
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
SECRETAR
Nr.        din 

Instituţia Prefectului- judeţul Ialomiţa

              Secretarul general al U.A.T. Griviţa comunică Prefectului  judeţului Ialomiţa, pentru
exercitarea controlului asupra legalităţii, următoarele documente :
- Dispoziţia primarului nr. 188/ 23.11.2020 pentru convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţă
extraordinară in data de  24.11.2020.

Nr.
crt

Numărul
hotărârii

Consilieri în
funcţie

Consilieri
prezenţi

Rezultatul votului Obs
Pentru împotrivă abţineri

1 51 13 13 13 - -
2 52 13 13 13 - -
3 53 13 13 13 - -
4 54 13 13 13 - -

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



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
SECRETAR GENERAL
Nr.          din 

CĂTRE,
                                                          d-nul Vasile STROE  

                                                         Primarul comunei Griviţa

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

Nr.
crt

Conţinut Obs.

1
Hotărârea nr. 51/24.11.2020  privind  alegerea viceprimarului comunei Griviţa, 
judeţul Ialomiţa.

 13 voturi 
“pentru”

2
Hotărârea nr. 52/24.11.2020  privind  aprobarea Contului  de execuţie a 
bugetului local al comunei Griviţa pentru trimestrul al III-lea al anului 2020.

 13 voturi 
“pentru”

3
Hotărârea nr. 53/24.11.2020  privind  rectificarea bugetului local al comunei Griviţa
pe anul 2020.

 13 voturi 
“pentru”

4
Hotărârea nr. 54/24.11.2020  privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale ce 

se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2021.

 13 voturi 
“pentru”

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

Dumitru –Marius  DEMETER 

 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

DOSAR

CUPRINZÂND LUCRĂRILE ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE  DIN DATA DE
24 noiembrie 2020

ORDINEA DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa. 

Iniţiator-Primar Stroe Vasile; 

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

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

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2020. 

Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4.Proiect de hotărâre privind privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica

în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

5. Diverse.           



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 5394 din 03.12.2020

PROCES VERBAL

   În conformitate cu prevederile art. 138  alin. 17 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, astăzi 3 decembrie 2020 am procedat la afişarea
procesului verbal al şedinţei Consiliului local  Griviţa din data de 24  noiembrie  2020.

   În  conformitate  cu  prevederile  art.  11  din  Legea  nr.  52/2003,  republicată,   privind
transparenţa decizională în administraţie astăzi 3 decembrie 2020, am procedat la afişarea minutei
şedinţei Consiliului local Griviţa din data 24 noiembrie 2020.
             

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

Dumitru –Marius DEMETER 

    



   
     

      JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA

      SECRETAR GENERAL

MINUTA
Şedinţei din 24.11.2020

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

Nr.
crt

Conţinut Obs.

1
Hotărârea nr. 51/24.11.2020  privind  alegerea viceprimarului comunei Griviţa, 
judeţul Ialomiţa.

 13 voturi 
“pentru”

2
Hotărârea nr. 52/24.11.2020  privind  aprobarea Contului  de execuţie a 
bugetului local al comunei Griviţa pentru trimestrul al III-lea al anului 2020.

 13 voturi 
“pentru”

3
Hotărârea nr. 53/24.11.2020  privind  rectificarea bugetului local al comunei Griviţa
pe anul 2020.

 13 voturi 
“pentru”

4
Hotărârea nr. 54/24.11.2020  privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale ce 

se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2021.

 13 voturi 
“pentru”

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



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr.          din 

PROCES VERBAL

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

Nr.
crt

Conţinut Obs.

1
Hotărârea nr. 51/24.11.2020  privind  alegerea viceprimarului comunei Griviţa, 
judeţul Ialomiţa.

 13 voturi 
“pentru”

2
Hotărârea nr. 52/24.11.2020  privind  aprobarea Contului  de execuţie a 
bugetului local al comunei Griviţa pentru trimestrul al III-lea al anului 2020.

 13 voturi 
“pentru”

3
Hotărârea nr. 53/24.11.2020  privind  rectificarea bugetului local al comunei Griviţa
pe anul 2020.

 13 voturi 
“pentru”

4
Hotărârea nr. 54/24.11.2020  privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale ce 

se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2021.

 13 voturi 
“pentru”

.
   SECRETAR GENERAL AL U.A.T,                                                                     

Dumitru –Marius DEMETER 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                                     
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA                                       
PRIMAR                

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

din data de  24 noiembrie 2020, orele 11.00

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

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

D I S P U N E:

Art.1 - Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Griviţa în data de
23  noiembrie  2020 orele  11.00,  la  Caminul  cultural,  sat  Grivita  comuna  Griviţa, conform 
documentului de convocare anexat.

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

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

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

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

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

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

contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Ialomiţa 

pentru exercitarea controlului de legalitate.

                      PRIMAR,                                                             
                              Vasile STROE                                           
                                                                        CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU  LEGALITATE

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



Nr. 188
Din 23.11.2020
Emisă în Griviţa
Ex.  

                                  

   Anexă la Dispoziţia nr. 188 /23.11.2020
a Primarului Comunei Griviţa, Judeţul Ialomiţa

                                                    
C O N V O C A T O R

 În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 188  din  23 noiembrie 2020 sunteţi convocat 
în şedinţa extraordinară de îndată în data de 24 noiembrie 2020 ora 11.00, la  Caminul cultural, sat 
Grivita, comuna Griviţa, avînd următorul Proiect de  ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa. 
Iniţiator-Primar Stroe Vasile; 

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

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

4.Proiect de hotărâre privind privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica
în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

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

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

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

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

                                                                             
PRIMAR

Vasile STROE 



JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

INVITAŢIE

                                                                                          D-nul consilier 

              În conformitate cu dispoziţiile art.133 alin. 2 pct.a), art.134 alin.1, lit.a), alin.4  şi art.196
alin.1  lit.b)  din  ORDONANŢĂ  DE  URGENŢĂ  nr.  57  din  3  iulie  2019 privind  Codul
administrativ,  vă invităm să participaţi la  lucrările şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului
local  Griviţa, ce va avea loc  în ziua de 24.11.2020 ora  11.00, la  Caminul cultural, sat Grivita,
comuna Griviţa, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa. 

Iniţiator-Primar Stroe Vasile; 

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

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

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2020. 

Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4.Proiect de hotărâre privind privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica

în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

5. Diverse.           

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

Dumitru –Marius DEMETER 

                                             



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI GRVITA
Nr. 5303 / 23.11.2020

PROCES VERBAL

Astăzi, 22.09.2020, în conformitate cu prevederile art. 135 alin. 4 din ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, am procedat la afişarea dispoziţiei
privind convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţa extraordinară de îndată pentru ziua de  24
noiembrie 2020, ora 11.00  la Căminul cultural din Sat Griviţa cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa. 

Iniţiator-Primar Stroe Vasile; 

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

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

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2020. 

Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4.Proiect de hotărâre privind privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica

în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

5. Diverse.           

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.

Dumitru –Marius DEMETER 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 24.11.2020  în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Griviţa.

Consiliul Local Griviţa a fost convocat în şedinţă extraordinară de îndată de către primarul
comunei Griviţa, domnul Vasile Stroe prin dispoziţia nr.188 din 23.11.2020 care stabileşte data,
ora şi locul desfăşurării şedinţei, precum şi proiectul ordinii de zi. Dispoziţia a fost afişată la sediul
Consiliului Local Griviţa prin grija secretarului general. 

Participanţi la şedinţă: Bunica Dumitru, Bâlbâe Mihail, Damian Dumitru, Dudaş Cristian
Dorin, Gavrilă Ion, Georgescu Adrian, Grigore Aurelian, Margine Georgeta, Nica Cornel, Oprea
Gheorghe, Rotaru Daniel, Stan Marinică şi Vasile Ştefan. 
        La şedinţă a mai participat domnul secretar general al U.A.T. Dumitru - Marius Demeter.
        După efectuarea apelului nominal,  domnul Dumitru-Marius Demeter comunică situaţia
prezenţei preşedintelui de şedinţă care, constatând că sunt prezenţi 13 din cei 13 consilieri aleşi,
declară deschise lucrările şedinţei.  
          D-nul presedinte de şedintă, Dumitru Damian, supune la vot aprobarea procesului verbal
încheiat  la şedinţa Consiliului Local din data de 20.11.2020, care este votat  în unanimitate de
voturi de către cei prezenţi.

D-nul Primar solicită aprobarea ordinei de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:
1.Proiect  de  hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei  Griviţa,  judeţul  Ialomiţa.

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

Griviţa pentru trimestrul al III-lea al anului 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2020. 

Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
4.Proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica

în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
5. Diverse.           
Ordine de zi este aprobata în unanimitate.
Primul proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel privind

alegerea viceprimarului comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa.
D-nul  Primar:“Având  în  vedere  discuţiile  avute  cu  consileri  aleşi  din  partea  PNL este

propus  pentru  funcţia  de  viceprimar  al  comunei  Griviţa,  judeţul  Ialomiţa  este  domnul  Rotaru
Daniel. Dacă sunt alte propuneri din partea consilierilor PSD şi consilierilor USR PLUS? Dacă nu
sunt domnul secretar general va completa pe buletinele de vot numele domnului Rotaru Daniel”.

Domnul secretar general distribuie buletinele de vot având numele Rotaru Daniel şi explică
procedura de vot secret. După exprimarea votului secret se constată că domnul Rotaru Daniel a
fost votat de toţi consilieri locali, 13  voturi “pentru”.   



Proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Griviţa este votat cu 13 
voturi “pentru”. 

Al doilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel 
privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa pentru trimestrul al 
III-lea al anului 2020.

D-nul  Primar:“Având  în  vedere  prevederile  legale  şi   referatul  compartimentului  de
contabilitate se impune aprobarea execuţiei bugetului local pentru trim. al III-lea al anului 2020
conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Dumitru Damian: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei 
Griviţa pentru trimestrul al III-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 rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2020.

D-nul Primar:“Având în vedere sumele care au fost alocate prin programul PNDL şi prin
programul naţional de cadastrare a terenurilor din extravilan precum şi  referatul compartimentului
de contabilitate se impune aprobarea rectificării bugetului local conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Dumitru Damian: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2020 
este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al patrulea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel 
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, 
în anul fiscal 2021.

D-nul  Primar:“Având  în  vedere  prevederile  codului  fiscal  propun  mentinerea  nivelului
impozitelor si taxelor locale la fel ca in 2020 şi corectarea acestora cu indicele de inflatie”.
            D-nul Dumitru Damian: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica în 
comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2021este 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.,
                  Dumitru DAMIAN                                                 Dumitru –Marius DEMETER 



JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL GRIVITA

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

din 24.11.2020 ora 11:00

              

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 



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

PROIECT
H O T Ă R Â R E 

privind alegerea viceprimarului comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa

Consiliul Local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere :
- referat de aprobare al primarului înregistrat sub nr.5315/24.11.2020;
- raportul secretarului general al U.A.T., înregistrat sub nr.5314/24.11.2020;
- ţinând cont de Încheierea civilă pronuntata de Judecatoria Slobozia în Dosarul 

nr.4869/312/2020 şi Încheierea civilă pronunţată de Judecatoria Slobozia în Dosarul 
nr.5613/312/2020 privind validarea mandatelor de consilieri locali din cadrul Consiliului 
Local al comunei Griviţa, judetul Ialomiţa;

- văzând Ordinului Prefectului nr. 602 din 31.10.2020 privind constatarea ca legal 
constituit a Consiliului Local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa; 

- având în vedere Hotărârea Consiliului Local Griviţa nr.53 din 24.09.2019 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei 
Griviţa, modificat  şi completat prin HCL nr.67/28.11.2019;

- ţinand cont de rezultatul votului secret al majoritatii absolute a consilierilor în 
functie, materializat printr-un proces- verbal;

În temeiul art. 152 alin. 2 , art. 129 alin. 2,lit.a,alin.3,lit.b si art. 196,alin.1,lit.a din

Ordonanța  de  Urgență  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,cu  modificarile  si

completarile ulterioare;,
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se alege ca viceprimar al comunei Griviţa, judetul Ialomiţa, domnul 
consilier local Rotaru Daniel din partea Partidului Naţional Liberal;

Art. 2. Domnul Rotaru Daniel va exercita calitatea de înlocuitor de drept al 
Primarului comunei Griviţa, judetul Ialomiţa;

Art.3. Atribuţiile viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dispoziţie;
Art.4. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de 

consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferenta acestui statut;
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la instanţa de 

contencios administrativ în condiţiile Legii nr.554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare;

Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului general al comunei în termenul legal, Primarului comunei Griviţa, Instituţia 
Prefectului Judeţul Ialomiţa, Domnului Rotaru Daniel şi se publică pe site-ul entităţii.

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

            Dumitru-Marius DEMETER 



Nr. 51
Din 24.11.2020
Adoptată la Griviţa
Ex.
R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL  LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E 
privind alegerea viceprimarului comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa

Consiliul Local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere :
- referat de aprobare al primarului înregistrat sub nr.5315/24.11.2020;
- raportul secretarului general al U.A.T., înregistrat sub nr.5314/24.11.2020;
- ţinând cont de Încheierea civilă pronuntata de Judecatoria Slobozia în Dosarul 

nr.4869/312/2020 şi Încheierea civilă pronunţată de Judecatoria Slobozia în Dosarul 
nr.5613/312/2020 privind validarea mandatelor de consilieri locali din cadrul Consiliului 
Local al comunei Griviţa, judetul Ialomiţa;

- văzând Ordinului Prefectului nr. 602 din 31.10.2020 privind constatarea ca legal 
constituit a Consiliului Local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa; 

- având în vedere Hotărârea Consiliului Local Griviţa nr.53 din 24.09.2019 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei 
Griviţa, modificat  şi completat prin HCL nr.67/28.11.2019;

- ţinand cont de rezultatul votului secret al majoritatii absolute a consilierilor în 
functie, materializat printr-un proces- verbal;

În temeiul art. 152 alin. 2 , art. 129 alin. 2,lit.a,alin.3,lit.b si art. 196,alin.1,lit.a din

Ordonanța  de  Urgență  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,cu  modificarile  si

completarile ulterioare;,
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se alege ca viceprimar al comunei Griviţa, judetul Ialomiţa, domnul 
consilier local Rotaru Daniel din partea Partidului Naţional Liberal;

Art. 2. Domnul Rotaru Daniel va exercita calitatea de înlocuitor de drept al 
Primarului comunei Griviţa, judetul Ialomiţa;

Art.3. Atribuţiile viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dispoziţie;
Art.4. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de 

consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferenta acestui statut;
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la instanţa de 

contencios administrativ în condiţiile Legii nr.554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare;

Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului general al comunei în termenul legal, Primarului comunei Griviţa, Instituţia 
Prefectului Judeţul Ialomiţa, Domnului Rotaru Daniel şi se publică pe site-ul entităţii.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 24 noiembrie 2020 , cu un număr de 13
voturi “Pentru”  , 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri
aleşi.                                                                                  

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             



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

Nr.51 
Din 24.11.2020
Adoptată la Griviţa
Ex.

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 5315 din  24.11.2020

REFERAT DE APROBARE

Conform dispozitiilor art.152,alin 2 si 3 din Codul administrativ,,viceprimarul 
este ales prin vot secret,cu majoritate absoluta,din randul membrilor consiliului local la 
propunerea primarului sau a consilierilor locali; exercitarea votului se face pe bza de 
buletine de vot.....’’

Rolul si numirea în functie a viceprimarului, sunt stabilite prin Regulamentul de 
organizare si functionare a Consiliului Local Griviţa aprobat prin HCL nr.53 din 
24.09.2019 modificat  şi completat prin HCL nr.67/28.11.2019.

Supun plenului Consiliului local Griviţa proiectul de hotărâre privind 
alegerea/desemnarea viceprimarului care exercita calitatea de înlocuitor de drept al 
primarului.

PRIMAR

Vasile STROE



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 5315 din  24.11.2020

RAPORT SPECIALITATE

Văzând conţinutul  Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 
local Griviţa, aprobat prin HCL nr.53/24.09.2019 modificat  şi completat prin HCL 
nr.67/28.11.2019 care precizează faptul că ,,...Consiliul local exercita urmatoarele 
categorii de atributii.....h)alege viceprimarul, din randul consilierilor locali, in conditiile
art.152 alin.2 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si 
completarile ulterioare’’;

Primarul poate delega o parte din atributiile sale viceprimarului.

Având în vedere dispoziţiile legale prevăzute în materia alegerii 
viceprimarului,supun dezbaterii plenului consiliului prezentul proiect de hotărâre.

SECRETAR GENERAL 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 viceprimarului 

comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa

Comisia juridică şi de administraţie publică, constituita legal în şedinţa, a luat în 
discuţie proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Griviţa, judeţul 
Ialomiţa.
          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 
FAVORABIL:

Proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Griviţa, judeţul 
Ialomiţa şi propune plenului Consiliului local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa 
adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentate spre avizare.

         PREŞEDINTE,                                                       MEMBRI,
     Georgescu Adrian               Bunică Dumitru

                                Dudaş Cristian Dorin

                                                                          Oprea Gheorghe

                                                                                      Damian Dumitru



BULETIN DE VOT

pentru alegerea viceprimarului comunei GRIVIŢA, judeţul Ialomiţa

1.__________________________

2.__________________________

3.__________________________



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proiect
 HOTĂRÂRE

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

        Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere:
-     referat de aprobare al primarului comunei Griviţa nr.5243 din 16.11.2020 ;
 raportul compartimentului de specialitate nr. 5244 din 16.11.2020 ;  
 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  III-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. 52
Din 24.11.2020
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 III-lea al anului 2020

        Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere:
- referat de aprobare al primarului comunei Griviţa nr.3211 din 15.07.2020 ;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 3222 din 16.07.2020 ;  
- avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 

domeniului  public şi  privat,  agricultură,  gospodărie comunală,  protecţia mediului,  servicii  şi
comerţ nr.5318  din  24.11.2020 ; 

- avizul Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia 
drepturilor copilului, sport, turism nr.5319 din  24.11.2020;

-   avizul Comisiei juridică şi de administraţie publică nr.5320  din  24.11.2020;      
 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  III-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 noiembrie 2020 , cu un număr de 13 voturi
“Pentru”  , 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.

                       
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

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

Nr.52 
Din 24.11.2020
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 III-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 III-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  III-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 III-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 III-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 III-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 III-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 III-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 III-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  rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2020

  Consiliul Local Grivita, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:

 referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.5321 din 24.11.2020 ;       
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.5322 din 24.11.2020 ;
 prevederile art.2 pct. 47, pct. 59, art 19 alin (2), art.49 din Legea nr. 273/2006 privind 

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

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

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

suplimentare credite bugetare astfel : 
         - la partea de “Venituri” suma 5850,15 mii lei în loc de 55736,24 mii lei; 
         - la partea de “Cheltuieli” suma de 6518,15 mii lei în loc de 6404,24 mii lei;
         - deficit în sumă de 668 mii lei;
Art. 2 –Se aprobă modificarea bugetului conform Anexei la prezenta, atât la partea de „Venituri” cât
şi la partea de „Cheltuieli” astfel :
LA PARTEA DE VENITURI := +113908 lei
       se majoreaza la trimestrul IV din incasari la casificatiile de venit :

- 42.02.65 Sume din PNDL = 95208 lei
- 42.02.05 Planuri si regulamente de urbanism = 18700 lei
- 37.02.03 varsaminte din SF pentru SD =  -35000 lei
- 37.02.04 sume primite din SF pentru SD = +35000 lei                    

                         
                               TOTAL VENITURI  = + 113908 LEI
                                                          
LA PARTEA DE CHELTUIELI :
      se diminueaza sau suplimenteaza clasificatiile economice la urmatoarele capitole astfel :
51.02.01.03 – Autoritati publice
     Titlul 10  = -91000 lei
                    10.01.01 – Salarii de baza = - 20000 lei
                    10.01.06 – Alte sporuri  =  - 3000 lei
                    10.01.12 – Indemnizatii platite unor personae dinafara unitatii = - 28000 lei
                    10.01.17 – Indemnizatii de hrana = - 30650 lei
                    10.02.06 – Tichete de vacanta = -3350 lei
                    10.03.06 – Contributie pentru concedii medicale = + 3000 lei
     Titlul 20 = +45000 lei
                    20.01.03 – Iluminat = + 5000 lei                                     
                    20.01.09 – Materiale si prestari servicii = + 10000 lei
                    20.01.30 – Alte bunuri = +20000 lei
                 20.30.30 – Alte cheltuieli = + 10000 lei
61.02.05 – Ordine publica
     Titlul 20 = + 10000 lei
                    20.30.30 – Alte cheltuieli cu dispozitii legale = +10000 lei
     Titlul 71 = +10000 lei



65.02.04.01 - Invatamant
     Titlul 71 = + 52000 lei
                     71.01.30 - Alte active fixe = + 52000 lei
68.02.05.02 – Asigurari si asistenta sociala
     Titlul 10  = -335000 lei                
                    10.01.01 – Salarii de baza = - 300000 lei
                    10.01.17 – Indemnizatii de hrana = - 16000 lei
                    10.03.06 – Contributie pentru concedii medicale = - 9000 lei
                    10.03.07 – Contributie asiguratorie de munca = - 10000 lei
    Titlul 57 = +35000 lei
                   57.02.01 – Asistenta sociala in caz de invaliditate = +35000 lei
68.02.50.50 –Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor sociale
     Titlul 57 = + 10000 lei
                   57.02.01 – alte chelt in domeniul asig sociale = +10000 lei
70.02.06 – Iluminat public si electrificari
     Titlul 20 = + 10000 lei
                    20.01.03 – Iluminat = + 5000 lei                                     
                    20.01.30 – Alte bunuri si servicii = + 5000 lei
70.02.50 – Alte servicii si dezvoltarii comunale
    Titlul 20 = +251000 lei
                 20.01.09 – Materiale si prestari servicii = +10000 lei
                 20.01.30 – Alte bunuri si servicii = +11000 lei               
                 20.30.30 – Alte cheltuieli = + 178000 lei
    Titlul 71 = +143908 lei
                 71.01.30 –Alte active fixe = +138908 lei
74.02.05.02 – Colectarea   deseurilor
    Titlul  20 = +30000 lei 
                  20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii = + 30000 lei  
84.02.03.03 - Strazi
   Titlul 71 = +10000 lei
                   71.01.30 - Alte active fixe = + 10000 lei
                   
                               TOTAL CHELTUIELI = + 113908 LEI;

Art. 3 - Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează  primarul  comunei Griviţa în calitate de
ordonator  principal  de  credite  şi contabilul  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului
comunei Griviţa.

Art. 4  -  Prezenta  hotărâre va fi adusă la  cunoştinţă publică de  către secretarul general al
U.A.T..

                                      INIŢIATOR,                                             

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

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

Nr. 53
Din 24.11.2020
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

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

Consiliul Local Grivita, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:

 referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.5321 din 24.11.2020 ;       
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.5322 din 24.11.2020 ;
-     avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 

domeniului  public  şi   privat,  agricultură,  gospodărie  comunală,  protecţia  mediului,  servicii  şi  comerţ
nr.5318  din  24.11.2020 ; 

- avizul Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia 
drepturilor copilului, sport, turism nr.5319 din  24.11.2020;

- avizul Comisiei juridică şi de administraţie publică nr.5320  din  24.11.2020;      
 prevederile art.2 pct. 47, pct. 59, art 19 alin (2), art.49 din Legea nr. 273/2006 privind 

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

alin.(1) lit.a) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2020 prin suplimentare
credite bugetare astfel : 
         - la partea de “Venituri” suma 5850,15 mii lei în loc de 55736,24 mii lei; 
         - la partea de “Cheltuieli” suma de 6518,15 mii lei în loc de 6404,24 mii lei;
         - deficit în sumă de 668 mii lei;
Art. 2 –Se aprobă modificarea bugetului conform Anexei la prezenta, atât la partea de „Venituri” cât şi la
partea de „Cheltuieli” astfel :
LA PARTEA DE VENITURI := +113908 lei
       se majoreaza la trimestrul IV din incasari la casificatiile de venit :

- 42.02.65 Sume din PNDL = 95208 lei
- 42.02.05 Planuri si regulamente de urbanism = 18700 lei
- 37.02.03 varsaminte din SF pentru SD =  -35000 lei
- 37.02.04 sume primite din SF pentru SD = +35000 lei                    

                               TOTAL VENITURI  = + 113908 LEI                                      
LA PARTEA DE CHELTUIELI :
      se diminueaza sau suplimenteaza clasificatiile economice la urmatoarele capitole astfel :
51.02.01.03 – Autoritati publice
     Titlul 10  = -91000 lei
                    10.01.01 – Salarii de baza = - 20000 lei
                    10.01.06 – Alte sporuri  =  - 3000 lei
                    10.01.12 – Indemnizatii platite unor personae dinafara unitatii = - 28000 lei
                    10.01.17 – Indemnizatii de hrana = - 30650 lei
                    10.02.06 – Tichete de vacanta = -3350 lei
                    10.03.06 – Contributie pentru concedii medicale = + 3000 lei
     Titlul 20 = +45000 lei
                    20.01.03 – Iluminat = + 5000 lei                                     
                    20.01.09 – Materiale si prestari servicii = + 10000 lei
                    20.01.30 – Alte bunuri = +20000 lei
                 20.30.30 – Alte cheltuieli = + 10000 lei
61.02.05 – Ordine publica
     Titlul 20 = + 10000 lei



                    20.30.30 – Alte cheltuieli cu dispozitii legale = +10000 lei
     Titlul 71 = +10000 lei
65.02.04.01 - Invatamant
     Titlul 71 = + 52000 lei
                     71.01.30 - Alte active fixe = + 52000 lei
68.02.05.02 – Asigurari si asistenta sociala
     Titlul 10  = -335000 lei                
                    10.01.01 – Salarii de baza = - 300000 lei
                    10.01.17 – Indemnizatii de hrana = - 16000 lei
                    10.03.06 – Contributie pentru concedii medicale = - 9000 lei
                    10.03.07 – Contributie asiguratorie de munca = - 10000 lei
    Titlul 57 = +35000 lei
                   57.02.01 – Asistenta sociala in caz de invaliditate = +35000 lei
68.02.50.50 –Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor sociale
     Titlul 57 = + 10000 lei
                   57.02.01 – alte chelt in domeniul asig sociale = +10000 lei
70.02.06 – Iluminat public si electrificari
     Titlul 20 = + 10000 lei
                    20.01.03 – Iluminat = + 5000 lei                                     
                    20.01.30 – Alte bunuri si servicii = + 5000 lei
70.02.50 – Alte servicii si dezvoltarii comunale
    Titlul 20 = +251000 lei
                 20.01.09 – Materiale si prestari servicii = +10000 lei
                 20.01.30 – Alte bunuri si servicii = +11000 lei               
                 20.30.30 – Alte cheltuieli = + 178000 lei
    Titlul 71 = +143908 lei
                 71.01.30 –Alte active fixe = +138908 lei
74.02.05.02 – Colectarea   deseurilor
    Titlul  20 = +30000 lei 
                  20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii = + 30000 lei  
84.02.03.03 - Strazi
   Titlul 71 = +10000 lei
                   71.01.30 - Alte active fixe = + 10000 lei
                   
                               TOTAL CHELTUIELI = + 113908 LEI;

Art.  3 -  Cu  aducerea  la  îndeplinire  se  însărcinează  primarul  comunei  Griviţa în  calitate  de
ordonator principal de credite  şi contabilul din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei
Griviţa.

Art. 4  -  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general al U.A.T..

Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 24 noiembrie 2020 , cu un număr de 10 voturi “Pentru”, 
0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.                                                

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

                         Dumitru DAMIAN                                             CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,                 

                                                                                               Dumitru-Marius  DEMETER  
Nr. 53
Din 24.11.2020
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 rectificarea bugetului local al 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 privind rectificarea bugetului  local  al

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 privind rectificarea bugetului local al 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



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 rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 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

rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 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 rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 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 rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2020

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

proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 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 rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 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



JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

P r o i e c t
H O T Ă R Â R E

privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica
în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2021

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

–referat de  aprobare al primarului comunei  Griviţa   cu privire la necesitatea stabilirii impozitelor  şi
taxelor locale pe anul 2021, înregistrat cu nr.5316 din 24.11.2020 ;

–raportul compartimentului de specialitate nr.5317 din 24.11.2020;

–prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

–prevederile titlului IX din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015;

În temeiul prevederilor art. 87, art. 129 alin (4) 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 -  Se stabilesc impozitele  şi  taxele locale  ce se vor aplica în comuna Griviţa,  judeţul
Ialomiţa, în anul fiscal 2021 conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 -  Gospodăriile se încadreaza în zona A pentru întreaga comuna.
Art. 3 – Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri şi/sau pe teren, mijloace de transport,

datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 2021, se acordă o bonificaţie
de 10%.
           Art. 4 –   Prezenta hotărâre se aplica pentru plata taxelor şi impozitelor locale datorate pentru
anul 2020 şi  intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

Art. 5 – Primarul comunei Griviţa şi compartimentul financiar contabil vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri, care va fi adusa la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei.

  
                           INIŢIATOR,
                              PRIMAR,

                         Vasile STROE 

                                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                                                                   SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

                                                                                                   Dumitru - Marius DEMETER 

Nr. 54
Din 24.11.2020
Adoptat la Griviţa
Ex



JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica
în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2021

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Avand în vedere:

–referat de  aprobare al primarului comunei  Griviţa   cu privire la necesitatea stabilirii impozitelor  şi
taxelor locale pe anul 2021, înregistrat cu nr.5316 din 24.11.2020 ;

–raportul compartimentului de specialitate nr.5317 din 24.11.2020;

–raportul Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi
privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ nr.5318  din 24.11.2020;

–raportul Comisiei juridice şi de administraţie publică nr.5320  din 24.11.2020;

–raportul Comisiei  pentru  învăţământ,  cultură,  culte,  sănătate,  asistenţă  socială,  protecţia  drepturilor
copilului, sport, turism nr.5319  din 24.11.2020 ;

–prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

–prevederile titlului IX din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015;

În temeiul prevederilor art. 87, art. 129 alin (4) 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 -  Se stabilesc impozitele  şi  taxele locale  ce se vor aplica în comuna Griviţa,  judeţul

Ialomiţa, în anul fiscal 2021 conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 -  Gospodăriile se încadreaza în zona A pentru întreaga comuna.
Art. 3 – Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri şi/sau pe teren, mijloace de transport,

datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 2021, se acordă o bonificaţie
de 10%.
           Art. 4 –   Prezenta hotărâre se aplica pentru plata taxelor şi impozitelor locale datorate pentru
anul 2020 şi  intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

Art. 5 – Primarul comunei Griviţa şi compartimentul financiar contabil vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri, care va fi adusa la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 24 noiembrie 2020 , cu un numar de 13 voturi “Pentru”,
0 voturi  “Abtineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.
   
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,
              Dumitru DAMIAN                                  SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
                                                                                    Dumitru- Marius DEMETER 
                                                                 

Nr. 54
Din 24.11.2020
Adoptată la Griviţa
Ex.
JUDEŢUL IALOMIŢA



PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 5317  din 24.11.2020

R A P O R T

Subsemnatul Buturugă Marian Ginu, inspector (operator rol) în cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Griviţa, în legătură cu proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale ce se vor aplica în comuna Griviţa, judeţul Ialomiţa, în anul fiscal 2021, arăt că acesta 

respectă prevederile legale.

Impozitele şi taxele prevăzute în proiectul de hotărâre sunt stabilite în conformitate cu 

prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile începând cu anul fiscal 2021.

Având în vedere cele menţionate, propun Consiliului Local Griviţa să adopte Hotărârea privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale ce se vor aplica în comuna Griviţa, judeţul Ialomiţa, în anul 2020.

INSPECTOR,

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  stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica
în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 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 stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se vor 

aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 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 stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica în comuna

Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 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



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 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica în
comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2021

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 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în 

anul fiscal 2021. 

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 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica în 

comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2021 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 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica în
comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2021

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

proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica în comuna Griviţa,

judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2021.

          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 stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica în comuna

Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2021 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
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