
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
SECRETAR GENERAL
Nr.         din

Instituţia Prefectului - judeţul Ialomiţa

              Secretarul general al  U.A.T. comunică Prefectului  judeţului Ialomiţa, pentru exercitarea
controlului asupra legalităţii, următoarele documente :
- Dispoziţia primarului nr.108 / 22.07.2020 pentru convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţă ordinară
în data  29 iulie 2020;

Nr.
crt.

Numărul 
hotărârii

Consilieri în
funcţie

Consilieri
prezenţi

Rezultatul votului
Pentru împotriva abtineri

1 32 13 13 13 - -
2 33 13 13 13 - -
3 34 13 13 13 - -
4         35 13 13 13 - -
5 36 13 13 13 - -
6 37 13 13 13 - -
7 38 13 13 13 - -

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



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
SECRETAR
Nr.      

CĂTRE,
d-nul VASILE STROE  

Primarul comunei Griviţa

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

Nr
crt

Continut Obs.

1 Hotărârea nr.32/29.07.2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- 
economici actualizaţi  pentru obiectivul de investiţii:“SISTEM DE CANALIZARE
ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN    COMUNA GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA”;

2 Hotărârea nr.33/29.07.2020 privind aprobarea finanţării de la bugetul local pentru 
categoriile de cheltuieli  care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL  
pentru obiectivul de investiţii:“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE 
EPURARE  ÎN  COMUNA GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA”;

3 Hotărârea nr.34/29.07.2020 privind alocarea sumei de 15 mii lei Parohiei din satul 
Griviţa; 

4 Hotărârea nr.35/29.07.2020 privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local
al comunei Griviţa pentru trimestrul al II-lea al anului 2020;

5 Hotărârea nr.36/29.07.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa 
pe anul 2020;

6 Hotărârea nr.37/29.07.2020 de acordare a scutirii de la plată a impozitului/taxei pe 
clădiri;

7 Hotărârea nr.38/29.07.2020 privind completarea şi actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa;

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

     



 ROMANIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
      SECRETAR GENERAL

M I N U T A
Şedinţei din 29 iulie 2020

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

Nr
crt

C o n ţ i n u t Obs.

1 Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- 
economici actualizaţi  pentru obiectivul de investiţii:“SISTEM DE 
CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN    COMUNA GRIVIŢA
, JUD. IALOMIŢA”;

13 -”pentru”

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local pentru 
categoriile de cheltuieli  care nu se finanţează de la bugetul de stat prin 
PNDL  pentru obiectivul de investiţii:“SISTEM DE CANALIZARE ŞI 
STAŢIE DE EPURARE  ÎN  COMUNA GRIVIŢA , JUD. 
IALOMIŢA”;

13 -”pentru”

3 Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15 mii lei Parohiei din satul 
Griviţa;

13 -”pentru”

4 Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului 
local al comunei Griviţa pentru trimestrul al II-lea al anului 2020;

13 -”pentru”

5 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa 
pe anul 2020;

13 -”pentru”

6 Proiect de hotărâre de acordare a scutirii de la plată a impozitului/taxei pe 
clădiri;

13 -”pentru”

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

13 -”pentru”

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



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. _____din  _____________

PROCES VERBAL

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

Nr
crt

Continut Obs.

1 Hotărârea nr.32/29.07.2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- 
economici actualizaţi  pentru obiectivul de investiţii:“SISTEM DE CANALIZARE
ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN    COMUNA GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA”;

2 Hotărârea nr.33/29.07.2020 privind aprobarea finanţării de la bugetul local pentru 
categoriile de cheltuieli  care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL  
pentru obiectivul de investiţii:“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE 
EPURARE  ÎN  COMUNA GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA”;

3 Hotărârea nr.34/29.07.2020 privind alocarea sumei de 15 mii lei Parohiei din satul 
Griviţa; 

4 Hotărârea nr.35/29.07.2020 privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local
al comunei Griviţa pentru trimestrul al II-lea al anului 2020;

5 Hotărârea nr.36/29.07.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa 
pe anul 2020;

6 Hotărârea nr.37/29.07.2020 de acordare a scutirii de la plată a impozitului/taxei pe 
clădiri;

7 Hotărârea nr.38/29.07.2020 privind completarea şi actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa;

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

                       



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA 

CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

                                                              

                                                             
D O S A R

CUPRINZÂND LUCRĂRILE ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE
29 iulie 2020

ORDINEA DE ZI:
1. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  principalilor  indicatori  tehnico-  economici  actualizaţi

pentru  obiectivul  de  investiţii:“SISTEM  DE  CANALIZARE  ŞI  STAŢIE  DE  EPURARE   ÎN
COMUNA GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de 
cheltuieli  care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL  pentru obiectivul de investiţii   :
“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN  COMUNA GRIVIŢA , JUD. 
IALOMIŢA”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

3. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15 mii lei Parohiei din satul Griviţa. Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

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

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

6. Proiect de hotărâre de acordare a scutirii de la plată a impozitului/taxei pe clădiri. Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

7. Diverse.           

SUPLIMENTAT ORDINEA DE ZI CU:
1.Proiect  de  hotărâre privind completarea şi  actualizarea inventarului  bunurilor  care alcătuiesc

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



ROMANIA

JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA

SECRETAR GENERAL

Nr. 2 din 22.07.2020

PROCES-VERBAL AFIŞARE PROIECTE HOTĂRÂRI

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
locală, am procedat astăzi 22.07.2020, la afişarea următorului proiect de hotărâre:

Nr.crt C o n ţ i n u t

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici actualizaţi  
pentru obiectivul de investiţii:“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN    
COMUNA GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli
care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL  pentru obiectivul de investiţii :“SISTEM
DE  CANALIZARE  ŞI  STAŢIE  DE  EPURARE   ÎN   COMUNA  GRIVIŢA  ,  JUD.
IALOMIŢA”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile ;

3 Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15 mii lei Parohiei din satul Griviţa. Iniţiator-Primar
Stroe Vasile;

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

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

6 Proiect de hotărâre de acordare a scutirii de la plată a impozitului/taxei pe clădiri. Iniţiator-Primar 
Stroe Vasile;

SECRETAR GENERAL AL U.A.T., 

Dumitru- Marius DEMETER 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
SECRETAR GENERAL AL U.A.T.
Nr. 3594 din 04.08.2020 

PROCES  VERBAL

   În conformitate cu prevederile art. 138  alin. 17 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ, astăzi 4 august 2020 am procedat la afişarea procesului verbal al
şedinţei Consiliului local  Griviţa din data de 29 iulie  2020.

   În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 52/2003, republicată,  privind transparenţa
decizională în administraţie  astăzi 4 august 2020, am procedat la afişarea minutei şedinţei Consiliului
local Griviţa din data 29 iulie 2020.
             

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



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                                     
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA                                       
PRIMAR                

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

din data de  29 iulie 2020, orele 08.30

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

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

D I S P U N E:

Art.1  - Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al  comunei Griviţa în data de  29 iulie
2020 orele  08.30,  la  sediul  Primăriei comunei  Griviţa,  Sala  de  şedinţe, conform  documentului  de
convocare anexat.:

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

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

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

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

al U.A.T.
Art. 6.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c), ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 

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

administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Ialomiţa pentru exercitarea 

controlului de legalitate.

                      PRIMAR,                                                             
                              Vasile STROE                                           
                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU  LEGALITATE

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



Nr. 108
Din 22.07.2020
Emisă în Griviţa
Ex.  

                                        

 

 Anexă la Dispoziţia nr. 108 /22.07.2020
a Primarului Comunei Griviţa, Judeţul Ialomiţa

                                                    
C O N V O C A T O R

 În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.  108 din  22 iulie 2020 sunteţi convocat în şedinţa 
ordinară în data de 29 iulie 2020 ora 08.30, la sediul Primăriei comunei Griviţa, Sala de şedinţe, avînd 
următorul Proiect de  ordine de zi:

1. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  principalilor  indicatori  tehnico-  economici  actualizaţi
pentru  obiectivul  de  investiţii:“SISTEM  DE  CANALIZARE  ŞI  STAŢIE  DE  EPURARE   ÎN
COMUNA GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de 
cheltuieli  care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL  pentru obiectivul de investiţii   :
“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN  COMUNA GRIVIŢA , JUD. 
IALOMIŢA”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

3. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15 mii lei Parohiei din satul Griviţa. Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

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

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

6. Proiect de hotărâre de acordare a scutirii de la plată a impozitului/taxei pe clădiri . Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

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

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

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

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

                                                                             
PRIMAR

Vasile STROE 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 3331 din 22.07.2020

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi  cu ocazia afişării dispoziţiei de convocare a şedinţei ordinare din data de 29 iulie
2020, ora 08.30, în conformitate cu prevederile art. 135 alin. 4 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu următorul Proiect de  ordine de zi:

1. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  principalilor  indicatori  tehnico-  economici  actualizaţi
pentru  obiectivul  de  investiţii:“SISTEM  DE  CANALIZARE  ŞI  STAŢIE  DE  EPURARE   ÎN
COMUNA GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de 
cheltuieli  care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL  pentru obiectivul de investiţii   :
“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN  COMUNA GRIVIŢA , JUD. 
IALOMIŢA”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

3. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15 mii lei Parohiei din satul Griviţa. Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

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

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

6. Proiect de hotărâre de acordare a scutirii de la plată a impozitului/taxei pe clădiri . Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

7. Diverse.           

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



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 29 iulie 2020 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Griviţa.
Consiliul  Local Griviţa a fost  convocat în şedinţă ordinară de către primarul comunei Griviţa,

domnul Stroe Vasile prin dispoziţia nr. 108 din 22 iulie 2020  care stabileşte data, ora şi locul desfăşurarii
şedinţei precum şi proiectul ordinii de zi. Dispoziţia a fost afişată la sediul Consiliului Local Griviţa prin
grija secretarului general al U.A.T. Griviţa.

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

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

După efectuarea apelului nominal, domnul Demeter Dumitru Marius comunică situaţia prezenţei
preşedintelui de şedinţă care, constatând că sunt prezenţi 13 din cei 13 consilieri aleşi, declară deschise
lucrările  şedinţei  şi  dă cuvântul domnului preşedinte de şedinţă,  Damian Dumitru care supune la vot
procesul verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 30.06.2020,  votat de asemenea cu unanimitate de
voturi.

Domnul Damian Dumitru prezintă ordinea de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:
1. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  principalilor  indicatori  tehnico-  economici  actualizaţi

pentru  obiectivul  de  investiţii:“SISTEM  DE  CANALIZARE  ŞI  STAŢIE  DE  EPURARE   ÎN
COMUNA GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de 
cheltuieli  care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL  pentru obiectivul de investiţii   :
“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN  COMUNA GRIVIŢA , JUD. 
IALOMIŢA”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

3. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15 mii lei Parohiei din satul Griviţa. Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

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

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

6. Proiect de hotărâre de acordare a scutirii de la plată a impozitului/taxei pe clădiri . Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

7. Diverse.           
Domnul primar solicită suplimentarea ordinei de zi cu proiect de hotărâre privind completarea şi

actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa.
Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

Ordinea de zi suplimentată este aprobată în unanimitate.



Primul proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentată care este supus dezbaterii este cel
privind aprobarea  principalilor  indicatori  tehnico-  economici  actualizaţi   pentru  obiectivul  de
investiţii:“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN    COMUNA GRIVIŢA ,
JUD. IALOMIŢA”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Având în vedere actualizarea devizului general trebuie adoptată o hotărâre a CL
privire la actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivul de investiţii:“SISTEM DE
CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN    COMUNA GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA” ”.
            D-nul Damian Dumitru:“ Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici actualizaţi  
pentru obiectivul de investiţii:“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN    
COMUNA GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA” este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al doilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentată care este supus dezbaterii este cel  
privindaprobarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli  care nu se finanţează de la 
bugetul de stat prin PNDL  pentru obiectivul de investiţii   :

“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN  COMUNA GRIVIŢA , JUD. 
IALOMIŢA”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile. Iniţiator-Primar Stroe Vasile. 

D-nul  Primar:“Având  în  vedere  actualizarea  principalilor  indicatori  tehnico-economici  este
necesara şi adoptarea hotărârii cu privire la suma de cofinantare.   ”

D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”
Proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli

care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL  pentru obiectivul de investiţii:“SISTEM DE 
CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN  COMUNA GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA”. 
Iniţiator-Primar Stroe Vasile este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al treilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel privind 
alocarea sumei de 15 mii lei Parohiei din satul Griviţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Având în vedere solicitarea preotului paroh din satul Griviţa şi aprobarea sumei în
bugetul local vă supun aprobării conform proiectului de hotarare.”.
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 15 mii lei Parohiei din satul Griviţa este votat cu 
13 voturi “pentru”. 

Al patrulea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentată care este supus dezbaterii este 
cel privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa pentru trimestrul al II-lea 
al anului 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“ Va supun dezbaterii şi aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei
Griviţa pentru trimestrul al II-lea al anului 2020 conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa 
pentru trimestrul al II-lea al anului 2020 este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al cincilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentată care este supus dezbaterii este 
cel privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“ Va supun dezbaterii şi aprobării rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii
pentru anul 2020 conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

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

Al şaselea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este cel
de acordare a scutirii de la plată a impozitului/taxei pe clădiri. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Vă solicit aprobarea de acordare a scutirii de la plată a impozitului/taxei pe clădiri
conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind acordare a scutirii de la plată a impozitului/taxei pe clădiri este votat 
cu 13 voturi “pentru”. 

Al şaptelea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata  care este supus dezbaterii este 
cel privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei 
Griviţa, judeţul Ialomiţa.

D-nul Primar:“Având în vedere solicitarea domnului Chiru Rafael  cu privire la interesul de a
achiziţiona/concesiona o suprafaţă de teren din zona de teren neproductiv a domeniul privat al comunei



Griviţa,  sat  Smirna  se  impune  crerea  şi  modificarea  unor  poziţii  distincte  care  să  fie  evaluate  şi
identificate cadastral spre a fi scoase la licitaţie conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este 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 

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

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

din  29 iulie 2020 ora 08:30

              

Nr. crt. Numele si preumele Semnatura

1 BÂLBÂE MIHAIL

2 BUNICA DUMITRU

3 DAMIAN DUMITRU

4 DAVID TEOFIL

5 DOBRE IULIAN

6 DUDAŞ CRISTIAN DORIN

7 GAVRILĂ ION

8 GEORGESCU ADRIAN

9 GRADEA GEORGE

10 NICA CORNEL

11 ROTARU DANIEL

12 STAN MARINICĂ

13 VASILE ŞTEFAN

SECRETAR GENERAL AL U.A.T,

Dumitru - Marius  DEMETER



ROMANIA

JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

INVITAŢIE

                                                                                          D-nul consilier 

În  conformitate  cu  dispoziţiile  art.133 alin.  1,  art.134 alin.1,  lit.a)   şi  art.196 alin.1  lit.b)  din

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

participaţi la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local Griviţa, ce va avea loc în ziua de 18 februarie

2020, ora 08.30 la sediul Primăriei comunei Griviţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  principalilor  indicatori  tehnico-  economici  actualizaţi

pentru  obiectivul  de  investiţii:“SISTEM  DE  CANALIZARE  ŞI  STAŢIE  DE  EPURARE   ÎN

COMUNA GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de 

cheltuieli  care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL  pentru obiectivul de investiţii   :

“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN  COMUNA GRIVIŢA , JUD. 

IALOMIŢA”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

3. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15 mii lei Parohiei din satul Griviţa. Iniţiator-

Primar Stroe Vasile;

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

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

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

Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

6. Proiect de hotărâre de acordare a scutirii de la plată a impozitului/taxei pe clădiri. Iniţiator-

Primar Stroe Vasile;

7. Diverse.           

 

SECRETAR GENERAL AL U.A.T,

Dumitru - Marius  DEMETER



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proiect

H O T Ă R Â R E

privind  aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici actualizaţi  pentru obiectivul de
investiţii :“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN    COMUNA

GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA”
Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- referat de aprobare nr. 3165 din 08.07.2020 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. 3173 din 09.07.2020;

   prevederile din“Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Griviţa 2014-2020”, aprobată 
prin HCL nr.44 /2014;

- prevederile  Ordonanţei de urgenţă nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor termene;

- Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizata) privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice;

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

- analizând  indicatorii tehnico-economici  actualizaţi ai proiectului;
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  principalii  indicatori  tehnico-economici   actualizaţi   ai  investiţiei

“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN    COMUNA GRIVIŢA , JUD.
IALOMIŢA” pentru  care  se  solicită  finanţarea  prin  Programul  naţional  de  dezvoltare  locală
conform ANEXEI  I la prezenta hotărâre ;

Art.2. – Se aprobă realizarea  investiţiei privind obiectivul “SISTEM DE CANALIZARE 
ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN    COMUNA GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA”  pentru comuna 
GRIVIŢA 

Art.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
GRIVIŢA  domnul STROE VASILE   

Art.4. – 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. 32
Din 22.07.2020
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
 privind  aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici actualizaţi  pentru obiectivul de

investiţii:“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN    COMUNA
GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA”

- referat de aprobare nr. 3165 din 08.07.2020 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. 3173 din 09.07.2020;

  prevederile din“Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Griviţa 2014-2020”, 
aprobată prin HCL nr.44 /2014;

- prevederile  Ordonanţei de urgenţă nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

- Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizata) privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice;

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

- analizând  indicatorii tehnico-economici  actualizaţi ai proiectului;
- raportul de avizare al Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, 

administrarea domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ nr.3301 din  22.07.2020 ;    

   raportul de avizare al Comisia juridică şi de administraţie publică nr.3308  din  
22.07.2020;    

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 principalii  indicatori  tehnico-economici   actualizaţi   ai  investiţiei

“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN    COMUNA GRIVIŢA ,
JUD. IALOMIŢA” pentru care se  solicită  finanţarea  prin Programul  naţional  de dezvoltare
locală - conform ANEXEI  1 la prezenta hotărâre ;

Art.2. – Se aprobă realizarea  investiţiei privind obiectivul “SISTEM DE 
CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN    COMUNA GRIVIŢA , JUD. 
IALOMIŢA”  pentru comuna GRIVIŢA 

Art.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
GRIVIŢA  domnul STROE VASILE   

Art.4. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică conform prevederilor legale .
Prezenta  hotărâre  a  fost  adoptată  astăzi  ,  29  iulie  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.32
Din 29.07.2020
Adoptată la Griviţa
Ex



ANEXA 1 – la HCL NR. 32  / 29.07.2020   

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI
SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA GRIVITA,

JUD. IALOMITA

 

 Obiectiv
proiectat (lei)

   
1. Valoarea totală a investiţiei (cu TVA) 24.583.634,1

9
Valoarea totală a investiţiei (fara TVA) 20.695308,78

                               din care C+M (cu TVA ) 14.405.669,6
7

2. Eşalonarea investiţiei
Anul I INV 9.833.453,68

C+M 5.762.267,87
Anul II INV 7.375.090,26

C+M 4.321.700,90
Anul III INV 7.375.090,26

C+M 4.321.700,90
3.Durata de realizare a investiţiei-luni 36

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
               Dumitru DAMIAN                                        
                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,   

                                                                                               Dumitru-Marius  DEMETER  



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 3165 din 08.07.2020

REFERAT DE APROBARE

privind  aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici actualizaţi  pentru obiectivul de
investiţii :“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN    COMUNA

GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA”

Subsemnatul,  Stroe  Vasile,  primarul  comunei  Griviţa,  având  în  vedere  strategia  de

dezvoltare a localităţii Griviţa aprobată pentru anii 2014-2020 impune şi rezolvarea problemei

canalizării şi a epurării apei uzate, dorim să realizăm acest obiectiv de investiţii într-un timp cât

mai apropiat.

În  acest  context  solicit  aprobarea  de  către  consiliul  local  a   principalilor  indicatori

tehnico-economici  actualizaţi  ai investiţiei  “SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE

EPURARE  ÎN    COMUNA GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA” pentru care se solicită finanţarea

prin Programul naţional de dezvoltare locală.

                                                                           PRIMAR,

                                                                     Vasile  STROE 



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 3173 din 09.07.2020

R A P O R T ,

Subsemnata, Ion Virginica, inspector cu probleme de urbanism şi amenajarea teritoriului 

în cadrul aparatului de specialitate al primarului, în legătură cu proiectul de hotărâre privind 

realizarea obiectivul de investiţii “SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  

ÎN    COMUNA GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA”constat că  sunt îndeplinite condiţiile necesare 

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

 prevederile  Ordonanţei  de  urgenţă  nr.28/10.04.2016  (  actualizată)  pentru  aprobarea

Programului naţional de dezvoltare locală;

 prevederile Ordinului Nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru

punere în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.28/10.04.2016 ( actualizată)

pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;

 luând în considerare prevederile Hotararii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizata)

privind  etapele  de elaborare  şi  conţinutul-cadru  al  documentaţiilor  tehnico-economice

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

 ţinând  seama  de  prevederile  Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale  şi

prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările

ulterioare;

 analizând studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului;

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

privind  aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici  actualizaţi  ai investiţiei “SISTEM

DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN    COMUNA GRIVIŢA , JUD. 

IALOMIŢA” pentru care se solicită finanţarea prin Programul naţional de dezvoltare locală .

Inspector urbanism,

Ion Virginica



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 principalilor indicatori tehnico- economici

actualizaţi  pentru obiectivul de investiţii   :
“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN    COMUNA GRIVIŢA ,

JUD. IALOMIŢA”

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 principalilor indicatori 

tehnico- economici actualizaţi  pentru obiectivul de investiţii :“SISTEM DE CANALIZARE ŞI

STAŢIE DE EPURARE  ÎN    COMUNA GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA”.

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

verbal de şedinţa, au rezultat urmatoarele :

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

„pentru”, ___”împotriva”.

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

modificare a conţinutului actului de autoritate.

Având in vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

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

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

publice,  administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia

mediului, servicii şi comerţ,

                            AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici 

actualizaţi  pentru obiectivul de investiţii :“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE 

EPURARE  ÎN    COMUNA GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA” şi propune plenului Consiliului 

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

avizare.

         PRESEDINTE,                                                       MEMBRI,
         Rotaru Daniel                                                   Nica Cornel

                                                                      Vasile Ştefan

                                                                      Gradea George

                                                                                  David Teofil



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 principalilor indicatori tehnico- economici actualizaţi
pentru obiectivul de investiţii   :

“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN    COMUNA GRIVIŢA , JUD.
IALOMIŢA”

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici actualizaţi  pentru 

obiectivul de investiţii :“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN    

COMUNA GRIVIŢA , JUD. 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 şi art. 141 din din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din

3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Comisia juridică şi de administraţie publică,

AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici actualizaţi 

pentru obiectivul de investiţii :“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN    

COMUNA GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA” şi propune plenului Consiliului local al comunei 

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

         PREŞEDINTE,                                                       MEMBRI,
      
     Dudaş Cristian Dorin               Dobre Iulian

                                Georgescu Adrian

                                                                          Stan Marinică

                                                                                      Damian Dumitru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proiect

H O T Ă R Â R E

privind  aprobarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli  care nu se finanţează
de la bugetul de stat prin PNDL  pentru obiectivul de investiţii  :“SISTEM DE CANALIZARE ŞI

STAŢIE DE EPURARE  ÎN  COMUNA GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA”

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- referat de aprobare nr. 3166 din 08.07.2020 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. 3174 din 09.07.2020;

   prevederile din“Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Griviţa 2014-2020”, aprobată 
prin HCL nr.44 /2014;

- prevederile  Ordonanţei de urgenţă nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor termene;

- Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizata) privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice;

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

- analizând  indicatorii tehnico-economici  actualizaţi ai proiectului;
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 finanţarea   de la bugetul local şi din alte surse legal constituite   pentru
categoriile de cheltuieli  care nu se finanţeaza de la bugetul de stat prin PNDL în valoare  de:  V=
535.955,05  lei,  pentru obiectivul de  investiţie  “SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE
EPURARE  ÎN    COMUNA GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA” ;

Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
GRIVIŢA  domnul STROE VASILE   

Art.3. – 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. 33
Din 22.07.2020
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea finanţării  de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli  care nu se

finanţează de la bugetul de stat prin PNDL  pentru obiectivul de investiţii   :
“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN  COMUNA GRIVIŢA ,

JUD. IALOMIŢA”

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- referat de aprobare nr. 3166 din 08.07.2020 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. 3174 din 09.07.2020;

   prevederile din“Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Griviţa 2014-2020”, 
aprobată prin HCL nr.44 /2014;

- prevederile  Ordonanţei de urgenţă nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

- Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizata) privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice;

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

- analizând  indicatorii tehnico-economici  actualizaţi ai proiectului;
- raportul de avizare al Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, 

administrarea domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ nr.3307 din  22.07.2020 ;    

 raportul de avizare al Comisia juridică şi de administraţie publică nr.3302 din 
22.07.2020;      

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 finanţarea   de la bugetul local şi din alte surse legal constituite   pentru

categoriile de cheltuieli  care nu se finanţeaza de la bugetul de stat prin PNDL în valoare  de:  V=
535.955,05 lei, pentru obiectivul de  investiţie  “SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE
EPURARE  ÎN    COMUNA GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA” ;

Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
GRIVIŢA  domnul STROE VASILE   

Art.3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică conform prevederilor legale .
Prezenta  hotărâre  a  fost  adoptată  astăzi  ,  29  iulie  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.33
Din 29.07.2020
Adoptată la Griviţa
Ex



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 3166 din 08.07.2020

REFERAT DE APROBARE

privind  aprobarea finantarii  de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli  care nu se
finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL  pentru obiectivul de investiţii   :

“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN    COMUNA GRIVIŢA ,
JUD. IALOMIŢA”

Subsemnatul,  Stroe  Vasile,  primarul  comunei  Griviţa,  având  în  vedere  strategia  de

dezvoltare a localităţii Griviţa aprobată pentru anii 2014-2020 impune şi rezolvarea problemei

canalizării şi a epurării apei uzate, dorim să realizăm acest obiectiv de investiţii într-un timp cât

mai apropiat.

În acest context solicit aprobarea de către consiliul local a  finantarii  de la bugetul local 

pentru categoriile de cheltuieli  care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL  pentru 

obiectivul de investiţii   :“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN    

COMUNA GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA”

                                                                           PRIMAR,

                                                                      STROE VASILE



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 3174 din 09.07.2020

R A P O R T ,

Subsemnata, Ion Virginica, inspector cu probleme de urbanism şi amenajarea teritoriului 

în cadrul aparatului de specialitate al primarului, în legătură cu proiectul de hotărâre privind 

realizarea obiectivul de investiţii “SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  

ÎN    COMUNA GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA”constat că  sunt îndeplinite condiţiile necesare 

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

 prevederile  Ordonanţei  de  urgenţă  nr.28/10.04.2016  (  actualizată)  pentru  aprobarea

Programului naţional de dezvoltare locală;

 prevederile Ordinului Nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru

punere în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.28/10.04.2016 ( actualizată)

pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;

 luând în considerare prevederile Hotararii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizata)

privind  etapele  de elaborare  şi  conţinutul-cadru  al  documentaţiilor  tehnico-economice

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

 ţinând  seama  de  prevederile  Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale  şi

prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările

ulterioare;

 analizând studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului;

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

privind  privind  aprobarea finantarii  de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli  care nu 

se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL  pentru obiectivul de investiţii   :“SISTEM DE 

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN    COMUNA GRIVIŢA , JUD. 

IALOMIŢA” pentru care se solicită finanţarea prin Programul naţional de dezvoltare locală .

                                                                           Inspector urbanism,
                                                                               Ion Virginica



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 finanţării de la bugetul local pentru categoriile de

cheltuieli  care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL  pentru obiectivul de investiţii   :
“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN  COMUNA GRIVIŢA ,

JUD. IALOMIŢA”

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 finanţării de la bugetul 

local pentru categoriile de cheltuieli  care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL  

pentru obiectivul de investiţii :“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN 

COMUNA GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA”.

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

verbal de şedinţa, au rezultat urmatoarele :

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

„pentru”, ___”împotriva”.

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

modificare a conţinutului actului de autoritate.

Având in vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

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

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

publice,  administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia

mediului, servicii şi comerţ,

                            AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de 

cheltuieli  care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL  pentru obiectivul de 

investiţii :“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN  COMUNA 

GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA” şi propune plenului Consiliului local al comunei Grivita, 

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

         PRESEDINTE,                                                       MEMBRI,
         Rotaru Daniel                                                   Nica Cornel

                                                                      Vasile Ştefan

                                                                      Gradea George

                                                                                  David Teofil



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 finanţării de la bugetul local pentru categoriile de
cheltuieli  care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL  pentru obiectivul de investiţii   :
“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN  COMUNA GRIVIŢA , JUD.

IALOMIŢA”

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli  

care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL  pentru obiectivul de investiţii :“SISTEM DE 

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN  COMUNA GRIVIŢA , JUD. 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 şi art. 141 din din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din

3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Comisia juridică şi de administraţie publică,

AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de 

cheltuieli  care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL  pentru obiectivul de 

investiţii :“SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN  COMUNA 

GRIVIŢA , JUD. IALOMIŢA” şi propune plenului Consiliului local al comunei Griviţa, judeţul 

Ialomiţa adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentate spre avizare.

         PREŞEDINTE,                                                       MEMBRI,
      
     Dudaş Cristian Dorin               Dobre Iulian

                                Georgescu Adrian

                                                                          Stan Marinică

                                                                                      Damian Dumitru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proiect
H O T Ă R Â R E

privind alocarea sumei de 15 mii lei Parohiei din satul Griviţa 

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
 -  cererea Episcopiei  Sloboziei  şi  Călăraşilor,  având nr 18 din 18.05.2020, înregistrată la

Primăria comunei Griviţa sub nr.3152/ 08.07.2020;
- referat de aprobare al primarului înregistrat sub nr.3210 din 15.07.2020;
- referatul compartimentului de specialitate nr.3215 din 16.07.2020;
- prevederile  art. 129 alin (8) lit. a)  din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie

2019 privind Codul administrative;
În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. d), art. 129 alin (8) 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 alocarea sumei de 15 mii lei din bugetul local al comunei Griviţa parohiei

din satul Griviţa, comuna Griviţa, jud. Ialomiţa pentru construire centru multifuncţional.
Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei Griviţa şi   inspectorul

contabil din cadrul aparatului de specialitate al acestuia.

                                      INIŢIATOR,                                             

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

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

Nr.34
Din 22.07.2020
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
privind alocarea sumei de 15 mii lei Parohiei din satul Griviţa 

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, având nr 18 din 18.05.2020, înregistrată la

Primăria comunei Griviţa sub nr.3152/ 08.07.2020;
- referat de aprobare al primarului înregistrat sub nr.3210 din 15.07.2020;
- referatul compartimentului de specialitate nr.3215 din 16.07.2020;
- raportul de avizare al Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, 

administrarea domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ nr.3309 din  22.07.2020 ;    

 raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă 
socială, protecţia drepturilor copilului, sport, turism nr.3306 din  22.07.2020;

 raportul de avizare al Comisia juridică şi de administraţie publică nr.3300  din  
22.07.2020;      

- prevederile art. 129 alin (8) lit. a) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. d), art. 129 alin (8) 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 alocarea sumei de 15 mii lei din bugetul local al comunei Griviţa

parohiei din satul Griviţa, comuna Griviţa, jud. Ialomiţa pentru construire centru multifuncţional.
Art.  2 –  Cu  aducerea  la  îndeplinire  se  însărcinează  primarul  comunei  Griviţa  şi

inspectorul contabil din cadrul aparatului de specialitate al acestuia.
Prezenta  hotărâre  a  fost  adoptată  astazi,  29  iulie  2020  ,  cu  un  numar  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.34
Din 29.07.2020
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 alocarea sumei de 15 mii lei Parohiei din satul Griviţa

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

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

legal în  şedinţa  a luat  în discuţie proiectul  de hotărâre privind alocarea sumei de 15 mii  lei

Parohiei din satul Griviţa.

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

verbal de şedinţa, au rezultat urmatoarele :

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

„pentru”, ___”împotriva”.

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

modificare a conţinutului actului de autoritate.

Având in vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

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

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

publice,  administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia

mediului, servicii şi comerţ,

                            AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre privind  alocarea sumei de 15 mii lei Parohiei din satul Griviţa  şi

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

conţinutul prezentate spre avizare.

         PRESEDINTE,                                                MEMBRI,
         Rotaru Daniel                                                 Nica Cornel

                                                                      Vasile Ştefan

                                                                      Gradea George

                                                                                  David Teofil



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 alocarea sumei de 15 mii lei Parohiei din satul Griviţa

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 

alocarea sumei de 15 mii lei Parohiei din satul Griviţa. 

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 şi art. 141 din din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3

iulie 2019 privind Codul administrativ, Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă 

socială, protecţia drepturilor copilului, sport, turism, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 15 mii lei Parohiei din satul Griviţa şi 

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

conţinutul prezentate spre avizare.

PRESEDINTE,                                                           MEMBRI,

Bâlbâe Mihail                                                          Gavrilă Ion

                                                                                 Bunica Dumitru

                                                                                 Vasile Ştefan

                                                                                 Stan Marinică



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 alocarea sumei de 15 mii lei Parohiei din satul Griviţa

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

proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 15 mii lei Parohiei din satul Griviţa.

          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 şi art. 141 din din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3

iulie 2019 privind Codul administrativ, Comisia juridică şi de administraţie publică,

AVIZEAZĂ FAVORABIL:

Proiectul  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  15  mii  lei  Parohiei  din  satul  Griviţa  şi

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

conţinutul prezentate spre avizare.

         PREŞEDINTE,                                                       MEMBRI,
      
     Dudaş Cristian Dorin               Dobre Iulian

                                Georgescu Adrian

                                                                          Stan Marinică

                                                                                      Damian Dumitru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proiect
 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa
pentru trimestrul al II-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 ;  
 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  II-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. 35
Din 22.07.2020
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 II-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.3312  din  22.07.2020 ; 

- avizul Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia 
drepturilor copilului, sport, turism nr.3298 din  22.07.2020;

-   avizul Comisiei juridică şi de administraţie publică nr.3305  din  22.07.2020;      
 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  II-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 , 29 iulie  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.35 
Din 29.07.2020
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 II-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 II-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 II-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                                                 Nica Cornel

                                                                      Vasile Ştefan

                                                                      Gradea George

                                                                                  David Teofil



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 II-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 II-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 II-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,

Bâlbâe Mihail                                                          Gavrilă Ion

                                                                                 Bunica Dumitru

                                                                                 Vasile Ştefan

                                                                                 Stan Marinică



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 II-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 II-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 II-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,
      
     Dudaş Cristian Dorin               Dobre Iulian

                                Georgescu Adrian

                                                                          Stan Marinică

                                                                                      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.3246 din 20.07.2020 ;       
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.3295 din 21.07.2020 ;
 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

redistribuire credite bugetare astfel : 
         - la partea de “Venituri” suma 4723,72 mii lei; 
         - la partea de “Cheltuieli” suma de 5391,72 mii lei;
         - deficit în sumă de 668 mii lei;

Art. 2 – Se modifică Lista de investiţii prin suplimentarea cu suma de 25 mii lei astfel:
- la obiectivul “Reparatii gard cimitir Smirna”  cu +20 mii lei;
Art.  3 –  Se  aprobă  virare  de  credite  în  suma de  10  mii  lei  cadrul  cap.  702A50 « Alte

cheltuieli »  în  domeniul  locuinţelor  de  la   alin.  200109  « Materiale  şi  servicii »   cu  caracter
functional -10 mii lei la alin. 710130 « Alte active fixe  » la obiectivul « Amenajare staţii de autobuz
şi pergole » +10 mii lei;

Art. 4 – Se aprobă virare de credite în suma de 25 mii lei  de la obiectivul   « Extindere
cimitir »  -25 mii lei la obiectivul « Reparatii gard cimitir Smirna »;

Art. 5 - 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. 6  -  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. 36
Din 22.07.2020
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.3246 din 20.07.2020 ;       
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.3295 din 21.07.2020 ;

 raportul de avizare al Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, 
administrarea domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii
şi comerţ nr.3311 din  22.07.2020 ;    

 raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială,
protecţia drepturilor copilului, sport, turism nr.3299 din  22.07.2020;

 raportul de avizare al Comisia juridică şi de administraţie publică nr.3303  din  23.06.2020;      
 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 redistribuire

credite bugetare astfel : 
         - la partea de “Venituri” suma 4723,72 mii lei; 
         - la partea de “Cheltuieli” suma de 5391,72 mii lei;
         - deficit în sumă de 668 mii lei;

Art. 2 – Se modifică Lista de investiţii prin suplimentarea cu suma de 25 mii lei astfel:
- la obiectivul “Reparatii gard cimitir Smirna”  cu +20 mii lei;
Art. 3 – Se aprobă virare de credite în suma de 10 mii lei cadrul cap. 702A50 « Alte cheltuieli » în

domeniul locuinţelor de la  alin. 200109 « Materiale şi servicii »  cu caracter  functional -10 mii lei la
alin. 710130 « Alte active fixe  » la obiectivul « Amenajare staţii de autobuz şi pergole » +10 mii lei;

Art. 4 – Se aprobă virare de credite în suma de 25 mii lei de la obiectivul  « Extindere cimitir » 
 -25 mii lei la obiectivul « Reparatii gard cimitir Smirna »;

Art.  5 -  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. 6 -  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general al U.A.T..

Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 29 iulie 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. 36
Din 29.07.2020
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 şi art. 141 din din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 

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

publice,  administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia

mediului, servicii şi comerţ,

                            AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre privind 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                                                   Nica Cornel

                                                                      Vasile Ştefan

                                                                      Gradea George

                                                                                  David Teofil



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 şi art. 141 din din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 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,

Bâlbâe Mihail                                                          Gavrilă Ion

                                                                                 Bunica Dumitru

                                                                                 Vasile Ştefan

                                                                                 Stan Marinică



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 şi art. 141 din din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din

3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Comisia juridică şi de administraţie publică,

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.

         PREŞEDINTE,                                                       MEMBRI,
      
     Dudaş Cristian Dorin               Dobre Iulian

                                Georgescu Adrian

                                                                          Stan Marinică

                                                                                      Damian Dumitru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proiect
H O T Ă R Â R E

de acordare a scutirii de la plată a impozitului/taxei pe clădiri

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:

             - referatul inspectorului operator rol înregistrat sub nr. 3296 din 21.07.2020;
 - referatul de  aprobare al  primarului înregistrat sub nr. 3332 din 22.07.2020;  
- prevederile art. V alin (1), (8) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 14 mai 2020

privind  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.227/2015  privind  Codul  fiscal,  precum  şi  pentru
instituirea unor măsuri;

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. d), art. 129 alin (8) 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 reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru 

clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru 
activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, 
comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte 
persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca 
urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au 
fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru 
situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se 
certifică întreruperea parţială a activităţii economice şi scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri 
datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a 
unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-
teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a 
efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit 
legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

Art. 2 – Solicitările persoanelor fizice sau juridice se vor depune în conformitate cu prevederile 
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 69 din 14 mai 2020 privind modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri;
      Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al
comunei, prin afişare la sediul Primăriei comunei Griviţa.              
 
                                      INIŢIATOR,                                             

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

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

Nr. 37
Din 22.07.2020
Adoptat la Griviţa
Ex



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

de acordare a scutirii de la plată a impozitului/taxei pe clădiri

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:

             - referatul inspectorului operator rol înregistrat sub nr. 3296 din 21.07.2020;
 - referatul de  aprobare al  primarului înregistrat sub nr. 3332 din 22.07.2020;  
-  raportul de avizare al Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, 

administrarea domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ nr.3310 din  22.07.2020 ;

 raportul de avizare al  Comisia juridică şi de administraţie publică  nr.3304
din  

22.07.2020;      
- prevederile  art. V alin (1), (8)  din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 14 mai

2020 privind  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.227/2015  privind  Codul  fiscal,  precum şi
pentru instituirea unor măsuri;

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. d), art. 129 alin (8) 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 reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru 

clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru 
activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, 
comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte 
persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, 
ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii 
clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin 
certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de 
Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice şi scutirea de la plata 
taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de 
administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a
unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea 
de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor 
au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

Art.  2 –  Solicitările  persoanelor  fizice  sau  juridice  se  vor  depune  în  conformitate  cu
prevederile  ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr.  69  din  14  mai  2020 privind  modificarea  şi
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri;
      Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al
comunei, prin afişare la sediul Primăriei comunei Griviţa.              

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 29 iulie 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. 37
Din 29.07.2020



Adoptat la Griviţa
Ex.
JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI GRIVITA
Nr. 3332 din 22.07.2020

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul STROE VASILE, primarul comunei Grivita, având în vedere  prevederile
art.  V  alin  (1),  (8)  din  ORDONANŢĂ  DE  URGENŢĂ  nr.  69  din  14  mai  2020 privind
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea
unor măsuri vă propun adoptarea facilitatilor prevazute în actul normative.
                                                                    

                                                               PRIMAR,
                                                          Vasile STROE 



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI GRIVITA
Nr. 3296 din 21.07.2020

REFERAT,

Subsemnatul Buturugă Marian Ginu, inspector operator rol în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Grivita, având în vedere  prevederile art. V alin (1), (8) din 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 14 mai 2020 privind modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri vă propun reducerea 
impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în 
proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a 
acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract 
pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, 
dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei 
coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii,
să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de
Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială 
a activităţii economice şi scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către 
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri 
proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după 
caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei 
coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă 
total activitatea economică.
                                                     

INSPECTOR OPERATOR ROL,
Buturugă Marian Ginu

                                                   



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

RAPORT DE AVIZARE

 al proiectului de hotărâre de acordare a scutirii de la plată a impozitului/taxei pe clădirile, aflate
pe terenurile din proprietate a U.A.T. Griviţa 

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

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

legal în şedinţa a luat în discuţie proiectul de hotărâre de acordare a scutirii de la plată a 

impozitului/taxei pe clădirile, aflate pe terenurile din proprietate a U.A.T. Griviţa.

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

verbal de şedinţa, au rezultat urmatoarele :

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

„pentru”, ___”împotriva”.

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

modificare a conţinutului actului de autoritate.

Având in vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

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

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

publice,  administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia

mediului, servicii şi comerţ,

                            AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre de acordare a scutirii de la plată a impozitului/taxei pe clădirile, 

aflate pe terenurile din proprietate a U.A.T. Griviţa şi propune plenului Consiliului local al 

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

         PRESEDINTE,                                                       MEMBRI,
         Rotaru Daniel                                                   Nica Cornel

                                                                      Vasile Ştefan

                                                                      Gradea George

                                                                                  David Teofil



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 de acordare a scutirii de la plată a impozitului/taxei pe clădirile, aflate pe
terenurile din proprietate a U.A.T. Griviţa

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

proiectul de hotărâre privind de acordare a scutirii de la plată a impozitului/taxei pe clădirile, aflate 

pe terenurile din proprietate a U.A.T. Griviţa.

          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 şi art. 141 din din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din

3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Comisia juridică şi de administraţie publică,

AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre de acordare a scutirii de la plată a impozitului/taxei pe clădirile, aflate 

pe terenurile din proprietate a U.A.T. Griviţa şi propune plenului Consiliului local al comunei 

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

         PREŞEDINTE,                                                       MEMBRI,
      
     Dudaş Cristian Dorin               Dobre Iulian

                                Georgescu Adrian

                                                                          Stan Marinică

                                                                                      Damian Dumitru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proiect
H O T Ă R Â R E

privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:

             - referatul referentului cadastru înregistrat sub nr. 3417 din 29.07.2020;
 - referatul de  aprobare al  primarului înregistrat sub nr. 3418 din 29.07.2020;  
- prevederile  art. 129 alin (8) lit. a)  din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie

2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. d), art. 129 alin (8) 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 completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al
comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa după cum urmează:

se completează inventarul bunurilor cu poziţia nr.157,158 în anexa 1 a Hotărârii Consiliului
Local  Griviţa  nr.26/  30.05.2019 privind  modificarea  inventarului  bunurilor  care  aparţin
domeniului privat al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa, după cum urmează:

Nr.crt
.

Codul 
de 
clasific
are

Denumirea 
bunului

Elemente de 
identificare

Anul 
dobândirii 
şi/sau al 
dării în 
folosinţă

Valoarea 
de 
inventar 
(mii lei)

Situaţia juridică 
actuală

157 - Teren 
extravilan 
neproductiv

Situat în zona de Vest a 
satului Smirna, în 
suprafaţă de  1,0825 ha 
având următoarele 
vecinătăţi:
N-D.e. 230;
E-HC 224;
V-teren arabil (T228/1) 
proprietăţi particulare;
S-D.e. 226;

1991 16,24 Domeniul privat 
al U.A.T. Griviţa 
HCJ 
nr.42/31.07.1991

158 - Teren 
extravilan 
neproductiv

Situat în zona de Vest a 
satului Smirna, în 
suprafaţă de  0,2061 ha 
având următoarele 
vecinătăţi:
N-D.e. 230;
E- teren intravilan 
proprietăţi particulare;
V- D.e.228/3;
S-D.e. 226;

1991 3,09 Domeniul privat 
al U.A.T. Griviţa 
HCJ 
nr.42/31.07.1991

  



Art.  2 –  Se  aprobă  modificarea  inventarului  bunurilor  care  alcătuiesc  domeniului  privat  al
comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa după cum urmează:

se modifică inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului privat la poziţia nr.21 în anexa 1 a
Hotărârii  Consiliului  Local  Griviţa nr.26/  30.05.2019 privind  modificarea  inventarului
bunurilor  care aparţin  domeniului  privat al  comunei Griviţa,  judeţul Ialomiţa,  după cum
urmează:

Nr.crt. Codul de 
clasificare

Denumirea 
bunului

Elemente de
identificare

Anul 
dobândirii 
şi/sau al 
dării în 
folosinţă

Valoarea 
de inventar
(mii lei)

Situaţia juridică 
actuală

101 - Teren 
intravilan 
neproductiv

Situat în 
zona de 
Vest a 
satului 
Smirna, în 
suprafaţă de
2,8034 ha 
avînd 
următoarele
vecinătăţi:
N-NC 
20593 
(proprietăţi 
particulare);
E-NC 
20593 
(proprietăţi 
particulare);
V-Domeniul
privat al 
UAT 
Griviţa;
S-D.e. 226;

1991 42,05 Domeniul privat
al U.A.T. Griviţa
HCJ 
nr.42/31.07.1991

103 - Teren 
extravilan 
neproductiv

Situat în 
zona de 
Vest a 
satului 
Smirna, în 
suprafaţă de
1,9001 ha 
având 
următoarele
vecinătăţi:
N-D.e. 
228/3;
E- D.e. 
228/3;
V-teren 
neproductiv,

1991 28,50 Domeniul privat
al U.A.T. Griviţa
HCJ 
nr.42/31.07.1991



Domeniul 
privat al 
UAT 
Griviţa;
S-D.e. 226;

Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al
comunei, prin afişare la sediul Primăriei comunei Griviţa.              
 
                                      INIŢIATOR,                                             

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

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

Nr. 38
Din 29.07.2020
Adoptat la Griviţa
Ex



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Griviţa,
judeţul Ialomiţa

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:

             - referatul referentului cadastru înregistrat sub nr. 3417 din 29.07.2020;
 - referatul de  aprobare al  primarului înregistrat sub nr. 3418 din 29.07.2020;  
- prevederile  art. 129 alin (8) lit. a)  din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie

2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. d), art. 129 alin (8) 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 completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al
comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa după cum urmează:

se completează inventarul bunurilor cu poziţia nr.157,158 în anexa 1 a Hotărârii Consiliului
Local  Griviţa  nr.26/  30.05.2019 privind  modificarea  inventarului  bunurilor  care  aparţin
domeniului privat al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa, după cum urmează:

Nr.crt
.

Codul 
de 
clasific
are

Denumirea 
bunului

Elemente de 
identificare

Anul 
dobândirii 
şi/sau al 
dării în 
folosinţă

Valoarea 
de 
inventar 
(mii lei)

Situaţia juridică 
actuală

157 - Teren 
extravilan 
neproductiv

Situat în zona de Vest a 
satului Smirna, în 
suprafaţă de  1,0825 ha 
având următoarele 
vecinătăţi:
N-D.e. 230;
E-HC 224;
V-teren arabil (T228/1) 
proprietăţi particulare;
S-D.e. 226;

1991 16,24 Domeniul privat 
al U.A.T. Griviţa 
HCJ 
nr.42/31.07.1991

158 - Teren 
extravilan 
neproductiv

Situat în zona de Vest a 
satului Smirna, în 
suprafaţă de  0,2061 ha 
având următoarele 
vecinătăţi:
N-D.e. 230;
E- teren intravilan 
proprietăţi particulare;
V- D.e.228/3;
S-D.e. 226;

1991 3,09 Domeniul privat 
al U.A.T. Griviţa 
HCJ 
nr.42/31.07.1991



Art.  2 –  Se  aprobă  modificarea  inventarului  bunurilor  care  alcătuiesc  domeniului  privat  al
comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa după cum urmează:

se modifică inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului privat la poziţia nr.21 în anexa 1 a
Hotărârii  Consiliului  Local  Griviţa  nr.26/  30.05.2019 privind  modificarea  inventarului
bunurilor  care aparţin  domeniului  privat al  comunei  Griviţa,  judeţul Ialomiţa,  după cum
urmează:

Nr.crt. Codul de 
clasificare

Denumirea 
bunului

Elemente de
identificare

Anul 
dobândirii 
şi/sau al 
dării în 
folosinţă

Valoarea 
de inventar
(mii lei)

Situaţia juridică 
actuală

101 - Teren 
intravilan 
neproductiv

Situat în 
zona de 
Vest a 
satului 
Smirna, în 
suprafaţă de
2,8034 ha 
avînd 
următoarele
vecinătăţi:
N-NC 
20593 
(proprietăţi 
particulare);
E-NC 
20593 
(proprietăţi 
particulare);
V-Domeniul
privat al 
UAT 
Griviţa;
S-D.e. 226;

1991 42,05 Domeniul privat
al U.A.T. Griviţa
HCJ 
nr.42/31.07.1991

103 - Teren 
extravilan 
neproductiv

Situat în 
zona de 
Vest a 
satului 
Smirna, în 
suprafaţă de
1,9001 ha 
având 
următoarele
vecinătăţi:
N-D.e. 
228/3;
E- D.e. 
228/3;
V-teren 
neproductiv,
Domeniul 

1991 28,50 Domeniul privat
al U.A.T. Griviţa
HCJ 
nr.42/31.07.1991



privat al 
UAT 
Griviţa;
S-D.e. 226;

Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al
comunei, prin afişare la sediul Primăriei comunei Griviţa.              
 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 29 iulie 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. 38
Din 29.07.2020
Adoptat la Griviţa
Ex.



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI GRIVITA
Nr. 3418 din 29.07.2020

REFERAT DE APROBARE

             Subsemnatul STROE VASILE, primarul comunei Grivita, având în vedere  că a  fost 
înregistrată o solicitare de cumpărare a unei suprafeţe de teren intravilan de pe raza comunei 
Grivita, Sat Smirna şi în urma măsurătorilor cadastrale  se impun a fi făcute modificările  în cadrul 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei respectiv poziţia 101 prin 
diminuarea suprafeţei de la 3,7260 ha la 2,8034 ha şi poziţia 103 prin mărirea suprafeţei  de la 
1,0974 ha la 1,9001 ha şi  completarea inventarului cu  poziţia 157  cu suprafaţa de teren de 1,0825 
ha şi poziţia 158  cu suprafaţa de teren de 0,2061 ha în  Anexa nr.1 la HCL nr. 26 / 30. 05.2019.
                                                                   

PRIMAR,
Vasile STROE



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI GRIVITA
Nr. 3417 din 29.07.2020

REFERAT,

                     Subsemnata Buga Mihaela, referent cadastru în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Grivita, având în vedere  solicitarea de cumpărare a unor suprafeţe de teren 
neproductiv intravilan şi extravilan de pe raza comunei Grivita, Sat Smirna, se impun a fi făcute 
modificările  în cadrul inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei respectiv
poziţia 101 prin diminuarea suprafeţei de la 3,7260 ha la 2,8034 ha şi poziţia 103 prin mărirea 
suprafeţei  de la 1,0974 ha la 1,9001 ha şi  completarea inventarului cu  poziţia 157  cu suprafaţa de 
teren de 1,0825 ha şi poziţia 158  cu suprafaţa de teren de 0,2061 ha în  Anexa nr.1 la HCL nr. 26 / 
30. 05.2019.
                                                                   

                                                               REFERENT CADASTRU,
Buga Mihaela

                                                   



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI GRIVITA
Nr. 3419 din 29.07.2020

Proces verbal,

                     Comisia speciala de inventariere a bunurilor care alcatuiesc domeniul privat numită 
prin dispoziţia nr.69/28.05.2020 a stabilit ca  în cadrul inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniului privat al comunei respectiv la poziţia 101 se va diminua suprafeţa de la 3,7260 ha la 
2,8034 ha şi la poziţia 103 prin mărirea suprafeţei  de la 1,0974 ha la 1,9001 ha şi  completarea 
inventarului cu  poziţia 157  cu suprafaţa de teren de 1,0825 ha şi poziţia 158  cu suprafaţa de teren 
de 0,2061 ha de pe raza comunei Grivita, Sat Smirna, astfel poziţiile din inventarul domeniului 
privat vor fi următoarele:   

Nr.crt
.

Codul 
de 
clasific
are

Denumirea 
bunului

Elemente de 
identificare

Anul 
dobândirii 
şi/sau al 
dării în 
folosinţă

Valoarea 
de 
inventar 
(mii lei)

Situaţia juridică 
actuală

157 - Teren 
extravilan 
neproductiv

Situat în zona de Vest a 
satului Smirna, în 
suprafaţă de  1,0825 ha 
având următoarele 
vecinătăţi:
N-D.e. 230;
E-HC 224;
V-teren arabil (T228/1) 
proprietăţi particulare;
S-D.e. 226;

1991 16,24 Domeniul privat 
al U.A.T. Griviţa 
HCJ 
nr.42/31.07.1991

158 - Teren 
extravilan 
neproductiv

Situat în zona de Vest a 
satului Smirna, în 
suprafaţă de  0,2061 ha 
având următoarele 
vecinătăţi:
N-D.e. 230;
E- teren intravilan 
proprietăţi particulare;
V- D.e.228/3;
S-D.e. 226;

1991 3,09 Domeniul privat 
al U.A.T. Griviţa 
HCJ 
nr.42/31.07.1991

101 - Teren 
intravilan 
neproductiv

Situat în zona de Vest a 
satului Smirna, în 
suprafaţă de  2,8034 ha 
avînd următoarele 
vecinătăţi:
N-NC 20593 
(proprietăţi particulare);
E-NC 20593 
(proprietăţi particulare);
V-Domeniul privat al 
UAT Griviţa;
S-D.e. 226;

1991 42,05 Domeniul privat 
al U.A.T. Griviţa 
HCJ 
nr.42/31.07.1991



103 - Teren 
extravilan 
neproductiv

Situat în zona de Vest a 
satului Smirna, în 
suprafaţă de  1,9001 ha 
având următoarele 
vecinătăţi:
N-D.e. 228/3;
E- D.e. 228/3;
V-teren neproductiv, 
Domeniul privat al 
UAT Griviţa;
S-D.e. 226;

1991 28,50 Domeniul privat 
al U.A.T. Griviţa 
HCJ 
nr.42/31.07.1991

                                                              
Drept pentru care am încheiat prezentul.
                                                               
                                                   COMISIA DE INVENTARIERE:

1.Rotaru Daniel-preşedinte

2.Demeter Dumitru –Marius -membru

3.Pîcleanu Laura-membru

4.Ion Virginica-membru

5.Cojocaru Marian-membru

6.Urse Gheorghiţă-membru

7.Pîslaru Dionisie-membru
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