
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.333 / 25.11.2021 pentru convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţă
extraordinară de îndată în data de  26.11.2021.

Nr.
crt

Numărul
hotărârii

Consilieri în
funcţie

Consilieri
prezenţi

Rezultatul votului Obs
Pentru împotrivă abţineri

1 66 13 10 10 - -
2 67 13 10 10 - -
3 68 13 10 10 - -
4 69 13 10 10 - -
5 70 13 10 10 - -

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



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
SECRETAR GENERAL
Nr.          din 

CĂTRE,
d-nul STROE  VASILE

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. 66/26.11.2021 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare locală 
2021-2030 comuna Grivița, județul Ialomița”.

10  voturi 
“pentru”

2 Hotărârea nr. 67/26.11.2021 privind aprobarea implementării  obiectivului
de  
investiție " ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU    SERVICII PUBLICE ÎN 
COMUNA GRIVIȚA , JUDEȚUL IALOMIȚA ".

10  voturi 
“pentru”

3 Hotărârea nr. 68/26.11.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei 
Griviţa pe anul 2021. 

10  voturi 
“pentru”

4
Hotărârea nr. 69/26.11.2021 privind  indexarea impozitului pe mijoacele de 
transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone ce se 
vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2022.

10  voturi 
“pentru”

5
Hotărârea nr. 69/26.11.2021 privind  alocarea sumei de 12 mii lei pentru 
organizarea „Sărbătorilor de iarnă”.

10  voturi 
“pentru”

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

Dumitru –Marius  DEMETER 

 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

DOSAR

CUPRINZÂND LUCRĂRILE ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE  DIN DATA DE
26 noiembrie 2021

ORDINEA DE ZI:

1. Hotărârea nr. 66/26.11.2021 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare locală 2021-
2030 comuna Grivița, județul Ialomița”.

 2. Hotărârea nr. 67/26.11.2021 privind aprobarea implementării  obiectivului de  
investiție " ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU    SERVICII PUBLICE ÎN  COMUNA 
GRIVIȚA, JUDEȚUL IALOMIȚA ".

3. Hotărârea nr. 68/26.11.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe 
anul 2021.

4. Hotărârea nr. 69/26.11.2021 privind  indexarea impozitului pe mijoacele de transport 
marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone ce se vor aplica în comuna Griviţa, 
judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2022.

5. Hotărârea nr. 69/26.11.2021 privind  alocarea sumei de 12 mii lei pentru organizarea 
„Sărbătorilor de iarnă”.



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr.4540  din 03.12.2021

PROCES VERBAL

   În conformitate cu prevederile art. 138  alin. 17 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, astăzi 3 decembrie 2021 am procedat la afişarea
procesului verbal al şedinţei Consiliului local  Griviţa din data de 26  noiembrie  2021.

   În  conformitate  cu  prevederile  art.  11  din  Legea  nr.  52/2003,  republicată,   privind
transparenţa decizională în administraţie astăzi 3 decembrie 2021, am procedat la afişarea minutei
şedinţei Consiliului local Griviţa din data 26 noiembrie 2021.
             

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

Dumitru –Marius DEMETER 

    



   
   
      
    
   
      JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
      SECRETAR GENERAL

MINUTA
Şedinţei din 26.11.2021

Prezenţi la şedinţă  10 consilieri din 13 aleşi.
Absenţi : 3 nemotivați

Nr.
crt

Conţinut Obs.

1
Hotărârea nr. 66/26.11.2021 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare locală 
2021-2030 comuna Grivița, județul Ialomița”.

10  voturi 
“pentru”

2 Hotărârea nr. 67/26.11.2021 privind aprobarea implementării  obiectivului
de  
investiție " ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU    SERVICII PUBLICE ÎN 
COMUNA GRIVIȚA , JUDEȚUL IALOMIȚA ".

10  voturi 
“pentru”

3 Hotărârea nr. 68/26.11.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei 
Griviţa pe anul 2021. 

10  voturi 
“pentru”

4
Hotărârea nr. 69/26.11.2021 privind  indexarea impozitului pe mijoacele de 
transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone ce se 
vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2022.

10  voturi 
“pentru”

5
Hotărârea nr. 69/26.11.2021 privind  alocarea sumei de 12 mii lei pentru 
organizarea „Sărbătorilor de iarnă”.

10  voturi 
“pentru”

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



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr.          din 

PROCES VERBAL

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

1. Hotărârea nr. 66/26.11.2021 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare locală 2021-
2030 comuna Grivița, județul Ialomița”.

 2. Hotărârea nr. 67/26.11.2021 privind aprobarea implementării  obiectivului de  
investiție " ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU    SERVICII PUBLICE ÎN  COMUNA 
GRIVIȚA, JUDEȚUL IALOMIȚA ".

3. Hotărârea nr. 68/26.11.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe 
anul 2021.

4. Hotărârea nr. 69/26.11.2021 privind  indexarea impozitului pe mijoacele de transport 
marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone ce se vor aplica în comuna Griviţa, 
judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2022.

5. Hotărârea nr. 69/26.11.2021 privind  alocarea sumei de 12 mii lei pentru organizarea 
„Sărbătorilor de iarnă”.

   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 de îndată a Consiliului Local Griviţa, 

din data de  26 noiembrie 2021, orele 09.00

              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 de îndată a Consiliului local al comunei Griviţa
în data de  26 noiembrie 2021 orele 09.00, 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. 333
Din 25.11.2021
Emisă în Griviţa
Ex.  

                                       

  

 Anexă la Dispoziţia nr. 333 /25.11.2021
a Primarului Comunei Griviţa, Judeţul Ialomiţa

                                                    
C O N V O C A T O R

 În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 333 din 25 noiembrie 2021 sunteţi convocat în
şedinţa extraordinară de îndată în data de 26 noiembrie 2021 ora 09.00, la sediul Primăriei 
comunei Griviţa, Sala de şedinţe, avînd următorul Proiect de  ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare locală 2021-2030 
comuna Grivița, județul Ialomița”.Iniţiator-Stroe Vasile;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării  obiectivului de  
investiție " ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU    SERVICII PUBLICE ÎN  COMUNA 
GRIVIȚA, JUDEȚUL IALOMIȚA ".Iniţiator-Stroe Vasile;

     3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 
2021.Iniţiator-Stroe Vasile;

4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitului pe mijoacele de transport marfă cu 
masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone ce se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ia-
lomiţa, în anul fiscal 2022.Iniţiator-Stroe Vasile;

 5. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12 mii lei pentru organizarea 
„Sărbătorilor de iarnă”.Iniţiator-Stroe Vasile;

 6. 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 26.11.2021 ora 09.00 la sediul Primăriei comunei Griviţa,
cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare locală 2021-2030 
comuna Grivița, județul Ialomița”.Iniţiator-Stroe Vasile;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării  obiectivului de  
investiție " ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU    SERVICII PUBLICE ÎN  COMUNA 
GRIVIȚA, JUDEȚUL IALOMIȚA ".Iniţiator-Stroe Vasile;

     3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 
2021.Iniţiator-Stroe Vasile;

4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitului pe mijoacele de transport marfă cu 
masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone ce se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ia-
lomiţa, în anul fiscal 2022.Iniţiator-Stroe Vasile;

 5. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12 mii lei pentru organizarea 
„Sărbătorilor de iarnă”.Iniţiator-Stroe Vasile;

 6. Diverse.           

 



       
SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

Dumitru –Marius DEMETER 

                                             

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI GRVITA
Nr.4485 / 25.11.2021

PROCES VERBAL

Astăzi, 25.11.2021, 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 26
noiembrie 2021, ora 09.00  la sediul Primăriei comunei Griviţa cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare locală 2021-2030 
comuna Grivița, județul Ialomița”.Iniţiator-Stroe Vasile;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării  obiectivului de  
investiție " ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU    SERVICII PUBLICE ÎN  COMUNA 
GRIVIȚA, JUDEȚUL IALOMIȚA ".Iniţiator-Stroe Vasile;

     3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 
2021.Iniţiator-Stroe Vasile;

4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitului pe mijoacele de transport marfă cu 
masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone ce se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ia-
lomiţa, în anul fiscal 2022.Iniţiator-Stroe Vasile;

 5. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12 mii lei pentru organizarea 
„Sărbătorilor de iarnă”.Iniţiator-Stroe Vasile;

 6. Diverse.           

 

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.

Dumitru –Marius DEMETER 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 26.11.2021  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.333 din 25.11.2021 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, Damian Dumitru, Dudaş Cristian Dorin, Gavrilă
Ion, Grigore Aurelian, Oprea Gheorghe, Margine Georgeta, Rotaru Daniel, Stan Marinică și Vasile
Ștefan. 
        La şedinţă a mai participat domnul secretar general al U.A.T. Dumitru - Marius Demeter.
        După efectuarea apelului nominal,  domnul Dumitru-Marius Demeter comunică situaţia
prezenţei preşedintelui de şedinţă care, constatând că sunt prezenţi 10 din cei 13 consilieri aleşi,
declară deschise lucrările şedinţei.  
          D-nul presedinte de şedintă, Rotaru Daniel, supune la vot aprobarea procesului verbal
încheiat  la şedinţa Consiliului Local din data de 29.10.2021, care este votat  în unanimitate de
voturi de către cei prezenţi. Deasemeni d-nul președinte de ședință supune voturi ordinea de zi care
este aprobată în unanimitate în următoarea formulă:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare locală 2021-2030 comuna
Grivița, județul Ialomița”.Iniţiator-Stroe Vasile;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării  obiectivului de  



investiție " ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU    SERVICII PUBLICE ÎN  COMUNA 
GRIVIȚA, JUDEȚUL IALOMIȚA ".Iniţiator-Stroe Vasile;
         3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul
2021.Iniţiator-Stroe Vasile;

4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitului pe mijoacele de transport marfă cu masa totală
autorizată egală sau mai mare de 12 tone ce se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în 
anul fiscal 2022.Iniţiator-Stroe Vasile.
5. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12 mii lei pentru organizarea „Sărbătorilor de 
iarnă”.Iniţiator-Stroe Vasile;
6. Diverse.           

 Primul proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel  privind
aprobarea „Strategiei de dezvoltare locală 2021-2030 comuna Grivița, județul Ialomița”.Iniţiator-
Stroe Vasile;

D-nul Primar: ” Având în vedere elaborarea strategiei de dezvoltare este necesară adoptarea
hotărârii de aprobare a acesteia fără de care nuse pot depune proiecte de investiții”.            

D-nul Rotaru Daniel: „ Înscrieri la cuvînt? Nu sunt. Cine este pentru?”
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 10 voturi “pentru”. 
Al  doilea  proiect  de hotărâre aflat  pe ordinea  de zi  care este  supus dezbaterii  este  cel

privind aprobarea implementării  obiectivului de  investiție  " ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU
SERVICII  PUBLICE  ÎN   COMUNA GRIVIȚA,  JUDEȚUL IALOMIȚA  ".Iniţiator-Stroe
Vasile;
          D-nul Primar: ”Aşa cum este specificat în devizul general este necesară aprobarea 
implementării obiectivului de investiții " ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU    SERVICII 
PUBLICE ÎN  COMUNA GRIVIȚA, JUDEȚUL IALOMIȚA " precum și aprobarea sumelor 
ce sunt suportate de la bugetul local și depunerea cererii de finanțare prin PNDR”.            

D-nul Rotaru Daniel: „ Înscrieri la cuvînt? Nu sunt. Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 10 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 2021.Iniţiator-Stroe Vasile;
          D-nul Primar: ”Aşa cum este specificat în referatele întocmite de compartimentul 
contabilitate,  am primit pentru  rectificarea bugetului de local,  suma de 8913 lei pe care vă 
propun să fie repartizată pentru susținerea unor cheltuieli curente și necesarul de fonduri pentru 
achitarea subvențiilor la ajutoare de cădură, fapt pentru care vă spun aprobării proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 ”.            

D-nul Rotaru Daniel: „ Înscrieri la cuvînt? Nu sunt. Cine este pentru?”
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 10 voturi “pentru”. 
Al patrulea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel

privind indexarea impozitului pe mijoacele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau
mai  mare  de  12  tone  ce  se  vor  aplica în  comuna  Griviţa,  judetul  Ialomiţa,  în  anul  fiscal
2022.Iniţiator-Stroe Vasile;
          D-nul Primar: ”Avînd în vedere prevederile Codului fiscal este necesară aprobarea indexării 
impozitului pe mijloacele de transpot marfă cu masa totală egală sau mai mare de 12 tone prin 
corectarea sumelor prevăzute de Codul fiscal cu cursul euro prevăzut în jurnalul Uniunii 
europene”.            

D-nul Rotaru Daniel: „ Înscrieri la cuvînt? Nu sunt. Cine este pentru?”
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 10 voturi “pentru”. 
Al cincilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel

privind alocarea sumei de 12 mii lei pentru organizarea „Sărbătorilor de iarnă”.Iniţiator-Stroe
Vasile;
          D-nul Primar: ”Aşa cum am procedat și în anii precedenți, mai puțin în 2020,dorim să 
cumpărăm cadouri pentru copii de la școlă pecare să le oferim cu ocazia Crăciunului, fapt pentru 



care vă spun aprobării proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 12 mii lei pentru 
organizarea „Sărbătorilor de iarnă””.            

D-nul Rotaru Daniel: „ Înscrieri la cuvînt? Nu sunt. Cine este pentru?”
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 10 voturi “pentru”. 
Constatând că nu mai sunt şi alte probleme de discutat şi nici înscrieri la cuvânt, ordinea de

zi  fiind epuizată domnul preşedinte declară închise lucrările şedinţei.
                            
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR GENERAL  AL U.A.T.,
                  Daniel ROTARU                                                  Dumitru –Marius DEMETER 

JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL GRIVITA

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

din 26.11.2021 ora 09:00

              

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 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

P r o i e c t
H O T Ă R Â R E

privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare locală 2021-2030 comuna Grivița, județul Ialomița”

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- referat de aprobare al primarului înregistrat sub nr.4472  din 25.11.2021;          
- raportul compartimentului de specialitate nr.4473 din 25.11.2021;
- prevederile art. 129 alin. (2) lit.b) și alin.(4) lit „e” din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.

57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.b) și alin.(4) lit „e” , 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 „Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Griviţa 2021-2030”, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei Griviţa.

                                      INIŢIATOR,                                             

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

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

Nr. 66
Din 25.11.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare locală 2021-2030 comuna Grivița, județul Ialomița”

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- referat de aprobare al primarului înregistrat sub nr.4472  din 25.11.2021;          
- raportul compartimentului de specialitate nr.4473 din 25.11.2021;
- prevederile art. 129 alin. (2) lit.b) și alin.(4) lit „e” din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.

57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.b) și alin.(4) lit „e” , 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 „Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Griviţa 2021-2030”, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei Griviţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 26 noiembrie 2021 , cu un număr de 10 
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. 66
Din 26.11.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.                  



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 4472 din 25.11.2021

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Stroe Vasile, primar al comunei Griviţa, solicit plenului Consiliului Griviţa 
aprobarea „Strategiei de dezvoltare locală 2021-2030 comuna Griviţa, județul Ialomița”, aşa cum a 
fost întocmită şi vă este prezentată ca anexa la proiectul de hotărâre.

PRIMAR
Vasile STROE 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA
Nr. 4473 din 25.11.2021

RAPORT 

Subsemnatul Demeter Dumitru Marius, secretar general  al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,
prin prezentul raport  arăt că sunt întrunite condiţiile legale pentru aprobarea„Strategiei de dezvoltare
locală 2021-2030 comuna Griviţa, județul Ialomița”.

Baza legală pentru acest demers sunt prevederile art. 129 alin. (2) lit.b) și alin.(4) lit „e” din
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, actualizat cu
modificările și completările ulterioare.

SECRETAR GENERAL,
Dumitru - Marius DEMETER



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proiect

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea implementării  obiectivului de investiție " ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU
SERVICII PUBLICE ÎN COMUNA GRIVIȚA , JUDEȚUL IALOMIȚA "

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- referat de aprobare nr. 4483 din 25.11.2021 întocmită de domnul STROE VASILE     – 

Primarul comunei GRIVIŢA  prin care se motivează necesitatea adoptării acestei hotărâri;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

inregistrat sub nr. 4484 din 25.11.2021;
            - prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
            - prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
            - prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
             - prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

-  prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi prevederile Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.(2) lit. ”b” si lit. ”d” , alin.(4) lit.”d” si alin.(7) lit. ”n”  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 necesitatea, oportunitate si implementarea proiectului" ACHIZIȚIE 
UTILAJ PENTRU  SERVICII PUBLICE ÎN COMUNA GRIVIȚA , JUDEȚUL IALOMIȚA",
denumit în continuare Proiectul.

Art.  2.  -  Cheltuielile  aferente  Proiectului  se prevăd în  bugetul  local  pentru perioada  de
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală -
P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale Grivita  se obligă să asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la
data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art.  4.  -  Numărul  locuitorilor  ,   precum și  caracteristicile  tehnice  ale  Proiectului,  sunt
cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  5.  -  Reprezentantul  legal  al  comunei  este,  potrivit  legii,  primarul  acesteia-  domnul
STROE VASILE  , în calitate  de ordonator principal de credite.

Art. 6 – Se aprobă cofinanțarea de la bugetul local al comunei a sumei de 219.402,00 lei
( inclusiv TVA ) pentru implementarea Proiectului, conform anexei la prezenta hotărâre . 



   Art.7. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
GRIVIŢA  domnul STROE VASILE  și compartimentul contabilitate. 

   Art.8. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică conform prevederilor legale .
                                  

                                      INIŢIATOR,                                             

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

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

Nr. 67
Din 25.11.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea implementării  obiectivului de investiție " ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU
SERVICII PUBLICE ÎN COMUNA GRIVIȚA , JUDEȚUL IALOMIȚA "

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- referat de aprobare nr. 4483 din 25.11.2021 întocmit de domnul STROE VASILE     – 

Primarul comunei GRIVIŢA  prin care se motivează necesitatea adoptării acestei hotărâri;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

inregistrat sub nr. 4484 din 25.11.2021;
            - prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
            - prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
            - prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
             - prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

-  prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi prevederile Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.(2) lit. ”b” si lit. ”d” , alin.(4) lit.”d” si alin.(7) lit. ”n”  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 necesitatea, oportunitate si implementarea proiectului" ACHIZIȚIE 
UTILAJ PENTRU  SERVICII PUBLICE ÎN COMUNA GRIVIȚA , JUDEȚUL IALOMIȚA",
denumit în continuare Proiectul.

Art.  2.  -  Cheltuielile  aferente  Proiectului  se prevăd în  bugetul  local  pentru perioada  de
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală -
P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale Grivita  se obligă să asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la
data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art.  4.  -  Numărul  locuitorilor  ,   precum și  caracteristicile  tehnice  ale  Proiectului,  sunt
cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  5.  -  Reprezentantul  legal  al  comunei  este,  potrivit  legii,  primarul  acesteia-  domnul
STROE VASILE  , în calitate  de ordonator principal de credite.

Art. 6 – Se aprobă cofinanțarea de la bugetul local al comunei a sumei de 219.402,00 lei
( inclusiv TVA ) pentru implementarea Proiectului, conform anexei la prezenta hotărâre . 

   Art.7. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
GRIVIŢA  domnul STROE VASILE  și compartimentul contabilitate. 

   Art.8. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică conform prevederilor legale .
                                 



Prezenta hotărâre a fost  adoptată  astăzi  ,  26 noiembrie  2021 ,  cu un număr de 10 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.67
Din 26.11.2021
Adoptată la Griviţa
Ex



ANEXA 1 – la HCL Nr. 67/26.11.2021

Indicatorii tehnico economici și caracteristicile principale pentru implementarea proiectului 
 „ACHIZIȚIE  UTILAJ PENTRU SERVICII PUBLICE ÎN COMUNA GRIVIȚA, JUDEȚUL

IALOMIȚA ” 

1) Valoarea totală a investiției:  545.546,00 lei ( inclusiv TVA )  

                                                       din care TVA  87.103,00 LEI 

                       - valoarea eligibilă 326.144,00 lei 
                       - valoarea neeligibilă 219.402,00 lei 

2) Caracteristicile tehnice principale ale utilajului : 

 Buldoexcavator  cu accesorii 

 - furci stivuitor- ce conține urechi de prindere , sistem rabatabil și furci 

Motor :  putere motor 95CP brut ,  cuplu motor 395 Nm

,     
3) Durata de realizare a proiectului  18 luni 

4) Finanțarea achiziției : fonduri externe nerambursabile în cadrul GAL Ialomița 
centrală , măsura 19.2_7.4/6B

5) Numărul de locuitori ai comunei este de 3379 locuitori .

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                  Daniel ROTARU                                      
                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,         

                                                                                               Dumitru-Marius  DEMETER  



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 4483 din 25.11.2021

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea implementării  obiectivului de investiție
" ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU    SERVICII PUBLICE ÎN COMUNA GRIVIȚA ,

JUDEȚUL IALOMIȚA "

Subsemnatul, Stroe Vasile, primarul comunei Griviţa, având în vedere: 

- Devizul GENERAL al obiectivului   " ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU    SERVICII 

PUBLICE ÎN COMUNA GRIVIȚA , JUDEȚUL IALOMIȚA ";

- prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

- prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 ctombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

            -    prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

            -    prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

            -    prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi prevederile Legii nr. 

500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;

Solicit aprobarea de către consiliul local a  implementării  obiectivului de investiție                 

" ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU    SERVICII PUBLICE ÎN COMUNA GRIVIȚA , 

JUDEȚUL IALOMIȚA " pentru care se solicită finanţarea prin PNDR.

                                                                           PRIMAR,
                                                                       Vasile  STROE 



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 4484 din 25.11.2021

R A P O R T ,

Subsemnatul, Urse Gheorghiță, consilier achiziții publice în cadrul aparatului de specialitate 

al primarului, în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării  obiectivului 

de investiție " ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU    SERVICII PUBLICE ÎN COMUNA 

GRIVIȚA , JUDEȚUL IALOMIȚA "constat că  sunt îndeplinite condiţiile necesare  

promovarii sale, în sensul că respectă prevederile legale, după cum urmează:

- Devizul GENERAL al obiectivului   " ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU    SERVICII 

PUBLICE ÎN COMUNA GRIVIȚA , JUDEȚUL IALOMIȚA ";

- prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

- prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

16 ctombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

            - prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

            - prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

            -  prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi prevederile Legii nr. 

500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere această situaţie, propun Consiliului Local Griviţa să adopte hotărârea privind

a  implementării  obiectivului de investiție " ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU    SERVICII 

PUBLICE ÎN COMUNA GRIVIȚA , JUDEȚUL IALOMIȚA " pentru care se solicită 

finanţarea prin PNDR.

Consilier achiziții publice,
Gheorghiță URSE



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proiect
H O T Ă R Â R E

privind  rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2021

  Consiliul Local Grivita, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:

 referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.4481 din 25.11.2021 ;       
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4482 din 25.11.2021 ;
-   adresa  nr.  ILG-STZ  30243/24.11.2021  de  la  AJFP  Ialomița  înregistrată  sub  nr.4445  /
24.11.2021;
-    prevederile Legii nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
 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 bugetul general al unităţii administrativ –teritoriale a comunei

Grivita  pentru  anul  2021 care  însumează  la  partea  de  venituri  59565,30 mii  lei  şi  la  partea  de
cheltuieli 59565,30  mii lei , astfel cum este structurat în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, după cum
urmează:

a) Bugetul  local  al  com.Grivita,  pentru  anul  2021,  care  însumează  la  partea  de
venituri 

59565,30 mii lei , iar la partea de cheltuieli suma de 59565,30 mii lei ;
b) Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri

proprii,  pentru  anul  2021,  care  însumează  la  partea  de  venituri  153,88 mii  lei,  iar  la  partea  de
cheltuieli 153,88 mii lei;
            Art. 2 - Se aprobă lista de investiţii rectificată pentru anul 2021 conform anexei nr. 2 la
prezenta hotărâre.

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. 68
Din 25.11.2021
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 2021

    Consiliul Local Grivita, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:

 referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.4481 din 25.11.2021 ;       
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4482 din 25.11.2021 ;
-  adresa nr. ILG-STZ 30243/24.11.2021 de la AJFP Ialomița înregistrată sub nr.4445 /24.11.2021;
-    prevederile Legii nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
 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  bugetul  general  al  unităţii  administrativ  –teritoriale  a  comunei

Grivita pentru anul 2021 care însumează la partea de venituri 59565,30 mii lei şi la partea de cheltuieli
59565,30  mii lei , astfel cum este structurat în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

c) Bugetul local al com.Grivita, pentru anul 2021, care însumează la partea de venituri 
59565,30 mii lei , iar la partea de cheltuieli suma de 59565,30 mii lei ;

d) Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii, pentru anul 2021, care însumează la partea de venituri 153,88 mii lei, iar la partea de cheltuieli
153,88 mii lei;
            Art. 2 - Se aprobă lista de investiţii rectificată pentru anul 2021 conform anexei nr. 2 la prezenta
hotărâre.

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, 26 noiembrie 2021 , cu un număr de 10 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. 68
Din 26.11.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.                 





JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

P r o i e c t
H O T Ă R Â R E

privind  indexarea impozitului pe mijoacele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai
mare de 12 tone ce se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2022

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

–referat de  aprobare al primarului comunei Griviţa  nr.4479 din 25.11.2021 ;

–raportul compartimentului de specialitate nr.4480 din 25.11.2021;

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

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

–prevederile  Legii  nr.296/2020  de  modificare  și  completare  a  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 aprobă indexarea impozitului pe mijoacele de transport marfă cu masa totală 
autorizată egală sau mai mare de 12 tone ce se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul 
fiscal 2022 așa cum este prevăzut în anexa la prezenta.

Art. 2 -  Primarul comunei Griviţa şi compartimentul financiar contabil vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri,  care va fi adusa la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al
comunei.                        

  
                           INIŢIATOR,
                              PRIMAR,

                         Vasile STROE 

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

                                                                                                        Dumitru - Marius DEMETER 

Nr. 69
Din 25.11.2021
Adoptat la Griviţa
Ex



JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind  indexarea impozitului pe mijoacele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai
mare de 12 tone ce se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2022

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

–referat de  aprobare al primarului comunei Griviţa  nr.4479 din 25.11.2021 ;

–raportul compartimentului de specialitate nr.4480 din 25.11.2021;

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

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

–prevederile  Legii  nr.296/2020  de  modificare  și  completare  a  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 aprobă indexarea impozitului pe mijoacele de transport marfă cu masa totală 
autorizată egală sau mai mare de 12 tone ce se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul 
fiscal 2022 așa cum este prevăzut în anexa la prezenta.

Art. 2 -  Primarul comunei Griviţa şi compartimentul financiar contabil vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri,  care va fi adusa la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al
comunei.                        

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 26 noiembrie 2021 , cu un număr de  10 voturi “Pentru”
, 0 voturi  “Abtineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.
   
      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,
              Daniel ROTARU                                        SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
                                                                                    Dumitru- Marius DEMETER 
                                                                 

Nr. 69
Din 26.11.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proiect
H O T Ă R Â R E

privind alocarea sumei de 12 mii lei pentru organizarea „Sărbătorilor de iarnă”

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- referat de aprobare al primarului înregistrat sub nr.4490 din 25.11.2021    ;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 4491 din 25.11.2021 ;
În temeiul prevederilor art. 129 alin (7) lit. d), art. 139, 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 alocarea sumei de 12 mii lei din bugetul local al comunei Griviţa pentru
organizarea „Sărbătorilor de iarnă”.

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei Griviţa şi  contabilul
din aparatul de specialitate al acestuia.

                            INIŢIATOR,
                              PRIMAR,
                          Vasile  STROE 

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

Nr. 70
Din 25.11.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
privind alocarea sumei de 12 mii lei pentru organizarea „Sărbătorilor de iarnă”

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- referat de aprobare al primarului înregistrat sub nr.4490 din 25.11.2021 ;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 4491 din 25.11.2021 ; 
În temeiul prevederilor art. 129 alin (7) lit. d), art. 139, 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 alocarea sumei de 12 mii lei din bugetul local al comunei Griviţa pentru
organizarea „Sărbătorilor de iarnă”.

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei Griviţa şi  contabilul
din aparatul de specialitate al acestuia.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 26 noiembrie 2021 , cu un număr de 10 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. 70
Din 28.11.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 4490 din 25.11.2021    

REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de 12 mii lei pentru
organizarea sărbătorilor de iarnă

Subsemnatul, VASILE STROE, primarul comunei Griviţa, având în vedere că în ultimii ani la

nivelul comunei noastre a devenit o traditie organizarea pomului de iarnă, pentru păstrarea tradiţiilor

şi pentru a aduce bucurie multor copii fără posibilităţi materiale, propun Consiliului Local Griviţa să

adopte o hotărâre prin care să aloce suma de 12 mii lei pentru organizarea pomului de iarnă. Din

aceşti  bani  se  vor  cumpăra  dulciuri,  fructe,  sucuri,  produse  ce  vor  fi  distribuite  copiilor  de  la

grădiniţele şi şcolile din localitate.

                                                              PRIMAR,
                                                        VASILE STROE 



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 4491 din 25.11.2021

R A P O R T 

la proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 12 mii lei
pentru organizarea „Sărbătorilor de iarnă”

Subsemnatul Marian –Ginu Buturugă  inspector contabil în cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Griviţa, având în vedere proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 12 mii 

lei pentru organizarea Sărbătorilor de  iarnă, apreciez că acesta respectă prevederile legale. Potrivit 

art 129 alin. (7) lit. a),b),d),e) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019

privind Codul administrative, ” consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, 

cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

    a) educaţia;

    b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, 

a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

    d) cultura;

    e) tineretul...”. 

În condiţiile în care suma sus menţionată este destinată achiziţionării de dulciuri care vor fi

distribuite copiilor de la şcolile şi grădiniţele din localitate, ale căror familii au posibilităţi materiale

reduse, propun Consiliului Local aprobarea hotărârii  privind alocarea sumei de 12 mii lei  pentru

organizarea „Sărbătorilor de iarnă”.

                                                            CONTABIL,
                                             Marian-Ginu BUTURUGĂ
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