OFERTANT

1. Denumirea/numele şi prenumele:
2. Codul fiscal/CNP:
3. Sediul/Adresa:
4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul  de  înmatriculare  /  înregistrare  -  (numărul,  data  şi  locul  de
înmatriculare/înregistrare)/C.I.

6. Obiectul de activitate,  pe domenii (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul

(adrese complete, telefon/ fax, certificatul de înmatriculare/înregistrare)

Data:___________  Semnătura,
                                                 _________



Formular 4

OFERTANT _____________________

FORMULAR DE OFERTA

 pentru imobil “Cabinet medical” în suprafață de 48 mp., situat în Clădirea Dispensar medical,  str. 6, nr. 32,
judeţul Ialomiţa, cu valoarea de  inventar 52742 lei aparţinând domeniului public  al comunei Grivita,
judeţul Ialomiţa. Destinaţia bunului – activitate medicala acordata populatiei comunei Grivita.  

oferim o chirie de ________________________lei / luna (pretul in cifre si litere) . Menţionăm faptul
că în cazul în care oferta noastră va fi  declarată câştigătoare ne obligăm să acceptăm indexările
stabilite prin acte oficiale ale locatorului şi modalitatea de achitare a chiriei stabilită de către acesta. 

Nume, prenume ______________ In calitate de _________________ 

Ştampila societăţii



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

P r o i e c t
H O T Ă R Â R E

privind desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local al Comunei Griviţa, în componenţa
comisiilor de evaluare a ofertelor de vânzare, închiriere, concesiune a bunurilor din domeniul public

sau privat al UAT Grivița 

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.672 din 22.02.2021 ; 
-  raportul compartimentului de specialitate nr.673 din 22.02.2021;
- prevederile  art.  317 din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind

Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. c), alin.(6) lit. a), lit. b), art. 139, alin (1), alin (6),
art.  196 alin.(1) lit.a)  din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie  2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile și completările ulterioare,

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.  1  – Se aprobă desemnarea reprezentanților  din partea  Consiliului  Local  al  Comunei
Griviţa,  în  componenţa  comisiilor  de  evaluare  a  ofertelor  de  vânzare,  închiriere,  concesiune  a
bunurilor din domeniul public sau privat al UAT Grivița după cum urmează:

- D-nul consilier local ____________________-membru titular nr.1;
- D-nul consilier local ____________________-membru supleant nr.1;
- D-nul consilier local ____________________-membru titular nr.2;
- D-nul consilier local ____________________-membru supleant nr.2;
Art. 2 – Cu aducerea la cunoştinţa publică se însărcinează secretarul  general al  comunei

Griviţa .

                          INIŢIATOR,
                             PRIMAR
                      Vasile  STROE 
                                                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                                              SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
                                                                              Dumitru- Marius  DEMETER

Nr. 21
Din 24.02.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local al Comunei Griviţa, în componenţa
comisiilor de evaluare a ofertelor de vânzare, închiriere, concesiune a bunurilor din domeniul public

sau privat al UAT Grivița 

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.672 din 22.02.2021 ; 
-  raportul compartimentului de specialitate nr.673 din 22.02.2021;
- prevederile  art.  317 din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind

Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. c), alin.(6) lit. a), lit. b), art. 139, alin (1), alin (6),
art.  196 alin.(1) lit.a)  din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie  2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile și completările ulterioare,

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.  1  – Se aprobă desemnarea reprezentanților  din partea  Consiliului  Local  al  Comunei
Griviţa,  în  componenţa  comisiilor  de  evaluare  a  ofertelor  de  vânzare,  închiriere,  concesiune  a
bunurilor din domeniul public sau privat al UAT Grivița după cum urmează:

- D-nul consilier local STAN MARINICĂ-membru titular nr.1;
- D-nul consilier local GRIGORE AURELIAN-membru supleant nr.1;
- D-nul consilier local ROTARU DANIEL-membru titular nr.2;
- D-nul consilier local DUMITRU DAMIAN-membru supleant nr.2;
Art. 2 – Cu aducerea la cunoştinţa publică se însărcinează secretarul  general al  comunei

Griviţa .
Prezenta  hotărâre  a  fost  adoptată  astăzi  ,  24 februarie  2021 ,  cu  un  număr  de 13 voturi

“Pentru”, 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.       
                 
                            
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              Daniel ROTARU 
                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
                                                                          Dumitru-Marius  DEMETER 

Nr. 21
Din 24.02.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 672 din 22.02.2021

REFERAT DE APROBARE

privind desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local al Comunei Griviţa, în componenţa
comisiilor de evaluare a ofertelor de vânzare, închiriere, concesiune a bunurilor din domeniul public

sau privat al UAT Grivița 

Subsemnatul Stroe Vasile, primar al comunei Griviţa, solicit plenului Consiliului Griviţa 
desemnarea a doi consilieri locali ca reprezentanti în comisiilor de evaluare a ofertelor de vânzare, 
închiriere, concesiune a bunurilor din domeniul public sau privat al UAT Grivița, precum și 
desemnarea a doi membrii supleanți pentru cei doi reprezentanți. 
 

PRIMAR
Vasile STROE



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 673 din 22.02.2021

RAPORT 

privind desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local al Comunei Griviţa, în componenţa
comisiilor de evaluare a ofertelor de vânzare, închiriere, concesiune a bunurilor din domeniul public

sau privat al UAT Grivița 

Subsemnatul Demeter Dumitru Marius, secretar general al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa, 
prin prezentul raport  arăt că sunt întrunite condiţiile legale pentru privind desemnarea 
reprezentantilor din partea Consiliului Local al Comunei Griviţa, în componenţa comisiilor de 
evaluare a ofertelor de vânzare, închiriere, concesiune a bunurilor din domeniul public sau privat al 
UAT Grivița 

Baza legală pentru acest demers sunt prevederile art. 317 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare

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



BULETIN DE VOT,

PENTRU DESEMNAREA  UNUI MEMBRILOR ȘI MEMBRILOR SUPLEANȚI  ÎN
COMISIILE DE EVALUARE A OFERTELOR PENTRU VÂNZAREA, CONCESIONAREA SAU
ÎNCHIRIEREA BUNURILOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL COMUNEI

GRIVIȚA, JUDEȚUL IALOMIȚA

1. Consilier local __________________________- membru nr.1;

2. Consilier local ___________________________- supleant al membrului nr.1; 

3. Consilier local __________________________- membru nr.2;

4. Consilier local ___________________________- supleant al membrului nr.2.

5. Consilier local __________________________- membru nr.1;

6. Consilier local ___________________________- supleant al membrului nr.1; 

7. Consilier local __________________________- membru nr.2;

8. Consilier local ___________________________- supleant al membrului nr.2;



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

P r o i e c t
H O T Ă R Â R E

privind acodarea unui ajutor de urgență unor persoane aflate în dificultate

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.651 din 18.02.2021 ; 
-  raportul compartimentului de specialitate nr.652 din 18.02.2021;
- ancheta socială nr.648 din 18.02.2021 întocmită de compartimentul asistență socială din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- ancheta socială nr.650 din 18.02.2021 întocmită de compartimentul asistență socială din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- ancheta socială nr.649 din 18.02.2021 întocmită de compartimentul asistență socială din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului;
-   prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat,cu   

modificările şi completările ulterioare;
-   prevederile art. 129 alin. (2) lit.d) și alin.(7) lit.b) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 

57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu  modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.a) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ, cu  modificările şi completările ulterioare;

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 – (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență domnului Bătrâneanu Stelian, 
domiciliat în Sat Grivița, Comuna Grivița, în valoare de 200 (două sute) lei , constând în bunuri 
alimentare necesare pentru depășirea stării de dificultate temporară.

  (2) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență domnului Drăghici Gheoghiță, 
domiciliat în Sat Grivița, Comuna Grivița, în valoare de 300 (trei sute) lei , constând în bunuri 
alimentare necesare pentru depășirea stării de dificultate temporară

              (3) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență domnului Rotaru  Claudiu Mihai, 
domiciliat în Sat Smina, Comuna Grivița, în valoare de 700 (șapte sute) lei , constând în bunuri 
materiale necesare pentru depășirea stării de dificultate temporară.

Art. 2 – Bunurile alimentare și materiale vor fi achiziționate cu ajutorul compartimentelor 
asistență socială și poliție locală sub îndrumarea directă a domnului viceprimar.

Art. 3 – Cu aducerea la cunoştinţa publică se însărcinează secretarul  general al  comunei
Griviţa .

                          INIŢIATOR,
                             PRIMAR
                      Vasile  STROE 
                                                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                                              SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
                                                                              Dumitru- Marius  DEMETER

Nr. 22
Din 24.02.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind acodarea unui ajutor de urgență unor persoane aflate în dificultate

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.651 din 18.02.2021 ; 
-  raportul compartimentului de specialitate nr.652 din 18.02.2021;
- ancheta socială nr.648 din 18.02.2021 întocmită de compartimentul asistență socială din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- ancheta socială nr.650 din 18.02.2021 întocmită de compartimentul asistență socială din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- ancheta socială nr.649 din 18.02.2021 întocmită de compartimentul asistență socială din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului;
-   prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat,cu   

modificările şi completările ulterioare;
-   prevederile art. 129 alin. (2) lit.d) și alin.(7) lit.b) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 

57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu  modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor  art. 196 alin.(1) lit.a) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 
3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu  modificările şi completările ulterioare;

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 – (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență domnului Bătrâneanu Stelian, 
domiciliat în Sat Grivița, Comuna Grivița, în valoare de 200 (două sute) lei , constând în bunuri 
alimentare necesare pentru depășirea stării de dificultate temporară.

  (2) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență domnului Drăghici Gheoghiță, 
domiciliat în Sat Grivița, Comuna Grivița, în valoare de 300 (trei sute) lei , constând în bunuri 
alimentare necesare pentru depășirea stării de dificultate temporară

              (3) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență domnului Rotaru  Claudiu Mihai, 
domiciliat în Sat Smina, Comuna Grivița, în valoare de 700 (șapte sute) lei , constând în bunuri 
materiale necesare pentru depășirea stării de dificultate temporară.

Art. 2 – Bunurile alimentare și materiale vor fi achiziționate cu ajutorul compartimentelor 
asistență socială și poliție locală sub îndrumarea directă a domnului viceprimar.

Art.3 –  Cu aducerea  la  cunoştinţa  publică  se  însărcinează  secretarul  general  al  comunei
Griviţa .

Prezenta  hotărâre  a  fost  adoptată  astăzi  ,  24 februarie  2021 ,  cu  un  număr  de 13 voturi
“Pentru”, 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.       
                  
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              Daniel ROTARU 
                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
                                                                          Dumitru- Marius  DEMETER 

Nr. 22
Din 24.02.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 651 din 18.02.2021

REFERAT DE APROBARE

privind acodarea unui ajutor de urgență unor persoane aflate în dificultate

Subsemnatul Stroe Vasile, primar al comunei Griviţa, solicit plenului Consiliului Griviţa să 
aprobe acordarea unor ajutoare de urgență persoanelor nominalizate prin anchetele sociale întocmite 
de compartimentul de asistență socială.

În urma acțiunii AJPIS Ialomița au fost identificate persoanele nominalizate în cadrul 
anchetelor sociale, ca fiind în dificultate temporară și ar fi necesară acodarea unui sprijin din partea 
autorității locale. 

PRIMAR
Vasile STROE



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 652 din 18.02.2021

RAPORT 
privind acodarea unui ajutor de urgență unor persoane aflate în dificultate

Subsemnatul Demeter Dumitru Marius, secretar general al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa, 
prin prezentul raport  arăt că sunt întrunite condiţiile legale pentru acodarea unui ajutor de urgență 
unor persoane aflate în dificultate.

Baza legală pentru acest demers sunt art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, privind venitul 
minim garantat,cu   modificările şi completările ulterioare și prevederile art. 129 alin. (2) lit.d) și 
alin.(7) lit.b) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
cu  modificările şi completările ulterioare.

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



ACT ADIȚIONAL  NR.1

LA

                                              CONTRACT  DE  COMODAT

Nr______din _________

 PĂRŢILE CONTRACTANTE:

Comuna  Griviţa, în calitate de proprietar, având sediul în localitatea Griviţa,

Str. 6, nr.33, reprezentată de  D-nul Stroe Vasile, în calitate de primar, pe de o
parte, numit în continuare comodant şi

SC SELECTIV DEŞEURI 2010 SRL, având sediul în localitatea Griviţa, Str.
Primăverii, nr.4, reprezentată de D-nul Popa Marian, în calitate de director, de
altă parte, numit în continuare comodatar,  

PĂRŢILE ÎNCHEIE PREZENTUL ACT ADIȚIONAL LA CONTRACT  DE
COMODAT ÎN URMĂTOARELE CONDIŢII:

Se modifică: 

” III. DURATA CONTRACTULUI:

Art. 2  Contractul se încheie pe o perioadă de 3(trei)  ani,  cu începere de
la......................, până la......................”

Prezentul  act  adițional  a  fost  încheiat  azi  .................,  în  baza  hotărârii
Consiliului Local Griviţa nr. ..... din data................, în două exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte.

 COMODANT                                                       COMODATAR

Comuna Griviţa                                    SC SELECTIV DEŞEURI 2010 SRL

              PRIMAR                                                                DIRECTOR
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