
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.211 / 20.10.2021 pentru convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţă ordinară
în data 29 octombrie 2021;

Nr.
crt.

Numărul 
hotărârii

Consilieri în
funcţie

Consilieri
prezenţi

Rezultatul votului
Pentru împotriva abtineri

1 55 13 10 10 - -
2 56 13 10 10 - -
3 57 13 10 10 - -
4         58 13 10 10 - -
5 59 13 10 10 - -
6 60 13 10 10 - -
7 61 13 10 10 - -
8 62 13 10 10 - -
9 63 13 10 10 - -
10 64 13 10 10 - -
11 65 13 10 10 - -

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.55/29.10.2021 privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local
al comunei Griviţa pentru trimestrul al III-lea al anului 2021;

2 Hotărârea nr.56/29.10.2021 privind desemnarea unui reprezentant din partea 
Consiliului Local al Comunei Griviţa, în componenţa Comisiei  de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii din  Şcoala Profesională “Areta Teodorescu”;

3 Hotărârea nr.57/29.10.2021 privind desemnarea a doi  reprezentanți din partea 
Consiliului Local al Comunei Griviţa, în componenţa Consiliului  de Administraţie 
al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu”;

4 Hotărârea nr.58/29.10.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
5 Hotărârea nr.59/29.10.2021 privind modificarea HCL nr.22/2011 cu privire la 

stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență persoanelor și 
familiilor aflate în dificultate;

6 Hotărârea nr.60/29.10.2021 privind aprobarea asocierii unității administrativ 
teritoriale Comuna Grivita cu unele unități administrativ teritoriale în vederea 
participării la capitalul social al operatorului regional SC Urban SA Slobozia, în 
calitate de acționar cu drepturi depline;

7 Hotărârea nr.61/29.10.2021 privind completarea şi actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa;

8 Hotărârea nr.62/29.10.2021 privind modificarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa;

9 Hotărârea nr.63/29.10.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa 
pe anul 2021;

10 Hotărârea nr.64/29.10.2021 privind desemnarea unui  reprezentant din partea 
Consiliului Local al Comunei Griviţa, care să facă parte din Comisia  de evaluare a 
probei de interviu a concursului de directori al Şcolii Profesionale “Areta 
Teodorescu”;

11 Hotărârea nr.65/29.10.2021 privind aprobarea dezmembrării suprafeței de teren de 
11551 mp.;

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 octombrie 2021

Prezenţi la şedinţă 12 consilieri din  13  aleşi.
Absenţi : 1 nemotivat 

Nr
crt

C o n ţ i n u t Obs.

1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului 
local al comunei Griviţa pentru trimestrul al III-lea al anului 2021;

10 -”pentru”

2 Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea 
Consiliului Local al Comunei Griviţa, în componenţa Comisiei  de 
Evaluare şi Asigurare a Calităţii din  Şcoala Profesională “Areta 
Teodorescu”;

10 -”pentru”

3 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi  reprezentanți din partea 
Consiliului Local al Comunei Griviţa, în componenţa Consiliului  de 
Administraţie al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu”;

10 -”pentru”

4 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă; 10 -”pentru”

5 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.22/2011 cu privire la sta-
bilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență per-
soanelor și familiilor aflate în dificultate;

10 -”pentru”

6 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii unității administrativ terito-
riale Comuna Grivita cu unele unități administrativ teritoriale în vederea 
participării la capitalul social al operatorului regional SC Urban SA 
Slobozia, în calitate de acționar cu drepturi depline;

10 -”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.55/29.10.2021 privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local
al comunei Griviţa pentru trimestrul al III-lea al anului 2021;

2 Hotărârea nr.56/29.10.2021 privind desemnarea unui reprezentant din partea 
Consiliului Local al Comunei Griviţa, în componenţa Comisiei  de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii din  Şcoala Profesională “Areta Teodorescu”;

3 Hotărârea nr.57/29.10.2021 privind desemnarea a doi  reprezentanți din partea 
Consiliului Local al Comunei Griviţa, în componenţa Consiliului  de Administraţie 
al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu”;

4 Hotărârea nr.58/29.10.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
5 Hotărârea nr.59/29.10.2021 privind modificarea HCL nr.22/2011 cu privire la 

stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență persoanelor și 
familiilor aflate în dificultate;

6 Hotărârea nr.60/29.10.2021 privind aprobarea asocierii unității administrativ 
teritoriale Comuna Grivita cu unele unități administrativ teritoriale în vederea 
participării la capitalul social al operatorului regional SC Urban SA Slobozia, în 
calitate de acționar cu drepturi depline;

7 Hotărârea nr.61/29.10.2021 privind completarea şi actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa;

8 Hotărârea nr.62/29.10.2021 privind modificarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa;

9 Hotărârea nr.63/29.10.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa 
pe anul 2021;

10 Hotărârea nr.64/29.10.2021 privind desemnarea unui  reprezentant din partea 
Consiliului Local al Comunei Griviţa, care să facă parte din Comisia  de evaluare a 
probei de interviu a concursului de directori al Şcolii Profesionale “Areta 
Teodorescu”;

11 Hotărârea nr.65/29.10.2021 privind aprobarea dezmembrării suprafeței de teren de 
11551 mp.;

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 octombrie 2021

ORDINEA DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa 
pentru trimestrul al III-lea al anului 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al 
Comunei Griviţa, în componenţa Comisiei  de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din  Şcoala Profesională 
“Areta Teodorescu”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

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

4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.22/2011 cu privire la stabilirea situațiilor care 

motivează acordarea ajutoarelor de urgență persoanelor și familiilor aflate în dificultate. Iniţiator-Primar 
Stroe Vasile;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii unității administrativ teritoriale Comuna Grivita 
cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării la capitalul social al operatorului regional 
SC Urban SA Slobozia, în calitate de acționar cu drepturi depline. 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;

2. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

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

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui  reprezentant din partea Consiliului Local al 
Comunei Griviţa, care să facă parte din Comisia  de evaluare a probei de interviu a concursului de 
directori al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu”.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării suprafeței de teren de 11551 mp..Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;



ROMANIA

JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA

SECRETAR GENERAL

Nr. 5 din 20.10.2021

PROCES-VERBAL AFIŞARE PROIECTE HOTĂRÂRI

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
locală, am procedat astăzi 20.10.2021, la afişarea următorului proiect de hotărâre:

Nr.crt C o n ţ i n u t

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa 
pentru trimestrul al III-lea al anului 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

2 Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei
Griviţa, în componenţa Comisiei  de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din  Şcoala Profesională
“Areta Teodorescu”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile ;

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

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

5 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.22/2011 cu privire la stabilirea situațiilor care 
motivează acordarea ajutoarelor de urgență persoanelor și familiilor aflate în dificultate. Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

6 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii unității administrativ teritoriale Comuna Grivita cu 
unele unități administrativ teritoriale în vederea participării la capitalul social al operatorului 
regional SC Urban SA Slobozia, în calitate de acționar cu drepturi depline. 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. 4216 din 02.11.2021 

PROCES  VERBAL

   În conformitate cu prevederile art. 138  alin. 17 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ, astăzi 2 noiembrie 2021 am procedat la afişarea procesului verbal
al şedinţei Consiliului local  Griviţa din data de 29 octombrie  2021.

   În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 52/2003, republicată,  privind transparenţa
decizională în administraţie astăzi 2 noiembrie 2021, am procedat la afişarea minutei şedinţei Consiliului
local Griviţa din data 29 octombrie  2021.
             

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



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                                     
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA                                       
PRIMAR                

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

din data de  29 octombrie 2021, orele 09.00

              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
octombrie 2021 orele 09.00, la sediul Primăriei comunei Griviţa, Sala de şedinţe, conform  documentului
de convocare anexat.:

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

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

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

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

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

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

administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Ialomiţa pentru exercitarea 

controlului de legalitate.

                      PRIMAR,                                                             
                              Vasile STROE                                           
                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU  LEGALITATE

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



Nr. 211
Din 20.10.2021
Emisă în Griviţa
Ex.  

                                        

 

 Anexă la Dispoziţia nr. 211 /20.10.2021
a Primarului Comunei Griviţa, Judeţul Ialomiţa

                                                    
C O N V O C A T O R

 În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 211 din  20 octombrie 2021 sunteţi convocat în 
şedinţa ordinară în data de 29 octombrie 2021 ora 09.00, la sediul Primăriei comunei Griviţa, Sala de 
şedinţe, avînd următorul Proiect de  ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa 
pentru trimestrul al III-lea al anului 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al 
Comunei Griviţa, în componenţa Comisiei  de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din  Şcoala Profesională 
“Areta Teodorescu”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

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

4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.22/2011 cu privire la stabilirea situațiilor care 

motivează acordarea ajutoarelor de urgență persoanelor și familiilor aflate în dificultate. Iniţiator-Primar 
Stroe Vasile;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii unității administrativ teritoriale Comuna Grivita 
cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării la capitalul social al operatorului regional 
SC Urban SA Slobozia, în calitate de acționar cu drepturi depline. 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.  4006 din 20.10.2021

PROCES-VERBAL

încheiat  astăzi  cu  ocazia  afişării dispoziţiei de  convocare  a  şedinţei ordinare  din data  de  29
octombrie  2021,  ora 09.00,  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 Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa 
pentru trimestrul al III-lea al anului 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al 
Comunei Griviţa, în componenţa Comisiei  de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din  Şcoala Profesională 
“Areta Teodorescu”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

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

4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.22/2011 cu privire la stabilirea situațiilor care 

motivează acordarea ajutoarelor de urgență persoanelor și familiilor aflate în dificultate. Iniţiator-Primar 
Stroe Vasile;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii unității administrativ teritoriale Comuna Grivita 
cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării la capitalul social al operatorului regional 
SC Urban SA Slobozia, în calitate de acționar cu drepturi depline. 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 octombrie 2021 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Griviţa.
Consiliul  Local Griviţa a fost  convocat în şedinţă ordinară de către primarul comunei Griviţa,

domnul Stroe Vasile prin dispoziţia nr.  211 / 20.10.2021  care stabileşte data,  ora şi locul desfăşurarii
şedinţei precum şi proiectul ordinii de zi. Dispoziţia a fost afişată la sediul Consiliului Local Griviţa prin
grija secretarului general al U.A.T. Griviţa.

Participanţi la şedinţă: Bâlbâe Mihail, Bunica Dumitru, Gavrilă Ion, Georgescu Adrian, Grigore
Aurelian, Nica Cornel, Margine Georgeta, 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 10 din cei 13 consilieri aleşi, declară deschise
lucrările şedinţei şi dă cuvântul domnului primar, care supune la vot procesul verbal al şedinţei Consiliului
Local din data de 20.10.2021,  votat de asemenea cu unanimitate de voturi.

Domnul primar prezintă ordinea de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa

pentru trimestrul al III-lea al anului 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al 

Comunei Griviţa, în componenţa Comisiei  de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din  Şcoala Profesională 
“Areta Teodorescu”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

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

4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.22/2011 cu privire la stabilirea situațiilor care 

motivează acordarea ajutoarelor de urgență persoanelor și familiilor aflate în dificultate. Iniţiator-Primar 
Stroe Vasile;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii unității administrativ teritoriale Comuna Grivita 
cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării la capitalul social al operatorului regional 
SC Urban SA Slobozia, în calitate de acționar cu drepturi depline. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

7. Diverse.            
Domnul primar solicită suplimentarea ordinei 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;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al

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



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

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui  reprezentant din partea Consiliului Local al 
Comunei Griviţa, care să facă parte din Comisia  de evaluare a probei de interviu a concursului de 
directori al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu”.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării suprafeței de teren de 11551 mp..Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

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

aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa pentru trimestrul al III-lea al anului 
2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Având raportul compartimentului de contabilitate cu privire la contul de execuție
aferent trim.III, se impune adoptarea hotărârii privind aprobarea contului de execuție pentru trim. III al
anului 2021.”
            D-nul Bâlbâe Mihail: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa 
pentru trimestrul al III-lea al anului 2021 este votat cu 10 voturi “pentru”. 

Al doilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentată care este supus dezbaterii este cel 
privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei Griviţa, în componenţa 
Comisiei  de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din  Şcoala Profesională “Areta Teodorescu”. Iniţiator-
Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Așa cum a fost prezentat la ședința pe comisii este necesară adoptarea proiectului
de hotărâre prezentat. Vă rog să faceți propuneri pe care secretarul general le va nota pe buletinul de vot
după care va ramâne pe buletin doar o singură persoană care să reprezinte Consiliul local  în Comisiei  de
Evaluare şi Asigurare a Calităţii din  Şcoala Profesională “Areta Teodorescu ”.
            D-nul Bâlbâe Mihail: “ În urma votului secret exprimat a fost demnat domnul consiler local
Rotaru Daniel. Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al 
Comunei Griviţa, în componenţa Comisiei  de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din  Şcoala Profesională 
“Areta Teodorescu” a domnului consiler local Rotaru Daniel este votat cu 10 voturi “pentru”. 

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

D-nul Primar:“Urmare a solicitării de desemnare a doi reprezentanți ai consilului local în cadru
Consiliului de administrație al Școlii Areta Teodorescu vă rog să faceți propuneri pe care secretarul le va
nota și prin vot secreta vețidesemna doi consileri locali. În urma desfășurării votului secreta au fost aleți
domni consilieri locali Bâlbâe Mihail și Bunică Dumitru ”.
            D-nul Bâlbâe Mihail: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi  reprezentanți din partea Consiliului Local al 
Comunei Griviţa, în componenţa Consiliului  de Administraţie al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu” 
a domnilor consilieri locali Bâlbâe Mihail și Bunică Dumitru este votat cu 10 voturi “pentru”. 

Al patrulea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este 
cel privind alegerea preşedintelui de şedinţă. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul  Primar:“Urmare  a  expirării  celor  trei  luni  pentru  care  a  fost  ales  președinte  de  ședință
domnul Bâlbâe Mihail se imalegerea unui nou președinte de ședință fapt pentru care vă rog să faceți
propuneri.”.
             D-nul Bâlbâe Mihail: “Propun pe domnul Rotaru Daniel”

  D-nul Bâlbâe Mihail: “Cine este pentru?”
Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă în persoana domnului Rotaru Daniel

este votat cu 10 voturi “pentru”. 
Al cincilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este 

cel privind modificarea HCL nr.22/2011 cu privire la stabilirea situațiilor care motivează acordarea 
ajutoarelor de urgență persoanelor și familiilor aflate în dificultate. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Urmare a majorărilor de prețuri la materiale și consumabile utilizate la procesiunile
de  deces  a  persoanelor  neasigurate  care  solicită  decontarea  unor  cheltuieli  se  impune  emiterea  unei
hotărâri  de  consiliu care  să  permită  decontarea  unei  sume  de  maxim  1000  lei  conform  proiectului
prezentat ”.



            D-nul Bâlbâe Mihail: “Cine este pentru?”
Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.22/2011 cu privire la stabilirea situațiilor care 

motivează acordarea ajutoarelor de urgență persoanelor și familiilor aflate în dificultate este votat cu 10 
voturi “pentru”. 

Al șaselea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este cel
privind aprobarea asocierii unității administrativ teritoriale Comuna Grivita cu unele unități administrativ 
teritoriale în vederea participării la capitalul social al operatorului regional SC Urban SA Slobozia, în 
calitate de acționar cu drepturi depline. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Urmare a aderării la ADI Periurbană pentru operarea serviciului de apă și canalizare
este necesară și participarea la capitalul operatorului URBAN SA  conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Bâlbâe Mihail: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii unității administrativ teritoriale Comuna Grivita 
cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării la capitalul social al operatorului regional 
SC Urban SA Slobozia, în calitate de acționar cu drepturi depline este votat cu 10 voturi “pentru”. 

Al șaptelea 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. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Urmare amăsurătorilor cadastrale efectuate se impune adoptarea unei hotărârii de
consiliu  conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Bâlbâe Mihail: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa este votat cu 10 voturi “pentru”. 

Al optulea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este cel
privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Griviţa, judeţul 
Ialomiţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Urmare a măsurătorilor cadastrale efectuate se impune adoptarea unei hotărârii de
consiliu  conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Bâlbâe Mihail: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa este votat cu 10 voturi “pentru”. 

Al nouălea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este 
cel privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Urmare a  necesarului de mutare a  unor sume la  alte  capitole  datorită  execuției
adoptate se impune adoptarea unei hotărârii de consiliu  conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Bâlbâe Mihail: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2021este votat 
cu 10 voturi “pentru”. 

Al zecelea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este cel
privind desemnarea unui  reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei Griviţa, care să facă parte 
din Comisia  de evaluare a probei de interviu a concursului de directori al Şcolii Profesionale “Areta 
Teodorescu”.Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Așa cum a fost prezentat la ședința pe comisii este necesară adoptarea proiectului
de hotărâre prezentat. Vă rog să faceți propuneri pe care secretarul general le va nota pe buletinul de vot
după care va ramâne pe buletin doar o singură persoană care să reprezinte Consiliul local  în Comisia  de
evaluare a probei de interviu a concursului de directori al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu”
            D-nul Bâlbâe Mihail: “ În urma votului secret exprimat a fost demnat doamna consiler local
Margine Georgeta. Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al 
Comunei Griviţa, în componenţa Comisia  de evaluare a probei de interviu a concursului de directori al 
Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu” a doamnei consiler local Margine Georgeta este votat cu 10 voturi
“pentru”. 

Al unsprezecelea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii 
este cel privind aprobarea dezmembrării suprafeței de teren de 11551 mp.Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Așa cum a fost discutat anterior știți că urmează să facel un teren de sport sintetic
fapt pentru care a efectuat o dezmembrare a unei suprafețe de teren din domeniul public care trebuie
aprobată prin hotărâre de consiliu local.”



            D-nul Bâlbâe Mihail: “Cine este pentru?”
Proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării suprafeței de teren de 11551 mp este votat 

cu 10 voturi “pentru”. 
În încheierea lucrărilor ședinței de consiliu a fost prezentată o cere a unui reprezentant al unei 

societăți de fast food care ar dori o suprafață de închiriat pentru ampalasarea unei rulote în fața Săli de 
sport.Domnul primar nu agreează această solicitare fapt pentru care propune respingerea cererii .

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.,     
                    Mihail BÂLBÂE                                                          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 octombrie 2021 ora 09:00

              

Nr. crt. Numele si preumele Semnatura

1 BÂLBÂE MIHAIL

2 BUNICA DUMITRU

3 DAMIAN DUMITRU

4 DUDAŞ CRISTIAN DORIN

5 GAVRILĂ ION

6 GEORGESCU ADRIAN

7 GRIGORE AURELIAN

8 MARGINE GEORGETA

9 NICA CORNEL

10 OPREA GHEORGHE

11 ROTARU DANIEL

12 STAN MARINICĂ

13 VASILE ŞTEFAN

SECRETAR GENERAL AL U.A.T,

Dumitru - Marius  DEMETER



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 29 octombrie

2021, ora 09.00 la sediul Primăriei comunei Griviţa, cu următoarea ordine de zi:

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

pentru trimestrul al III-lea al anului 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

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

Comunei Griviţa, în componenţa Comisiei  de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din  Şcoala Profesională 

“Areta Teodorescu”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi  reprezentanți din partea Consiliului Local al 

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

Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

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

5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.22/2011 cu privire la stabilirea situațiilor care 

motivează acordarea ajutoarelor de urgență persoanelor și familiilor aflate în dificultate. Iniţiator-Primar 

Stroe Vasile;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii unității administrativ teritoriale Comuna Grivita 

cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării la capitalul social al operatorului regional 

SC Urban SA Slobozia, în calitate de acționar cu drepturi depline. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

7. Diverse.            

 

SECRETAR GENERAL AL U.A.T,

Dumitru - Marius  DEMETER



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proiect
 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa
pentru trimestrul al III-lea al anului 2021

        Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere:
-     referat de aprobare al primarului comunei Griviţa nr.3910 din 11.10.2021 ;
 raportul compartimentului de specialitate nr.3923 din 12.10.2021 ;  
 prevederile art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin (4) lit. a), art. 139, alin (1), alin (3), lit. a),  art. 196

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1.  Se  aprobă Contul  de  execuţie  a  bugetului  local  al  comunei  Griviţa pentru
trimestrul  al  III-lea  al  anului  2021,  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. 55
Din 20.10.2021
Adoptat la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

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

pentru trimestrul al III-lea al anului 2021

        Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere:
-     referat de aprobare al primarului comunei Griviţa nr.3910 din 11.10.2021 ;
-     raportul compartimentului de specialitate nr.3923 din 12.10.2021 ;  
- avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 

domeniului  public şi  privat,  agricultură,  gospodărie comunală,  protecţia mediului,  servicii  şi
comerţ nr.4022  din  20.10.2021 ; 

- avizul Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia 
drepturilor copilului, sport, turism nr.4018 din  20.10.2021;

-   avizul Comisiei juridică şi de administraţie publică nr.4014  din  20.10.2021;      
 prevederile art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin (4) lit. a), art. 139, alin (1), alin (3), lit. a),  art. 196

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1.  Se  aprobă Contul   de  execuţie  a  bugetului  local  al  comunei  Griviţa pentrul
trimestrul  al  III-lea  al  anului  2021,  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 octombrie 2021 , cu un număr de 10 voturi
“Pentru”  , 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.

                       
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

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

Nr.55 
Din 28.10.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



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

RAPORT DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei
Griviţa pentru trimestrul al III-lea al anului 2021

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

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

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

bugetului local al comunei Griviţa pentru trimestrul al III-lea al anului 2021.

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

verbal de şedinţa, au rezultat urmatoarele :

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

„pentru”, ___”împotriva”.

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

modificare a conţinutului actului de autoritate.

Având in vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

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

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

ŞI  FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA, comisia

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

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

                            AVIZEAZĂ FAVORABIL:

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

Griviţa  pentru  trimestrul  al  III-lea  al  anului  2021  şi  propune  plenului  Consiliului  local  al

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

         PRESEDINTE,                                                       MEMBRI,
         Rotaru Daniel                                                 Stan Marinică

                                                                      Vasile Ştefan

                                                                      Grigore Aurelian

                                                                                  Bâlbâe Mihail



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

R A P O R T DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei
Griviţa pentru trimestrul al III-lea al anului 2021

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

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

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

al anului 2021. 

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

procesul- verbal de şedinţă, au rezultat următoarele :

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

voturi „pentru”, ___voturi ”împotrivă”.

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

modificare a conţinutului actului de autoritate.

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

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

ŞI  FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA, comisia

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

turism, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL:

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

Griviţa pentru trimestrul al III-lea al anului 2021 şi propune plenului Consiliului local al 

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

PRESEDINTE,                                                           MEMBRI,

Margine Georgeta                                                 Gavrilă Ion

                                                                                 Nica Cornel

                                                                                 Vasile Ştefan

                                                                                 Oprea Gheorghe



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

R A P O R T  DE  AVIZARE 

al proiectului de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei
Griviţa pentru trimestrul al III-lea al anului 2021

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

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

Griviţa pentru trimestrul al III-lea al anului 2021.

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

verbal de şedinţă, au rezultat următoarele :

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

„pentru”, ___voturi ”împotriva”.

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

modificare a conţinutului actului de autoritate.

Având în vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

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

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

ŞI  FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA, comisia

juridică şi de administraţie publică, 

AVIZEAZĂ FAVRABIL:

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

comunei Griviţa pentru trimestrul al III-lea al anului 2021 şi propune plenului Consiliului local

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

         PREŞEDINTE,                                                       MEMBRI,
      
     Georgescu Adrian               Dudaş Cristian Dorin

                                Oprea Gheorghe

                                                                          Bunică Dumitru

                                                                                      Damian Dumitru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

P r o i e c t
H O T Ă R Â R E

privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei Griviţa, în
componenţa Comisiei  de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din  Şcoala Profesională “Areta

Teodorescu”

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  adresa nr.1556 din 03.09.2021 înregistrată la Primăria Griviţa sub nr. 3383 din  

06.09.2021;
-  referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 3853 din 07.10.2021;          
-  raportul compartimentului de specialitate nr.3875 din 11.10.2021;

            -  prevederile LEGII nr. 87 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Gu-
vernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

 
În temeiul prevederilor art. 129 alin (7) lit. a), art. 139, alin (1), alin (6),  art. 196 alin.(1) lit.a)

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

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 – Se aprobă desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei 
Griviţa, în componenţa Comisiei  de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din  Şcoala Profesională “Areta
Teodorescu”, a  d-nului consilier_____________________.

Art. 2 – Cu aducerea la cunoştinţa publică se însărcinează secretarul general al U.A.T. .

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

Nr. 56
Din 20.10.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei Griviţa, în
componenţa Comisiei  de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din  Şcoala Profesională “Areta

Teodorescu”

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  adresa nr.1556 din 03.09.2021 înregistrată la Primăria Griviţa sub nr. 3383 din  

06.09.2021;
-  referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 3853 din 07.10.2021;          
-  raportul compartimentului de specialitate nr.3875 din 11.10.2021;
-  aviz  al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia 

drepturilor copilului, sport, turism nr.4019 din 20.10.2021; 
             -  prevederile LEGII nr. 87 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Gu-
vernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

 
În temeiul prevederilor art. 129 alin (7) lit. a), art. 139, alin (1), alin (6),  art. 196 alin.(1) lit.a)

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

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1  – Se aprobă desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei
Griviţa, în componenţa Comisiei  de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din  Şcoala Profesională “Areta
Teodorescu”, a  d-nului consilier Rotaru Daniel.

Art. 2 – Cu aducerea la cunoştinţa publică se însărcinează secretarul general al U.A.T. 

Prezenta hotărâre a fost  adoptată  astăzi  ,  29 octombrie  2021 ,  cu un număr de 10 voturi
“Pentru”, 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.        
                 
                            
                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              Mihail BÂLBÂE 
                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
                                                                          Dumitru- Marius  DEMETER 

Nr. 56
Din 29.10.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 3853 din 07.10.2021

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Stroe Vasile, primar al comunei Griviţa, solicit plenului Consiliului Griviţa 
desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei Griviţa, în componenţa 
Comisiei  de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din  Şcoala Profesională “Areta Teodorescu”.

PRIMAR
Vasile STROE



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA
SECRETAR GENEARL AL U.A.T.
Nr. 3875 din 11.10.2021

RAPORT 

Subsemnatul Demeter Dumitru Marius, secretar general al U.A.T.,  prin prezentul raport  arăt
că sunt întrunite condiţiile legale pentru desemnarea unui consilier local în componenţa Comisiei  de 
Evaluare şi Asigurare a Calităţii din  Şcoala Profesională “Areta Teodorescu”din comuna Griviţa, 
judeţul Ialomiţa.

Baza legală pentru acest demers sunt prevederile-  prevederile LEGII nr. 87 din 10 aprilie 
2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei;

 
.

SECRETAR GENEARL AL U.A.T.
                                        Dumitru –Marius  DEMETER



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

R A P O R T DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local
al Comunei Griviţa, în componenţa Comisiei  de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din  Şcoala

Profesională “Areta Teodorescu”

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

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

desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei Griviţa, în componenţa 

Comisiei  de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din  Şcoala Profesională “Areta Teodorescu”, urmând 

ca nominalizarea să fie făcută în plenul Consiliului Local.

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 desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei 

Griviţa, în componenţa Comisiei  de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din  Şcoala Profesională “Areta

Teodorescu”, urmând ca nominalizare să fie făcută în plenul Consiliului local şi propune plenului 

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

spre avizare.

PRESEDINTE,                                                           MEMBRI,

Margine Georgeta                                                  Gavrilă Ion
                                                                                
                                                                                 Nica Cornel
                                                                                
                                                                                 Vasile Ştefan
                                                                                
                                                                                 Oprea Gheorghe                                                    



BULETIN DE VOT

 pentru desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei
Griviţa, în componenţa Comisiei  de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din  Şcoala

Profesională “Areta Teodorescu”

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

4.___________________________

5.___________________________



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

P r o i e c t
H O T Ă R Â R E

privind desemnarea a doi  reprezentanți din partea Consiliului Local al Comunei Griviţa, în
componenţa Consiliului  de Administraţie al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu”

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  adresa nr.1554 din 03.09.2021 înregistrată la Primăria Griviţa sub nr. 3385 din  

06.09.2021;
-  referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.3911 din 11.10.2021 ;   
-  raportul compartimentului de specialitate nr.3912 din 11.10.2021;

            -  prevederile Ordinului nr. 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea  Metodologiei-             
cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, actualizat;

 -   prevederile art. 94 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,  modificările şi 
completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin (7) lit. a), art. 139, alin (1), alin (6),  art. 196 alin.(1) lit.a)
din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1  – Se aprobă desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei
Griviţa, în componenţa Consiliului  de Administraţie al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu, a  d-
nului consilier_____________________ și a  d-nului consilier_____________________.

Art. 2 – Cu aducerea la cunoştinţa publică se însărcinează secretarul comunei Griviţa .

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

Nr. 57
Din 20.10.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea a doi reprezentanți din partea Consiliului Local al Comunei Griviţa, în
componenţa Consiliului  de Administraţie al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu”

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  adresa nr.1554 din 03.09.2021 înregistrată la Primăria Griviţa sub nr. 3385 din  

06.09.2021;
-  referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.3911 din 11.10.2021 ;   
-  raportul compartimentului de specialitate nr.3912 din 11.10.2021;
-  raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă

socială, protecţia drepturilor copilului, sport, turism nr.4020 din 20.10.2021; 
             - prevederile Ordinului nr. 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea  Metodologiei-             
cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar;

 -   prevederile art. 94 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,  modificările şi 
completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin (7) lit. a), art. 139, alin (1), alin (6),  art. 196 alin.(1) lit.a)
din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.  1  –  Se  aprobă  desemnarea  din  partea  Consiliului  Local  al  Comunei  Griviţa,  în
componenţa  Consiliului   de  Administraţie  al  Şcolii  Profesionale  “Areta  Teodorescu,  a  d-nului
consilier Bâlbâe Mihail și a d-nului consilier Bunica Dumitru.

Art. 2 – Cu aducerea la cunoştinţa publică se însărcinează secretarul  general al  comunei
Griviţa .

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 29 octomibrie 2021 , cu un număr de 10 voturi
“Pentru”, 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.       
                 
                            
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              Mihail BÂLBÂE 
                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
                                                                          Dumitru- Marius  DEMETER 

Nr. 57
Din 29.10.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 3911 din 11.10.2021

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Stroe Vasile, primar al comunei Griviţa, solicit plenului Consiliului Griviţa 
desemnarea a doi  consilieri locali care să facă parte din Consiliul de administraţie al Şcolii 
Profesionale Areta Teodorescu, datorită modificărilor legislaţiei incidente la Legea educaţiei.

PRIMAR
VASILE STROE



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 3912 din 11.10.2021

RAPORT 

Subsemnatul Demeter Dumitru Marius, secretar al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa, prin 
prezentul raport  arăt că sunt întrunite condiţiile legale pentru desemnarea unui consilier local în 
cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii Profesionale Areta Teodorescu din comuna Griviţa, 
judeţul Ialomiţa.

Baza legală pentru acest demers sunt prevederile art. 94 alin. (2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011,  modificările şi completările ulterioare şi prevederile Ordinului nr. 5154 din 30 
august 2021 pentru aprobarea  Metodologiei- cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,actualizat.

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



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

R A P O R T DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți din partea Consiliului Local
al Comunei Griviţa, în componenţa Consiliului  de Administraţie al Şcolii Profesionale “Areta

Teodorescu”

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

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

desemnarea a doi  reprezentanți din partea Consiliului Local al Comunei Griviţa, în componenţa 

Consiliului  de Administraţie al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu”, urmând ca nominalizarea să

fie făcută în plenul Consiliului Local.

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.

Având în vedere rezultatul dezbaterii şi al 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 învăţământ, cultură, culte, sănătate, 

asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului, sport, turism, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi  reprezentanți din partea Consiliului Local al 

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

Teodorescu”, urmând ca nominalizare să fie făcută în plenul Consiliului local şi propune plenului 

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

spre avizare.

PRESEDINTE,                                                           MEMBRI,

Margine Georgeta                                                  Gavrilă Ion
                                                                                
                                                                                 Nica Cornel
                                                                                
                                                                                 Vasile Ştefan
                                                                                
                                                                                 Oprea Gheorghe                                                    



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA

P r o i e c t 
H O T Ă R Â R E

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa.

Având în vedere:

- Propunerile făcute de consilierii locali  conform legii;

- Votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie;

- raportul secretarului comunei Grivita înregistrat sub nr.3960 din 14.10.2021 ;      

În conformitate cu:

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

privind Codul administrativ;

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

FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA aprobat  prin

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

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

privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.  unic.  Se  alege   preşedinte  de  şedinţă  pentru  lunile  noiembrie,  decembrie  2021  și

ianuarie  2022 domnul  consilier  _____________________care  va  conduce  şedinţele  Consiliului

local al comunei Griviţa şi va semna hotărârile adoptate de acesta.

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

Nr. 58
Din 20.10.2021  
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA

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

Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa.

Având în vedere:

- propunerile făcute de consilierii locali  conform legii;

- votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie.;

- raportul secretarului comunei Grivita inregistrat sub nr. 3960 din 14.10.2021 ;

             - avizul Comisiei juridică şi de administraţie publică nr.4015  din  20.10.2021;      

În conformitate cu:

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

privind Codul administrativ;

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

FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA aprobat prin

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

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

privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.  unic.  Se alege  preşedinte  de şedinţă   pentru lunile  noiembrie,  decembrie  2021 și

ianuarie 2022 domnul Rotaru Daniel, consilier  local, care va conduce şedinţele Consiliului local al

comunei Griviţa şi va semna hotărârile adoptate de acesta.

Prezenta  hotărâre  a  fost  adoptată  astăzi,29  octombrie  2021 ,  cu un  număr  de  10 voturi
“Pentru”, 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi. 
                
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

                      Mihail BÂLBÂE                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                               SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

                                                                                                Dumitru- Marius DEMETER 

Nr. 58
Din 28.10.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMARIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 3960 din 14.10.2021            

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

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

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

prevederile legale.

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

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

ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE  AL  CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA,  JUDEŢUL

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

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

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

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

Având în vedere faptul că la sfârşitul lunii octombrie 2021 expiră mandatul domnului Bâlbâe

Mihail, care a fost  ales preşedinte de şedinţă pentru lunile august, septembrie și octombrie 2021,

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

luni ( noiembrie, decembrie 2021 și ianuarie 2022)  şi propun Consiliului Local aprobarea hotărârii

privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

SECRETAR GENERAL AL U.A.T,

Dumitru  - Marius  DEMETER  



ROMÂNIA

JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Comisia juridică şi de administraţie publică

Nr. ______ din______________ 

R A P O R T  DE  AVIZARE 

al proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

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

proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

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

verbal de şedinţă, au rezultat următoarele :

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

„pentru”, ___voturi ”împotriva”.

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

modificare a conţinutului actului de autoritate.

Având în vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

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

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

FUNCŢIONARE  AL  CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA,  JUDEŢUL  IALOMIŢA,  comisia

juridică şi de administraţie publică, 

 AVIZEAZĂ FAVRABIL:

 proiectul  de  hotărâre  privind  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă şi propune  plenului

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

spre avizare.

                       PREŞEDINTE,                                                     MEMBRI,
                    Georgescu Adrian                                          Dudaş Cristian Dorin

                                                                                             Oprea Gheorghe

                                                                                             Bunică Dumitru

                                                                                             Damian Dumitru



JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

P r o i e c t
H O T Ă R Â R E

privind  modificarea HCL nr.22/2011 cu privire la stabilirea situațiilor care motivează acordarea
ajutoarelor de urgență persoanelor și familiilor aflate în dificultate

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
–referat de aprobare al primarului comunei Griviţa   înregistrat cu nr.3963 din 15.10.2021 ;

–raportul compartimentului de specialitate nr.4003 din 19.10.2021;

- prevederile art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind ajutorul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare; 

-  prevederile art. 11 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările
ulterioare;

-  prevederile  art.  41,42,43,44,46,47,48  din  H.G. nr.  50/2011 pentru  aprobarea  Normelor
metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.  416/2001,privind  venitul  minim  garantat cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. d), art. 129 alin (7) lit.b), art. 139, alin (1),  art. 196
alin.(1) lit.a) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și compltările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: - În HCL nr.22/2011 cu privire la stabilirea situațiilor care motivează acordarea 
ajutoarelor de urgență persoanelor și familiilor aflate în dificultate, modificată și completată cu HCL 
nr.43/2011, HCL nr.30/2014, HCL nr.23/2016 la Art.2 se va modifica astfel: ,,Art.2- Cuantumul 
ajutorului de urgenţă se va stabili prin dispoziţia primarului, în limita fondurilor aprobate în bugetul
local al comunei, şi nu va depăşi suma de 1000 lei pentru deces,… ”

Art. 2 –Celelalte prevederi rămân în vigoare conform HCL nr.22/2011 modificată și completată
cu HCL nr.43/2011, HCL nr.30/2014, HCL nr.23/2016.                       

Art. 3 – Primarul comunei Griviţa şi compartimentul financiar contabil vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri,  care va fi adusa la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al
comunei.                        

  
                                       INIŢIATOR,                                             
                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

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

Nr. 59
Din 20.10.2021
Adoptat la Griviţa
Ex
JUDEŢUL IALOMIŢA



CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind  modificarea HCL nr.22/2011 cu privire la stabilirea situațiilor care motivează acordarea
ajutoarelor de urgență persoanelor și familiilor aflate în dificultate

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
–referat de aprobare al primarului comunei Griviţa   înregistrat cu nr.3963 din 15.10.2021 ;

–raportul compartimentului de specialitate nr.4003 din 19.10.2021;

- prevederile art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind ajutorul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare; 

-  prevederile art. 11 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările
ulterioare;

-  prevederile  art.  41,42,43,44,46,47,48  din  H.G. nr.  50/2011 pentru  aprobarea  Normelor
metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.  416/2001,privind  venitul  minim  garantat cu
modificările şi completările ulterioare;

-     avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 
domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului,  servicii şi comerţ
nr.4024 din  20.10.2021 ; 
–avizul Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia 
drepturilor copilului, sport, turism nr.4021 din  20.10.2021;
–avizul Comisiei juridică şi de administraţie publică nr.4016  din  20.10.2021;      

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. d), art. 129 alin (7) lit.b), art. 139, alin (1),  art. 196
alin.(1) lit.a) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și compltările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1: - În HCL nr.22/2011 cu privire la stabilirea situațiilor care motivează acordarea 

ajutoarelor de urgență persoanelor și familiilor aflate în dificultate, modificată și completată cu HCL 
nr.43/2011, HCL nr.30/2014, HCL nr.23/2016 la Art.2 se va modifica astfel: ,,Art.2- Cuantumul 
ajutorului de urgenţă se va stabili prin dispoziţia primarului, în limita fondurilor aprobate în bugetul
local al comunei, şi nu va depăşi suma de 1000 lei pentru deces,… ”

Art. 2 –Celelalte prevederi rămân în vigoare conform HCL nr.22/2011 modificată și completată
cu HCL nr.43/2011, HCL nr.30/2014, HCL nr.23/2016.                       

Art. 3 – Primarul comunei Griviţa şi compartimentul financiar contabil vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri,  care va fi adusa la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al
comunei.                         

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 29 octombrie 2021 , cu un numar de 10 voturi “Pentru”,
0 voturi  “Abtineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

                         Mihail BÂLBÂE                                               CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,                

                                                                                           Dumitru-Marius  DEMETER  
                                                                 
Nr. 59
Din 29.10.2021
Adoptată la Griviţa
Ex
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA



PRIMAR
Nr. 3963 din 15.10.2021

REFERAT DE APROBARE

privind  modificarea HCL nr.22/2011 cu privire la stabilirea situațiilor care motivează acordarea
ajutoarelor de urgență persoanelor și familiilor aflate în dificultate

Subsemnatul, Stroe Vasile, primarul comunei Griviţa, având în vedere evoluția prețurilor la la 

produsele și serviciile de larg consum este necesară modificarea  HCL nr.22/2011 cu privire la stabilirea 

situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență persoanelor și familiilor aflate în dificultate, 

modificată și completată cu HCL nr.43/2011, HCL nr.30/2014, HCL nr.23/2016 la astfel: ,,Art.2- 

Cuantumul ajutorului de urgenţă se va stabili prin dispoziţia primarului, în limita fondurilor 

aprobate în bugetul local al comunei, şi nu va depăşi suma de 1000 lei pentru deces,… ” vă  propun 

modificarea acesteia  așa cum este specificat în proiectul de hotărâre.

PRIMAR,

Vasile STROE

JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 4003 din 19.10.2021



R A P O R T

Subsemnata, Mihalcea Elena Carmen inspector asistență socială și autoritate tutelară în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Griviţa, în legătură cu proiectul de hotărâre privind  

modificarea HCL nr.22/2011 cu privire la stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de 

urgență persoanelor și familiilor aflate în dificultate, arăt că acesta respectă prevederile legale.

Astfel în conformitate cu : 

- prevederile art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind ajutorul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare; 

-  prevederile art. 11 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările
ulterioare;

-  prevederile  art.  41,42,43,44,46,47,48  din  H.G. nr.  50/2011 pentru  aprobarea  Normelor
metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.  416/2001,privind  venitul  minim  garantat cu
modificările şi completările ulterioare;

Se pot acorda ajutoare de urgență din bugetele locale fapt pentru care se poate adopta suma așa

cum a fost propusă în proiectul de hotărâre.

INSPECTOR,

Elena Carmen MIHALCEA 

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  modificarea HCL nr.22/2011 cu privire la stabilirea situațiilor care
motivează acordarea ajutoarelor de urgență persoanelor și familiilor aflate în dificultate

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 modificarea  HCL nr.22/2011  cu  privire  la

stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență persoanelor și familiilor aflate în

dificultate.

          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 modificarea HCL nr.22/2011 cu privire la stabilirea situațiilor care

motivează  acordarea  ajutoarelor  de  urgență  persoanelor  și  familiilor  aflate  în  dificultate şi  propune

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

prezentate spre avizare.

         PRESEDINTE,                                                       MEMBRI,
         Rotaru Daniel                                                 Stan Marinică

                                                                      Vasile Ştefan

                                                                      Grigore Aurelian

                                                                                  Bâlbâe Mihail

ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA



Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor 
copilului, sport, turism.
Nr. ______ din _____________ 

R A P O R T DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre privind modificarea HCL nr.22/2011 cu privire la stabilirea situațiilor care
motivează acordarea ajutoarelor de urgență persoanelor și familiilor aflate în dificultate

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 

modificarea HCL nr.22/2011 cu privire la stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de 

urgență persoanelor și familiilor aflate în dificultate. 

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 modificarea HCL nr.22/2011 cu privire la stabilirea situațiilor care 

motivează acordarea ajutoarelor de urgență persoanelor și familiilor aflate în dificultate şi propune 

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

prezentate spre avizare.

PRESEDINTE,                                                           MEMBRI,

Margine Georgeta                                                 Gavrilă Ion

                                                                                 Nica Cornel

                                                                                 Vasile Ştefan

                                                                                 Oprea Gheorghe

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA



Comisia juridică şi de administraţie publică
Nr. ______ din______________    

R A P O R T  DE  AVIZARE 

al proiectului de hotărâre privind modificarea HCL nr.22/2011 cu privire la stabilirea situațiilor care
motivează acordarea ajutoarelor de urgență persoanelor și familiilor aflate în dificultate

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

proiectul  de  hotărâre  privind modificarea  HCL nr.22/2011  cu  privire  la  stabilirea  situațiilor  care

motivează acordarea ajutoarelor de urgență persoanelor și familiilor aflate în dificultate.

          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 modificarea HCL nr.22/2011 cu privire la stabilirea situațiilor care

motivează  acordarea  ajutoarelor  de  urgență  persoanelor  și  familiilor  aflate  în  dificultate şi propune

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

prezentate spre avizare.

         PREŞEDINTE,                                                       MEMBRI,
      
     Georgescu Adrian               Dudaş Cristian Dorin

                                Oprea Gheorghe

                                                                          Bunică Dumitru

                                                                                      Damian Dumitru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proiect
 HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii unității administrativ teritoriale Comuna Grivita cu unele unități
administrativ teritoriale în vederea participării la capitalul social al operatorului regional 

SC Urban SA Slobozia, în calitate de acționar cu drepturi depline

        Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-     referat de aprobare al primarului comunei Griviţa nr.3946 din 13.10.2021 ;
 raportul compartimentului de specialitate nr.3948 din 14.10.2021 ;  
 prevederile art. 89-91, art. 92 alin.(2) lit.c), art. 129 alin.(9) lit.a), art. 139 alin.(3) 

lit.f)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006, a finanțelor publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

În  temeiul  prevederilor  art.  139 din Ordonanța  de Urgență  a  Guvernului  nr.  57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se  aprobă  asocierea  unității  administrativ  teritoriale  Comuna  Grivita  cu  unele
unități administrativ teritoriale  prevăzute în anexa nr. 1 în vederea participării la capitalul social
al operatorului regional SC Urban SA Slobozia, în calitate de acționar cu drepturi depline cu
suma de 2.000 lei, reprezentând 800 acțiuni a 2.5 lei fiecare.

Art.2  Se aprobă Actul constitutiv,  actualizat,  al operatorului regional SC URBAN SA
Slobozia în forma prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3  Se ia  act  de  capitalul  social  majorat  al  operatorului  regional  SC URBAN SA
Slobozia în sumă totală de 622.792,50  lei, reprezentând un număr de 249.117acțiuni a 2,50 lei
fiecare, care va fi deținut de acționari după cum urmează:

1. Judeţul  Ialomiţa – 162.062 acțiuni,  integral plătite,  reprezentând aportul  în
numerar în valoare totală de 405.155 lei, reprezentând 65,05 % din capitalul social.
Participare la profit 65,05 % și participare la pierderi 65,05 %.

2. Municipiul Slobozia – 66.255 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 165.637,50 lei, reprezentând 26,60 % din capitalul social.
Participare la profit 26,60 % și participare la pierderi 26,60 %;

3. Orașul Amara - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar
în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare
la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

4.  Comuna  Ciulnița  –  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;



5.  Comuna Cosâmbești  -  800 acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

6.  Comuna Mărculești  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

7.  Comuna  Scânteia  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

8. Comuna Grivita - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar
în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare
la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %.

9.  Comuna  Adâncata  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

10.  Comuna  Albești  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

11.  Comuna Ciocârlia  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

12.  Comuna  Cocora  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

13. Comuna Gheorghe Doja - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul
în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

14. Comuna Gheorghe Lazăr - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul
în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

15.  Comuna  Giurgeni  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

16. Comuna Munteni Buzău - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

17.  Comuna  Ograda  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

18.  Comuna  Perieți  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

19.  Comuna  Rădulești  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

20. Comuna Valea Măcrișului - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul
în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

21. Comuna Maia - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar
în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare
la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;



22.  Comuna  Ciochina  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

23. Comuna Gura Ialomiței - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

24.  Comuna  Miloșești  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

25.  Comuna  Sărățeni  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

26.  Comuna  Traian  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

27. Comuna Valea Ciorii - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

28.  Comuna Borănești  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %.

Art.4 Domnul Stroe Vasile, primar, se desemnează în temeiul prevederilor art. 132 din
Codul administrativ, reprezentantul de drept al UAT Comuna Grivita în Adunarea Generală a
Acționarilor din cadrul operatorului regional SC URBAN SA Slobozia.

Art.5 Se mandatează domnul Stroe Vasile, primar, reprezentantul de drept al Comunei
Grivita în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul SC URBAN SA Slobozia, să semneze
Actul  constitutiv,  actualizat,  al  societății,  inclusiv  toate  documentele  necesare  înregistrării
modificărilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița.

Art.6 Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului și vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7 Prin grija secretarului  general  al  UAT Comuna Grivita,  prezenta hotărâre va fi
comunicată, Adunării Generale a Acționarilor din cadrul SC URBAN SA Slobozia, urmând a fi
adusă la cunoştinţă publică.

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

                 Dumitru-Marius DEMETER 

Nr. 60
Din 20.10.2021
Adoptat la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii unității administrativ teritoriale Comuna Grivita cu unele unități

administrativ teritoriale în vederea participării la capitalul social al operatorului regional 
SC Urban SA Slobozia, în calitate de acționar cu drepturi depline

        Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-     referat de aprobare al primarului comunei Griviţa nr.3946 din 13.10.2021 ;
 raportul compartimentului de specialitate nr.3948 din 14.10.2021 ;  
 prevederile art. 89-91, art. 92 alin.(2) lit.c), art. 129 alin.(9) lit.a), art. 139 alin.(3) 

lit.f)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006, a finanțelor publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
-     prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 

domeniului  public şi  privat,  agricultură,  gospodărie comunală,  protecţia mediului,  servicii  şi
comerţ nr.4023  din  20.10.2021 ; 

-   avizul Comisiei juridică şi de administraţie publică nr.4015  din  20.10.2021;      

În temeiul  prevederilor  art.  139 din Ordonanța  de Urgență  a  Guvernului  nr.  57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:
Art.1  Se  aprobă  asocierea  unității  administrativ  teritoriale  Comuna  Grivita  cu  unele

unități administrativ teritoriale  prevăzute în anexa nr. 1 în vederea participării la capitalul social
al operatorului regional SC Urban SA Slobozia, în calitate de acționar cu drepturi depline cu
suma de 2.000 lei, reprezentând 800 acțiuni a 2.5 lei fiecare.

Art.2  Se aprobă Actul constitutiv,  actualizat,  al operatorului regional SC URBAN SA
Slobozia în forma prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3  Se ia  act  de  capitalul  social  majorat  al  operatorului  regional  SC URBAN SA
Slobozia în sumă totală de 622.792,50  lei, reprezentând un număr de 249.117acțiuni a 2,50 lei
fiecare, care va fi deținut de acționari după cum urmează:

1. Judeţul  Ialomiţa – 162.062 acțiuni,  integral plătite,  reprezentând aportul  în
numerar în valoare totală de 405.155 lei, reprezentând 65,05 % din capitalul social.
Participare la profit 65,05 % și participare la pierderi 65,05 %.

2. Municipiul Slobozia – 66.255 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 165.637,50 lei, reprezentând 26,60 % din capitalul social.
Participare la profit 26,60 % și participare la pierderi 26,60 %;

3. Orașul Amara - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar
în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare
la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;



4.  Comuna  Ciulnița  –  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

5.  Comuna Cosâmbești  -  800 acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

6.  Comuna Mărculești  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

7.  Comuna  Scânteia  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

8. Comuna Grivita - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar
în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare
la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %.

9.  Comuna  Adâncata  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

10.  Comuna  Albești  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

11.  Comuna Ciocârlia  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

12.  Comuna  Cocora  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

13. Comuna Gheorghe Doja - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul
în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

14. Comuna Gheorghe Lazăr - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul
în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

15.  Comuna  Giurgeni  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

16. Comuna Munteni Buzău - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

17.  Comuna  Ograda  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

18.  Comuna  Perieți  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

19.  Comuna  Rădulești  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

20. Comuna Valea Măcrișului - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul
în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;



21. Comuna Maia - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar
în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare
la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

22.  Comuna  Ciochina  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

23. Comuna Gura Ialomiței - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

24.  Comuna  Miloșești  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

25.  Comuna  Sărățeni  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

26.  Comuna  Traian  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

27. Comuna Valea Ciorii - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

28.  Comuna Borănești  -  800  acțiuni,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social.
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %.

Art.4 Domnul Stroe Vasile, primar, se desemnează în temeiul prevederilor art. 132 din
Codul administrativ, reprezentantul de drept al UAT Comuna Grivita în Adunarea Generală a
Acționarilor din cadrul operatorului regional SC URBAN SA Slobozia.

Art.5 Se mandatează domnul Stroe Vasile, primar, reprezentantul de drept al Comunei
Grivita în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul SC URBAN SA Slobozia, să semneze
Actul  constitutiv,  actualizat,  al  societății,  inclusiv  toate  documentele  necesare  înregistrării
modificărilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița.

Art.6 Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului și vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7 Prin grija secretarului  general  al  UAT Comuna Grivita,  prezenta hotărâre va fi
comunicată, Adunării Generale a Acționarilor din cadrul SC URBAN SA Slobozia, urmând a fi
adusă la cunoştinţă publică.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 29 octombrie 2021 , cu un număr de 10 voturi
“Pentru”  , 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.

                       
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

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

Nr.60 
Din 28.10.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ANEXA 1 la HCL nr.60/29.10.2021

TABEL CENTRALIZATOR
cu noile unitățile administrativ-teritoriale participante la capitalul social al SC Urban SA

Slobozia și asociate cu UAT Comuna Grivita

Nr.
Crt.

Unitate administrativ-
teritorială

Cuantum participare
capital social

- lei - 

Număr părți sociale
deținute

1. Județul Ialomița 405.155 162.062
2. Municipiul Slobozia 165.637,50 66.255
3. Orașul Amara 2.000 800
4. Comuna Adâncata 2.000 800
5. Comuna Albești 2.000 800
6. Comuna Ciocârlia 2.000 800
7. Comuna Cocora 2.000 800
8. Comuna Gheorghe Doja 2.000 800
9. Comuna Gheorghe Lazăr 2.000 800
10. Comuna Milosesti 2.000 800
11. Comuna Giurgeni 2.000 800
12. Comuna Munteni Buzău 2.000 800
13. Comuna Ograda 2.000 800
14. Comuna Perieți 2.000 800
15. Comuna Rădulești 2.000 800
16. Comuna Valea Măcrișului 2.000 800
17. Comuna Maia 2.000 800
18. Comuna Ciochina 2.000 800
19. Comuna Gura Ialomiței 2.000 800
20. Comuna Sărățeni 2.000 800
21. Comuna Traian 2.000 800
22. Comuna Valea Ciorii 2.000 800
23. Comuna Borănești 2.000 800
24. Comuna Cosâmbești 2.000 800
25. Comuna Mărculești 2.000 800
26. Comuna Ciulnița 2.000 800
27. Comuna Scânteia 2.000 800

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



ANEXA 2 la HCL nr.60/29.10.2021

SOCIETATEA COMERCIALĂ
URBAN S.A. Slobozia

Sediul:  Romania,  Jud.  Ialomiţa,  Mun.  Slobozia,  Str.  Aleea

Crinilor, Nr.1  

Capital Social: 578.792,50  lei; J 21/259/1998 C.U.I.: 11316859

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL SOCIETĂŢII COMERCIALE

URBAN S.A. Slobozia

În conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, s-a procedat la întocmirea prezentu-
lui Act Constitutiv actualizat cu toate modificările la zi, implicând anularea Actului Constitutiv anterior, in
următoarele condiţii:

Capitolul I: Forma, denumirea, sediul, durata, emblema

Art.l Denumirea societăţii comerciale este URBAN S.A.
In toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile, alte acte emanand de la societate., se va menţiona den-
umirea,forma juridica,sediul social, numărul din Registrul Comerţului si Codul Unic de înregistrare.

Art. 2 Forma juridica a societății este societate pe acţiuni, persoana juridica romana, care isi desfa-
soara activitatea in conformitate cu legile romane si prevederile prezentului Act Constitutiv.

Art.3 Sediul(filiale sau sucursale)
Sediul societații este in tara Romania, jud. Ialomiţa, mun. Sobozia, str.Aleea Crinilor, nr. 1.

La data actualizării societatea nu are filiale sau sucursale.
Pe parcursul funcţionarii societatea va putea sa deschidă filiale, sucursale.
De asemenea, societatea va putea infiinta sau desfiinţa agenţii, puncte de lucru si alte subunităţi, fara ca
acesta sa constituie o modificare a Actului Constitutiv.
Sediul societății poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotărârii adunării generale a
acţionarilor.

Art. 4 Durata societății.
Societatea s-a constituit pe o perioada nelimitata, începând cu data înmatriculării in Registrul Comerţu-

lui.
Prin voinţa acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale, se poate schimba atat forma juridica cat si
sediul societății.

Capitolul II: Obiectul de activitate al societății

Art.5 Domeniul principal: 360 Captarea, tratarea si distribuţia apei.
Activitate principala:
3600 Captarea,tratarea si distribuţia apei

Activităţi secundare:
0162 Activitati auxiliare pentru creşterea animalelor 
3312 Repararea maşinilor 
3530 Furnizarea de abur si aer condiţionat 
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase 
3812 Colectarea deşeurilor periculoase
3821 Tratarea si eliminarea deşeurilor nepericuloase

3822 Tratarea si eliminarea deşeurilor periculoase 



3900 Activităţi si servicii de decontaminare 

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale si nerezidentiale

4211 Lucrări de construcţii a drumurilor si autostrăzilor

4212 Lucrări de construcţii a cailor ferate de suprafaţa si subteme

4213 Construcţia de poduri si tuneluri
4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrări de construtii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicaţii 

4291   Construcţii hidrotehnice
4299   Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4313 Lucrări de foraj si sondaj pentru construcţii
4321 Lucrări de instalaţii electrice
4322 Lucrări de instalaţii sanitare de încălzire si de aer condiţion-
at 
4323 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4331 Lucrări de ipsoserie
4332 Lucrări de tamplarie si dulgherie
4333 Lucrări de pardosire si placare a pereţilor
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de gea-
muri 
4339   Alte lucrări de finisare
4391   Lucrări de invelitori, şarpante si terase la construcţii 
4399   Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4511   Comerţ cu autoturisme si autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
4519 Comerţ cu alte autovehicule
4520 întreţinerea si repararea autovehiculelor
4531 Comerţ cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
4532 Comerţ cu amănuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4611  Intremedieri in comerţul cu materii prime agricole, animale vii, matreii prime textile si cu semifab-
ricate

4612 Intermedieri in comerţul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
4613 Intermedieri in comerţul cu material lemnos si materiale de construcţii
4614 Intermedieri in comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave si avioane
4615 Intermedieri in comerţul cu mobila, articole de menaj si de fierărie
4616 Intermedieri in comerţul cu textile, confecţii din blana, incaltaminte si articole din piele
4617 Intermedieri in comerţul cu produse alimentare, băuturi si tutun
4618 Intermedieri in comerţul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 Intermedieri in comerţul cu produse diverse
4711   Comerţ cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare,
băuturi si tutun

4730   Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule in magazine specializate
4771   Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, in magazine specializate
4775   Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate
4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
4932 Transporturi cu taxiuri
4939   Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
4950   Transporturi prin conducte
5221   Activităţi de servicii anexe pentru activitati terestre

  5610  Restaurante
5630   Baruri si alte activitati de servire a băuturilor
5811 Activitati de editare a cariilor
5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
5813 Activitati de editare a ziarelor

5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor 



5819   Alte activitati de editare
5821   Activitati de editare a jocurilor de calculator 
5829   Activitati de editare a altor produse software
5920   Activitati de realizare a înregistrărilor audio si activitati de editare muzicala 
6010   Activitati de difuzare a programelor de radio 
6020   Activitati de difuzare a programelor de televiziune
6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda ( software orientat client)
6202 Activitati de consultanta in tehnologia informaţiei
6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul 
6209   Alte activitati de servicii privind tehnologia informaţiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitiati conexe
6312 Activitati web
6399   Alte activitati de servicii informaţionale n.c.a.
6810   Cumpărarea si vanzarea de bunri imobiliare proprii
6820   Închirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau subinchiriate
6831 Agenţii imobiliare
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
7111 Activitati de arhitectura
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120   Activitati de testări si analize tehnice
7410   Activitati de design specializat
7430   Activitati de traducere scrisa si orala ( interpreti)
7490   Alte activitati profesionale, ştiinţifice si tehnice n.c.a.
7711 Activitati de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule uşoare
7712 Activitati de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7721 Activitati de închiriere si leasing cu bunuri recreaţionale si echipament sportiv
7722 Închirierea de casete video si discuri ( CD-uri, DVD-uri)
7729   Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodăreşti n.c.a.
7731 Activitati de inchiriere si leasing cu maşini si echipamente agricole
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu maşini si echipamente pentru construcţii
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu maşini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7734 Activitati de inchiriere si leasing cu maşini si echipamente de transport pe apa
7735 Activitati de inchiriere si leasing cu maşini si echipamente de transport aerian
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte maşini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7810   Activitati  ale  agenţiilor  de  plasare  a  forţei  de
munca 
7990   Alte servicii de rezervare si asistenta turistica 
8020    Activitati  de  servicii  privind  sistemele  de  se-
curizare 
8129   Alte activitati de curăţenie
8211   Activitati combinate de secretariat
8219  Activitati de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (caii center)
8230   Activitati de organizare a expoziţiilor, târgurilor si congreselor
8291 Activitati ale agenţiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului.
8292 Activitati de ambalare
8299   Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a 
8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreaţional

8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi străine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)

8690   Alte activitati referitoare la sanatatea umana

8710   Activitati ale centrelor de îngrijire medicala

8720   Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale 

8730   Activitati ale căminelor de batrani si ale căminelor pentru persoanele aflate in incapacitate de a se

ingriji singure
9001 Activitati de interpretare artistica ( spectacole)
9002 Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole)



9200   Activitati de jocuri de noroc si pariuri
9311   Activitati ale bazelor sportive
9319   Alte activitai sportive
9321   Bâlciuri si parcuri de distracţii
9329   Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9511   Repararea  calculatoarelor  si  a  echipamentelor  per-
iferice 
9609   Alte activitati de servicii n.c.a.

Nu pot face obiectul de activitate al acestei societăţi, activitatile interzise de legea romana sau cele
care constituie monopol de stat.

Pentru funcţionarea societăţii se vor respecta prevederile legale care condiţionează desfasurarea
unor activitati după obţinerea avizelor legale de la organele competente.

In realizarea obiectului de activitate, societatea va plaţi taxele si impozitele prevăzute de legislaţia

in vigoare.

Capitolul III Capitalul social, acţiuni

Art. 6 Capitalul social: Capitalul social este de 622.792,50  lei.
Capitalul  social  subscris  este  fixat  la  suma  de
622.792,50lei 
Capitalul social este divizat in 249.117  acţiuni nominative cu valoare nominala de 2,50 lei.
Acţiunile emise de societate sunt de valoare egala, dând drepturi egale posesorilor neacordandu-se avanta-

je fondatorii. Aportul la capitalul social, cota de participare , componenta capitalului social si numărul de

acţiuni nominative in forma dematerializata se prezintă la data actualizării după cum urmează:

1. Judeţul Ialomiţa – 162.062 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de
405.155 lei, reprezentând 65,05 % din capitalul social. Participare la profit 65,05 % și participare la pierderi 65,05
%.

2. Municipiul Slobozia – 66.255 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală
de 165.637,50 lei, reprezentând 26,60 % din capitalul social. Participare la profit 26,60 % și participare la pierderi
26,60 %;

3. Orașul Amara - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000
lei,  reprezentând   0,321151  % din  capitalul  social.  Participare  la  profit  0,321151  % și  participare  la  pierderi
0,321151 %;

4. Comuna Ciulnița – 800 acțiuni, integral  plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de
2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi
0,321151 %;

5. Comuna Cosâmbești - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de
2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi
0,321151 %;

6. Comuna Mărculești - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de
2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi
0,321151 %;

7. Comuna Scânteia - 800 acțiuni, integral  plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de
2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi
0,321151 %;

8. Comuna Grivița - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000
lei,  reprezentând   0,321151  % din  capitalul  social.  Participare  la  profit  0,321151  % și  participare  la  pierderi
0,321151 %.

9. Comuna Adâncata - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de
2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi
0,321151 %;

10. Comuna Albești - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de
2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi
0,321151 %;

11. Comuna Ciocârlia - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de
2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi
0,321151 %;

12. Comuna Cocora - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de
2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi
0,321151 %;

13. Comuna Gheorghe Doja - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală
de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi
0,321151 %;



14. Comuna Gheorghe Lazăr - 800 acțiuni, integral  plătite,  reprezentând aportul  în numerar  în valoare
totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la
pierderi 0,321151 %;

15. Comuna Giurgeni - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de
2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi
0,321151 %;

16. Comuna Munteni Buzău - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală
de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi
0,321151 %;

17. Comuna Ograda - 800 acțiuni, integral  plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de
2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi
0,321151 %;

18. Comuna Perieți - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000
lei,  reprezentând   0,321151  % din  capitalul  social.  Participare  la  profit  0,321151  % și  participare  la  pierderi
0,321151 %;

19. Comuna Rădulești - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de
2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi
0,321151 %;

20. Comuna Valea Măcrișului - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare
totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la
pierderi 0,321151 %.

21. Comuna Maia - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000
lei,  reprezentând   0,321151  % din  capitalul  social.  Participare  la  profit  0,321151  % și  participare  la  pierderi
0,321151 %;

22. Comuna Ciochina - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de
2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi
0,321151 %;

23. Comuna Gura Ialomiței - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală
de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi
0,321151 %;

24. Comuna Miloșești - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de
2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi
0,321151 %;

25. Comuna Sărățeni - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de
2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi
0,321151 %;

26. Comuna Traian - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000
lei,  reprezentând   0,321151  % din  capitalul  social.  Participare  la  profit  0,321151  % și  participare  la  pierderi
0,321151 %;

27. Comuna Valea Ciorii - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de
2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi
0,321151 %.

28. Comuna Borănești - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de
2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi
0,321151 %.

Art. 7 Acţiunile nominative pot fi emise in forma materiala, pe suport hârtie sau in forma dematerializa-

ta,   

caz in care se inregistreza in registrul acţionarilor. 

Acţiunile nu vor putea fi emise pentru o suma mai mica decât valoarea nominala.

Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi acţiuni pana când nu vor fi

complet achitate cele din emisiunea precedenta.

Transmiterea  dreptului  de  proprietate  asupra  acţiunilor,  plata  varsamintelor  datorate  de

acţionari, in cazul in care aceştia nu respecta termenele stabilite, se face in condiţiile art. 98 si respectiv

art.100 din Legea 31/1990 republicata cu modificările ulterioare.
Dobândirea propriilor acţiuni de către societate, gajarea acţiunilor societăţii se face in limita,

condiţiile si procedura prevăzută de art.103,104,105,106,107 stabilite prin Legea 31/1990 republicata cu
modificările ulterioare.

Acţiunile nominative in forma denominalizata se înregistrează in Registrul acţionarilor.

Orice acţiune plătită da dreptul la un vot in adunarea generala a acţionarilor, dreptul la impar-

tirea profitului si a activului social, la dizolvarea societății si alte drepturi stabilite de lege.

Se pot emite titluri cumulative pentru mai multe acţiuni când acestea simt emise in forma mate-

riala.
Art.8  Modificarea Actului Constitutiv se hotărăşte de adunarea generala, in condiţiile legii,



convocarea in acest scop trebuind sa cuprindă textul integral al propunerilor.
Art. 9 Reducerea capitalului social se poate face cu aprobarea adunării generale a acţionarilor,

respectând condiţiile de fond prevăzute de Legea 31/1990 republicata cu modificările ulterioare, prin:
1. micşorarea numărului de acţiuni;
2. reducerea valorii nominale a acţiunilor;
3. dobândirea propriilor acţiuni de către societate, urmata de anularea unui număr de acţiuni proprii de o
valoare corespunzătoare reducerii;
4. restituirea către acţionari a unei cote-parti din aporturi, proporţionala cu reducerea capitalului social
si calculata egal pentru fiecare acţiune;
-scutirea totala sau parţiala a acţionarilor de varsamintele datorate;
-alte procedee prevăzute de lege.

Art. 10 Majorarea capitalului social se face de adunarea generala a acţionarilor cu respectarea
cerinţelor prevăzute de art. 210, 211, 212, 213, 214, 215 (1), 216, 217, 218, 219, 220 din Legea 31/1990
republicata cu modificările ulterioare, prin:
5. emisiunea de acţiuni sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente in schimbul unor noi
aporturi in numerar si/sau in natura;
- încorporarea rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- compensarea unor creanţe lichide si exigibile asupra societății cu acţiuni ale acesteia;

Capitolul IV Controlul societății

Art. 11 Societatea va avea trei cenzori si un supleant care vor fi aleşi de către adunarea gener -
ala a acţionarilor. Durata mandatului este de 3 ani si pot fi realesi.

Cenzorii se întâlnesc la sediul S.C. URBAN S.A. si iau decizii cu majoritatea simplă.
Cenzorii sunt obligaţi sa supravegheze gestiunea societății, sa verifice daca situaţiile financiare

sunt legal întocmite, daca evaluarea elementelor patrimoniale s-au făcut conform regulilor stabilite pen-
tru întocmirea si prezentarea situaţiilor financiare.

Atribuţiile si modul de funcţionare a comisiilor de cenzori constituie conform art. 159, 160, 161
din Legea 31/1990 republicata cu modificările ulterioare, precum si drepturile si obligaţiile cenzorilor se
completează cu dispoziţiile legale in domeniu.

Capitolul V Adunarea generala a acționarilor

Art. 12(1)  Organul  de conducere  al  SC URBAN SA Slobozia este  Adunarea  Generală  a
Acționarilor, alcătuit din reprezentanții de drept ai acționarilor. Componența nominală a Adunării Gen-
erale a Acționarilor din cadrul SC URBAN SA Slobozia este următoarea:

1.  domnul Marian Pavel, Președintele Consiliului Județean Ialomița,  reprezentantul  de drept al
Județului Ialomița;

2. domnul Dragoș Soare, Primar, reprezentantul de drept al Municipiului Slobozia;
3. domnul Alin Sorin Sandu, Primar, reprezentantul de drept al Orașului Amara;
4. domnul Stelică Gheorghe, primar, reprezentantul de drept al Comunei Ciulnița;
5. domnul Sorin Romeo Ciriblan, primar, reprezentantul de drept al Comunei Mărculești;
6. domnul Vasile Stroe, primar, reprezentantul de drept al Comunei Grivița;
7. doamna Georgeta Ilie, primar, reprezentantul de drept al Comunei Scânteia;
8. domnul Bogdan Popescu, primar, reprezentantul de drept al Comunei Cosâmbești;
9. domnul Ionel Valentin Barbu, primar, reprezentantul de drept al Comunei Adâncata;
10. domnul Emil Jugănaru, primar, reprezentantul de drept al Comunei Albești;
11. domnul Eugen Voicilă, primar, reprezentantul de drept al Comunei Ciocârlia;
12. domnul Sorin Dănuț Lefter, primar, reprezentantul de drept al Comunei Cocora;
13. doamna Elena Gabriela Zaharia, primar, reprezentantul de drept al Comunei Gheorghe Lazăr;
14. domnul Ion Curelea, primar, reprezentantul de drept al Comunei Gheorghe Doja;
15. domnul Lilian Badea, primar, reprezentantul de drept al Comunei Ograda;
16. domnul Gheorghe Marian Mustățea, primar, reprezentantul de drept al Comunei Perieți;
17. domnul Valere Dinu, primar, reprezentantul de drept al Comunei Giurgeni;
18. domnul Florin Stan, primar, reprezentantul de drept al Comunei Munteni Buzău;
19. domnul Constantin Micu, primar, reprezentantul de drept al Comunei Rădulești;
20. domnul Mihail Bobeș, primar, reprezentantul de drept al Comunei Valea Măcrișului;
21. domnul Sorin Niculae, primar, reprezentantul de drept al Comunei Maia.
22. domnul Vasile Câmpulungeanu, primar, reprezentantul de drept al Comunei Ciochina;
23. domnul Nicu Biserică, primar, reprezentantul de drept al Comunei Gura Ialomiței;
24. domnul Dumitru Trifu, primar, reprezentantul de drept al Comunei Miloșești;



25. domnul Eugen Tocileanu, primar, reprezentantul de drept al Comunei Sărățeni;
26. domnul Fănel Năstase, primar, reprezentantul de drept al Comunei Traian;
27. domnul Ștefan Ionescu, primar, reprezentantul de drept al Comunei Valea Ciorii;
28. domnul Ionuț Grecea, primar, reprezentantul de drept al Comunei Borănești;

Hotărârile acţionarilor se iau in adunarea generala a acţionarilor. Adunările generale sunt or-
dinare si extraordinare si se tin la sediul societăţii sau in alt loc indicat in convocare. Ședințele AGA pot
avea loc și prin mijloace electronice la distanță.

(2) Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la
încheierea exerciţiului financiar. În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea
generală ordinară este obligată:

    a)  să  discute,  să  aprobe  sau  să  modifice  situaţiile  financiare  anuale,  pe  baza  rapoartelor
prezentate de consiliul de administraţie, respectiv de directorat şi de consiliul de supraveghere, de cenzori
sau, după caz, de auditorul financiar, şi să fixeze dividendul;

    b)  să aleagă  şi  să revoce  membrii  consiliului  de administraţie,  respectiv  ai  consiliului  de
supraveghere, şi cenzorii;

    c)  să  fixeze  remuneraţia  cuvenită  pentru  exerciţiul  în  curs  membrilor  consiliului  de
administraţie, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, şi cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin
actul constitutiv;

    d) să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie, respectiv a directoratului;
    e)  să stabilească  bugetul  de venituri  şi  cheltuieli  şi,  după caz,  programul  de activitate,  pe

exerciţiul financiar următor;
    f) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii.
Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care

să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare
se iau cu majoritatea voturilor exprimate. 

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute
mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe
ordinea  de  zi  a  celei  dintâi  adunări,  indiferent  de  cvorumul  întrunit,  luând hotărâri  cu  majoritatea
voturilor exprimate.

(3) Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de cate ori este necesar si are urmă-
toarele obligaţii:
a) schimbarea formei juridice a societăţii;
b) mutarea sediului societăţii;
c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
d) sa înfiinţeze sau sa desfiinţeze sedii secundare, sucursale, agenţii, reprezentante sau alte asemenea

unitati fara personalitate juridica;
e) prelungirea duratei societății;
f) majorarea capitalului social;
g) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acţiuni;
h) fuziunea cu alte societari sau divizarea societății;
i) dizolvarea anticipata a societății;
j) conversia acţiunilor dintr-o categorie in cealalta;
k) emisiunea de obligaţiuni;
l) conversia unei categorii de obligaţiuni in alta categorie sau in acţiuni;
m) oricare alte modificări ale actului constitutiv sau orice hotarare pentru care este ceruta aprobarea

adunării generale extraordinare.

Exerciţiul atribuţiilor prevăzute la literele b), c) şi f) este delegată consiliului de administraţie,
în condițiile Legii nr. 31/1990. Delegarea atribuţiilor prevăzute la litera c) nu poate privi domeniul şi
activitatea principală a societăţii

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convo-
care prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la con-
vocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din numărul total de drepturi
de vot.

   Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.
Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societăţii, de reducere sau majorare a capi-
talului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societăţii se ia cu o
majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

Adunarea generală este convocată de consiliul de administraţie, ori de câte ori este necesar, în
condițiile legii. Convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată, prin scrisoare transmisă pe cale
electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, prin afişare la
sediul societăţii, insotita de un convocator ce va fi semnat de acţionari, cu cel puţin 15 zile înainte de
data tinerii adunării. Odată cu convocarea adunării generale se comunica data, locul, ora, ordinea de zi,



cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.
Când in ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea

va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.
Şedinţa adunarii se va conduce de către preşedintele consiliului de administraţie sau de către per-

soana desemnată dintre membrii AGA.
Procesul verbal al adunarii generale se va scrie intr-un registru sigilat si parafat si va fi semnat

de către persoana care a prezidat şedinţa si de secretarul care l-a întocmit.
Adunarea generala va alege din personalul societății un secretar al ședinței și un secretariat

tehnic format din 1 la 3 persoane, care va verifica lista de prezenta a acţionarilor, indicând capitalul so-
cial pe care il reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de cenzori pentru constatarea numărului de
acţiuni depuse si a numărului acţionarilor, precum si îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege si
de actul constitutiv pentru tinerea adunării generale.

Consiliul  de  administraţie,  convoacă  de  îndată  adunarea  generală,  la  cererea  acţionarilor
reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social , dacă cererea cuprinde dispoz-
iţii ce intră în atribuţiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile şi
se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Acţionarii care nu sunt de acord cu hotararea adunării generale privitor la schimbarea obiectu-
lui principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma societății, fuziune sau divizare, au dreptul de
a se retrage din societate si de a obţine de la societate contravaloarea acţiunilor pe care le poseda in
condiţiile art. 134 din Legea 31/1990 republicata cu modificările ulterioare.

Pentru ca hotărârile adunărilor generale sa fie opozabile terţilor, ele vor fi depuse obligatoriu
in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerţului pentru a fi menţionate si publicate in Monitorul
Oficial. Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalităţi.

Capitolul VI Administrarea societăţii

Art. 13 Societatea este administrata de un Consiliu de administrație format din 5 (cinci) admin-
istratori, după cum urmează :

1. STOICESCU  ADRIAN,  de  cetăţenie  romana,  data  si  locul  naşterii:  03.01.1979,  in

Slobozia, jud.Ialomita,  domiciliat in Buceurești,  Sector 3, str.Liviu Rebreanu, nr.6,  bl.B1, sc.6, et.8

ap.253, cod numeric personal 1790103212950 , durata mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii

acestui termen pe o durată de 2 luni;
2. OLTENICEANU  GABRIEL  MIHAIL,  de  cetăţenie  romana,  data  si  locul

nasterii:06.10.1974, in Slobozia, jud. Ialomiţa,  domiciliat in jud Ialomita,  loc.Slobozia, Str.Răzoare,
nr.8, bl.14, sc.B, ap.23, cod numeric personal 1741006212981, durata mandatului de 4 luni, cu posibili-
tatea prelungirii acestui termen pe o durată de 2 luni;

3. CODLEANU  MARIANA  GEORGETA,  de  cetăţenie  romana,  data  si  locul
nasterii:09.12.1956, in Medgidia, jud. Constanţa, domiciliat in jud Ialomita, loc.Slobozia, Str. Vânători,
nr.6, bl.D3, sc.A, ap.9, cod numeric personal 2561209212956, durata mandatului de 4 luni, cu posibili-
tatea prelungirii acestui termen pe o durată de 2 luni;

4. RĂCEANU  GABRIEL,  de  cetăţenie  romana,  data  si  locul  nasterii:  22.10.1976,  in
Slobozia, jud. Ialomiţa, domiciliat in jud Ialomita, loc.Slobozia, Str.Aleea Tineretului, nr. ,bl.F6, sc.A,
ap.1, cod numeric personal 17610222112978, durata mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii
acestui termen pe o durată de 2 luni;

5. MATEI  ALEXANDRA  MIRONA,  de  cetăţenie  romana,  data  si  locul
nasterii:13.09.1987, in Slobozia, jud. Ialomiţa, domiciliat in jud Ialomita, loc.Amara, Str.Viilor, nr.72,
cod numeric personal 2870913211197, durata mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui
termen pe o durată de 2 luni;

Administratorii asigura conducerea societății, îndeplinind toate actele necesare si utile pentru
realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepţia celor rezervate de lege adunării generale a
acţionarilor.

Administratorii selectați în condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a în-
treprinderilor publice sunt numiți de adunarea generala și primesc un mandat pe o perioada de 4 ani,
care poate fi reînnoit în condițiile legii.

Pentru activitatea prestata, administratorii sunt remuneraţi cu sume ce se vor stabili în condiți -
ile OUG nr. 109/2011, care se vor plăti lunar.

Pentru buna desfăşurare a activităţii, administratorii si directorii pot după înregistrarea soci-
etății la Registrul Comerţului sa angajeze forţa de munca, pe baza de contracte de munca individuale,
care vor fi înregistrate la organele de stat competente. Remunerarea salariaţilor si colaboratorilor se va



face cu respectarea prevederilor legale.
Timpul cat  adminitratorii,  salariaţii,  directorii  au prestat  activitate se considera vechime in

munca, daca pe toata aceasta perioada au fost varsate la asigurările de stat contribuţiile corespunză-
toare.

In cazul in care,  ulterior înmatriculării, o persoana este numita ca administrator sau cenzor
drepturile  si  obligaţiile  se  stabilesc  printr-un  contract  de  administrare,  prin  care  se  desemnează
reprezentantul permanent persoana fizica.

Obligaţiile si răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la man-

dat si de cele speciale prevăzute de Legea 31/1990 republicata cu modificări ulterioare.

Membrii consiliului de administraţie aleg dintre ei un preşedinte care poate indeplini si funcţia

de director general al SC Urban SA Slobozia. Membrii consiliului de administraţie pot numi un director

general si din afara consiliului de administratie.

Directorul general astfel desemnat va avea atribuţii de conducere a întregii activitati a societăţii,

in subordonarea sa fiind incredintata activitatea directorilor executivi angajaţi ai societăţii in baza unui

contract individual de munca. Preşedintele consiliului de administraţie al societăţii si directorul general,

în cazul în care nu există identitate de persoane, vor fi reprezentanţi legali ai S.C. URBAN S.A si vor

reprezenta societatea in raporturile cu tertii si injustiţie.

Consiliul de administraţie va înregistra la registrul comerţului numele persoanelor împuternicite

sa reprezinte societatea. Acestea vor depune si specimene de semnătură.

Capitolul VII Activitatea societății

Art.14 Exerciţiul  economic financiar  începe la 01 ianuarie  si se încheie la 31 decembrie al
fiecărui an.

Operaţiunile de plaţi si incasari pot fi realizate de societate in numerar sau prin intermediul unui
cont bancar.

Societatea va tine evidenta contabila si va intocmi situaţia financiara anuala in conformitate cu
prevederile legale.

Administratorii sunt obligaţi  ca,  in termen de 15 zile de la data adunării generale,  sa depună
copie

după situaţiile financiare anuale, insotite de raportul lor, raportul cenorilor sau al auditorilor financiari,
precum si de procesul verbal al adunării generale la Oficiul Registrului Comerţului, precum si la Minis-
terul Finanţelor Publice, in condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicata. Publi-
carea in Monitorul Oficial este obligatorie numai in cazul in care cifra de afaceri este de peste 10 mil -
ioane lei.

Din profitul societății se va prelua in fiecare an cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezer -
va pana ce acesta va atinge cel puțin 1/5 din capitalul social.

Din profitul brut de bilanţ se scade impozitul legal rezultând profitul net cuvenit acţionarilor
care se repartizează intre aceştia proporţional cu aportul fiecăruia la capitalul social.

Obligaţiile societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acţionarii răspund in
limita valorilor acţiunilor ce le deţin.

Capitolul VIII Modificarea formei juridice, dizolvare, lichidare, fuziune, divizare

Art. 15 Societatea va putea fi dizolvata in următoarele condiţii:
Imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau realizarea acestuia.

- Trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- Hotararea adunării generale a acţionarilor;
- Declararea nulităţii societății;
- Deschiderea procedurii de faliment;
- Reducerea  numărului  acţionarilor  sau  a  capitalului  social  sub  minimul  legal,  daca  aceste

cauze nu au fost înlăturate in termen de 9 luni de la data constatării.
Societatea se mai dizolva pe cale judiciara in următoarele situații:

- când nu a depus in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situaţiile financiare an-
uale sau alte acte care potrivit legii se depun la Oficiul Registrului Comerţului;

- când isi inceteaza activitatea sau nu are sediul social cunoscut ori nu îndeplineşte condiţiile
referitoare la sediul social sau asociatul a dispărut ori nu are domiciliul sau reşedinţa cunoscu-



ta;
- când societatea nu si-a completat capitalul social in condiţiile legii.

Prevederile referitoare la încetarea activitatii nu se aplica in cazul in care societatea si-a anuntat
inactivitatea temporara la Registrul Comerţului si organele fiscale. Durata inactivităţii nu poate depăşi
trei ani.

Dizolvarea societăţii trebuie înscrisa in Registrul Comerţului si publicata in Monitorul Oficial.
Art. 16 Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc

fara lichidare in cazul fuziunii sau divizării ori in alte cauze prevăzute de lege.
Lichidarea societății se va face de unul sau mai mulţi lichidatori numiri de adunarea generala a

acţionarilor.
Toate actele emanand de la societate trebuie sa arate ca aceasta e in lichidare.
Din momentul intrării in funcţiune a lichidatorilor aceştia preiau obligaţiile administratorilor,

desfasurandu-si activitatea conform prevederilor legale in vigoare.
Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca si administratorii, indeplinindu-si mandatul lor sub controlul cenzo-
rilor.

După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie ca in termen de 15 zile sa ceara radierea societății
din Registrul Comerţului.

Radierea se poate face si din oficiu.

Art. 17 Fuziunea si divizarea se hotărăşte de adunarea generala in condiţiile prevăzute pentru
modificarea Actului Constitutiv al societății.

Procedura fuziunii si divizării este cea prevăzută de Legea 31/1990 republicata cu modificările
ulterioare si se aplica ca atare.

Capitolul IX Litigii

Art. 18 Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta organelor
judecătoreşti din Romania.

Litigiile personalului roman angajat in societate, ivite in raporturile cu aceasta se rezolva in con-
formitate cu legislaţia muncii din Romania.

Capitolul X Dispoziţii finale

Art. 19 Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispoziţiile legale de dome-
niu.

După fiecare modificare a Actului Constitutiv, administratorii vor depune la Registrul Comerţu-
lui, in termen de 15 zile, actul modificator si textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate
modificările, pentru a fi înregistrat.

Actul modificator si Actul Constitutiv actualizat sunt valabile si operative, daca rezulta din acte
semnate de acţionari sau reprezentanţii legali mandatari si sunt înregistrate la Registrul Comerţului, actul
modificator urmând a fi publicat in Monitorul Oficial iar pentru depunerea Actului Constitutiv publiean-
du-se notificarea prevăzută de lege.

Prezentul Act Constitutiv intra in vigoare de la data înregistrării in Registrul Comerţului.
Prezentul inscris a fost redactat astazi __________, in doua exemplare, înscrisul conţine            

____ (_____)  pagini, nu prezintă ştersături, adăugiri sau degradări materiale.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

S.C. URBAN S.A. SLOBOZIA

ADRIAN STOICESCU

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             
                        Mihail  BÂLBÂE                                             CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,   



                                                                                               Dumitru-Marius  DEMETER  

JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 3946 din 13.10.2021

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea asocierii unității administrativ teritoriale Comuna Grivita cu unele unități
administrativ teritoriale în vederea participării la capitalul social al operatorului regional 

SC Urban SA Slobozia, în calitate de acționar cu drepturi depline

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

Grivița la ADI Periurbană este necesară și asocierea comunei Grivița la capitalul social al Urban 

SA așa cum este specificat în proiectul de hotărâre.

În acest context solicit aprobarea de către consiliul local a asocierii unității administrativ 

teritoriale Comuna Grivita cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării la 

capitalul social al operatorului regional SC Urban SA Slobozia, în calitate de acționar cu drepturi

depline.

 

PRIMAR,

Vasile STROE



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 3948 din 14.10.2021

R A P O R T ,

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

specialitate al primarului, în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii unității 

administrativ teritoriale Comuna Grivita cu unele unități administrativ teritoriale în vederea 

participării la capitalul social al operatorului regional SC Urban SA Slobozia, în calitate de 

acționar cu drepturi depline este legal și se bazează pe legislația incidentă în domeniu.

Având în vedere :
-  prevederile art. 89-91, art. 92 alin.(2) lit.c), art. 129 alin.(9) lit.a), art. 139 alin.(3) 

lit.f)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006, a finanțelor publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 propun Consiliului Local Griviţa să adopte hotărârea privind aprobarea asocierii unității 

administrativ teritoriale Comuna Grivita cu unele unități administrativ teritoriale în vederea 

participării la capitalul social al operatorului regional SC Urban SA Slobozia, în calitate de 

acționar cu drepturi depline.

CONSILIER ACHIZIȚII,
Gheorghiță URSE



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 asocierii unității administrativ teritoriale Comuna

Grivita cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării la capitalul social al
operatorului regional SC Urban SA Slobozia, în calitate de acționar cu drepturi depline

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  asocierii  unității

administrativ  teritoriale  Comuna  Grivita  cu  unele  unități  administrativ  teritoriale  în  vederea

participării  la  capitalul  social  al  operatorului  regional  SC Urban SA Slobozia,  în  calitate  de

acționar cu drepturi depline.

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

verbal de şedinţa, au rezultat următoarele :

-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 asocierii unității administrativ teritoriale Comuna

Grivita  cu  unele  unități  administrativ  teritoriale  în  vederea  participării  la  capitalul  social  al

operatorului  regional  SC  Urban  SA  Slobozia,  în  calitate  de  acționar  cu  drepturi  depline  şi

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

conţinutul prezentate spre avizare.

         PRESEDINTE,                                                       MEMBRI,
         Rotaru Daniel                                                 Stan Marinică

                                                                      Vasile Ştefan

                                                                      Grigore Aurelian

                                                                                  Bâlbâe Mihail



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

R A P O R T  DE  AVIZARE 

al proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii unității administrativ teritoriale Comuna
Grivita cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării la capitalul social al

operatorului regional SC Urban SA Slobozia, în calitate de acționar cu drepturi depline

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii unității administrativ teritoriale Comuna Grivita

cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării la capitalul social al operatorului

regional SC Urban SA Slobozia, în calitate de acționar cu drepturi depline.

          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 asocierii unității administrativ teritoriale Comuna

Grivita  cu  unele  unități  administrativ  teritoriale  în  vederea  participării  la  capitalul  social  al

operatorului  regional  SC  Urban  SA  Slobozia,  în  calitate  de  acționar  cu  drepturi  depline  şi

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

conţinutul prezentate spre avizare.

         PREŞEDINTE,                                                       MEMBRI,
      
     Georgescu Adrian               Dudaş Cristian Dorin

                                Oprea Gheorghe

                                                                          Bunică Dumitru

                                                                                      Damian Dumitru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proiect
H O T Ă R Â R E

privind 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. 4038 din 21.10.2021;
 - referatul de  aprobare al  primarului înregistrat sub nr. 4039 din 21.10.2021;  
- 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/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.104 în anexa 1 a
Hotărârii  Consiliului  Local  Griviţa  nr.25/  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

104 - Teren 
intravilan 
extindere

Situat în 
partea de 
Vest  a 
satului 
Smirna,
6,3824 ha.

1991 382,94 Domeniul privat
al U.A.T. Griviţa
HCJ 
nr.42/31.07.1991

  

Art. 2 – Se aprobă completarea/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.105 în anexa 1 a
Hotărârii  Consiliului  Local  Griviţa  nr.25/  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



105 - Teren 
intravilan 
extindere

Situat în 
partea de 
Vest  a 
satului 
Smirna,
0,7298 ha.

1991 43,79 Domeniul privat
al U.A.T. Griviţa
HCJ 
nr.42/31.07.1991

Art. 3 – Începând cu data prezentei modificări efectuate la pozițiile 104 și 105 se vor radia
pozițiile de la 106 la 123 inclusiv din Anexa 1 la HCL nr.25/30.05.2019.     

 Art. 4 – 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. 61
Din 29.10.2021
Adoptat la Griviţa
Ex



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind completarea/modificarea 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. 4038 din 21.10.2021;
 - referatul de  aprobare al  primarului înregistrat sub nr. 4039 din 21.10.2021;  
- 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/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.104 în anexa 1 a
Hotărârii  Consiliului  Local  Griviţa  nr.25/  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

104 - Teren 
intravilan 
extindere

Situat în 
partea de 
Vest  a 
satului 
Smirna,
6,3824 ha.

1991 382,94 Domeniul privat
al U.A.T. Griviţa
HCJ 
nr.42/31.07.1991

  

Art. 2 – Se aprobă completarea/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.105 în anexa 1 a
Hotărârii  Consiliului  Local  Griviţa  nr.25/  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 

Valoarea 
de inventar
(mii lei)

Situaţia juridică 
actuală



folosinţă
105 - Teren 

intravilan 
extindere

Situat în 
partea de 
Vest  a 
satului 
Smirna,
0,7298 ha.

1991 43,79 Domeniul privat
al U.A.T. Griviţa
HCJ 
nr.42/31.07.1991

Art. 3 – Începând cu data prezentei modificări efectuate la pozițiile 104 și 105 se vor radia
pozițiile de la 106 la 123 inclusiv din Anexa 1 la HCL nr.25/30.05.2019.     

 Art. 4 – 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 octombrie 2021 , cu un număr de 10 voturi 
“Pentru”  , 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.          

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

                         Mihail BÂLBÂE                                             CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,        

                                                                                               Dumitru-Marius  DEMETER  

Nr. 61
Din 29.10.2021
Adoptat la Griviţa
Ex.



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI GRIVITA
Nr. 4039 din 21.10.2021

REFERAT DE APROBARE

             Subsemnatul STROE VASILE, primarul comunei Grivita, având în vedere  că au  fost 
efectuate măsurători cadastrale se impune modificarea poziţiei 104 din  cadrul inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei prin diminuarea acesteia de la 9,05 ha la 
6,3824 ha şi poziţia 105 în loc de suprafața de 1000 mp se va înscrie suprafața de teren de 0,07298 
ha, de pe raza comunei Grivita, Sat Smirna, în  Anexa nr.1 la HCL nr. 25 / 30. 05.2019.
                                                                   

     Deasemeni, începând cu data prezentei modificări efectuate la pozițiile 104 și 105 se vor
radia pozițiile de la 106 la 123 inclusiv din Anexa 1 la HCL nr.25/30.05.2019.     

                                                               PRIMAR,
                                                          Vasile STROE 



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI GRIVITA
Nr. 4038 din 21.10.2021

REFERAT,

        Subsemnata Buga Mihaela, referent cadastru în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Grivita, având în vedere  că au  fost efectuate măsurători cadastrale este necesară 
modificarea poziţiei 104 din  cadrul inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al 
comunei prin diminuarea acesteia de la 9,05 ha la 6,3824 ha şi poziţia 105 în loc de suprafața de 
1000 mp se va înscrie suprafața de teren de 0,07298 ha, de pe raza comunei Grivita, Sat Smirna, în  
Anexa nr.1 la HCL nr. 25 / 30. 05.2019.

 Deasemeni, începând cu data prezentei modificări efectuate la pozițiile 104 și 105 se vor radia
pozițiile de la 106 la 123 inclusiv din Anexa 1 la HCL nr.25/30.05.2019.     

                                                                   

                                                               REFERENT CADASTRU,
Buga Mihaela

                                                   



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI GRIVITA
Nr. 4040 din 21.10.2021

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 poziţia 104 se va  diminua de la 9,05 ha la 6,3824 ha şi 
poziţia 105 în loc de suprafața de 1000 mp se va înscrie suprafața de teren de 0,07298 ha, de pe raza
comunei Grivita, Sat Smirna, astfel poziţiile din inventarul domeniului privat vor fi următoarele:   

  
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

104 - Teren 
intravilan 
extindere

Situat în 
partea de 
Vest  a 
satului 
Smirna,
6,3824 ha.

1991 382,94 Domeniul privat
al U.A.T. Griviţa
HCJ 
nr.42/31.07.1991

105 - Teren 
intravilan 
extindere

Situat în 
partea de 
Vest  a 
satului 
Smirna,
0,7298 ha.

1991 43,79 Domeniul privat
al U.A.T. Griviţa
HCJ 
nr.42/31.07.1991

                                                              
Începând cu data prezentei modificări efectuate la pozițiile 104 și 105 se vor radia pozițiile de la

106 la 123 inclusiv din Anexa 1 la HCL nr.25/30.05.2019.     
 
Drept pentru care am încheiat prezentul.

                                                               
                                                   COMISIA DE INVENTARIERE:

1.Stroe Vasile - preşedinte

2.Demeter Dumitru –Marius -membru

3.Dinu Elena-membru

4.Ion Virginica-membru

5.Cojocaru Marian-membru

6.Urse Gheorghiţă-membru

7.Pîslaru Dionisie-membru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proiect
H O T Ă R Â R E

privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Griviţa,
judeţul Ialomiţa

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:

             - referatul referentului cadastru înregistrat sub nr. 4055 din 22.10.2021;
 - referatul de  aprobare al  primarului înregistrat sub nr. 4054 din 22.10.2021;  
 - proces verbal al Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public numită prin dispoziţia nr.69/28.05.2020, nr. 4056 din 22.10.2021;
- 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 modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al
comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa după cum urmează:

Nr. 
crt.

Codul de 
clasificare

Denumirea 
bunului

Elemente de 
identificare

Anul 
dobândir
ii şi/sau 
al dării 
în 
folosinţă

Valoarea 
de 
inventar 
(mii lei)

Situaţia 
juridică 
actuală

72 1.3.7.1. Strada
Primăverii
Sat Griviţa

De la Nica 
Gheorghe până la 
Darie Ecaterina
Drum asfaltat:  
S = 884 mp
Drum de pământ: 
S= 65 mp
Zonă de siguranţă: 
S = 718 mp
Total suprafață: 
1667 mp

1971 83,84 OG nr.
43/1997

  



Art. 2 – 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. 62

Din 29.10.2021

Adoptat la Griviţa

Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Griviţa,

judeţul Ialomiţa
Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:

             - referatul referentului cadastru înregistrat sub nr. 4055 din 22.10.2021;
 - referatul de  aprobare al  primarului înregistrat sub nr. 4054 din 22.10.2021;  
 - proces verbal al Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public numită prin dispoziţia nr.69/28.05.2020, nr. 4056 din 22.10.2021;
- 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 modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al

comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa după cum urmează:

Nr. 
crt.

Codul de 
clasificare

Denumirea 
bunului

Elemente de 
identificare

Anul 
dobândir
ii şi/sau 
al dării 
în 
folosinţă

Valoarea 
de 
inventar 
(mii lei)

Situaţia 
juridică 
actuală

72 1.3.7.1. Strada
Primăverii
Sat Griviţa

De la Nica 
Gheorghe până la 
Darie Ecaterina
Drum asfaltat:  
S = 884 mp
Drum de pământ: 
S= 65 mp
Zonă de siguranţă: 
S = 718 mp
Total suprafață: 
1667 mp

1971 83,84 OG nr.
43/1997

  
Art. 2 – 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 octombrie 2021 , cu un număr de 10 voturi 

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

                         Mihail BÂLBÂE                                             CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,        

                                                                                               Dumitru-Marius  DEMETER  

Nr. 62
Din 29.10.2021
Adoptat la Griviţa
Ex.



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI GRIVITA
Nr. 1630 din 19.04.2021

REFERAT DE APROBARE

             Subsemnatul STROE VASILE, primarul comunei Grivita, având în vedere  
măsurătorile efectuate de către S.C. TOP GCT CONSULTING SRL au fost constatate modificări cu
privire la poziția 73, fapt constat și de comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public. Urmare a acestui fapt solicit Consiliului local emiterea unei hotărâri de modificare
a poziției din inventarul domeniului public al comunei Grivița.
                                                                   

                                                               PRIMAR,
                                                          Vasile STROE 



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI GRIVITA
Nr. 1608 din 16.04.2021

REFERAT,

            Subsemnata Buga Mihaela, referent cadastru în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Grivita, având în vedere  măsurătorile efectuate de către S.C. TOP GCT 
CONSULTING SRL au fost constatate modificări cu privire la poziția 72.
                                                                   

                                                               REFERENT CADASTRU,
Buga Mihaela

                                                   



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI GRIVITA
Nr. 4056 din 22.10.2021

Proces verbal,

            Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public numită prin 
dispoziţia nr.69/28.05.2020 a stabilit ca  în cadrul inventarului bunurilor  domeniului public al 
comunei respectiv poziția nr.72 se modifică în urma măsurătorilor cadastrale,  astfel poziţia din 
inventarul domeniului public vor fi următoarele:   

  
Nr. 
crt.

Codul de 
clasificare

Denumirea 
bunului

Elemente de 
identificare

Anul 
dobândir
ii şi/sau 
al dării 
în 
folosinţă

Valoarea 
de 
inventar 
(mii lei)

Situaţia 
juridică 
actuală

72 1.3.7.1. Strada
Primăverii
Sat Griviţa

De la Nica 
Gheorghe până la 
Darie Ecaterina
Drum asfaltat:  
S = 884 mp
Drum de pământ: 
S= 65 mp
Zonă de siguranţă: 
S = 718 mp
Total suprafață: 
1667 mp

1971 83,84 OG nr.
43/1997

                                                              
Drept pentru care am încheiat prezentul.
                                                               
                                                   COMISIA DE INVENTARIERE:

1.Stroe Vasile-preşedinte

2.Demeter Dumitru –Marius -membru

3.Dinu Elena-membru

4.Ion Virginica-membru

5.Cojocaru Marian-membru

6.Urse Gheorghiţă-membru

7.Pîslaru Dionisie-membru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proiect
H O T Ă R Â R E

privind  rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2021

  Consiliul Local Grivita, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:

 referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.3961 din 14.10.2021 ;       
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.3972 din 18.10.2021 ;
 prevederile art.2 pct. 47, pct. 59, art 19 alin (2), art.49 din Legea nr. 273/2006 privind 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1  -  Se  aprobă  rectificarea  bugetul  general  al  unităţii  administrativ  –teritoriale  a

comunei.Grivita pentru anul 2021 care însumează la partea de venituri 59356,50 mii lei şi la partea
de cheltuieli 59356,50  mii lei , astfel cum este structurat în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, după
cum urmează:

a) Bugetul  local  al  com.Grivita,  pentru  anul  2021,  care  însumează  la  partea  de  venituri
59356,50 mii lei , iar la partea de cheltuieli suma de 59356,50 mii lei .
            Art. 2 - Se aprobă lista de investiţii rectificata pentru anul 2021 conform anexei nr. 2 la
prezenta hotărâre.

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

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

                                      INIŢIATOR,                                             

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

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

Nr. 63
Din 29.10.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
privind  rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2021

Consiliul Local Grivita, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:

 referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.3961 din 14.10.2021 ;       
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.3972 din 18.10.2021 ;
 prevederile art.2 pct. 47, pct. 59, art 19 alin (2), art.49 din Legea nr. 273/2006 privind 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1  -  Se  aprobă  rectificarea  bugetul  general  al  unităţii  administrativ  –teritoriale  a
comunei.Grivita pentru anul 2021 care însumează la partea de venituri 59356,50 mii lei şi la partea de
cheltuieli  59356,50  mii  lei  ,  astfel  cum este structurat în anexa nr.1 la prezenta hotărâre,  după cum
urmează:

a) Bugetul local al com.Grivita, pentru anul 2021, care însumează la partea de venituri 59356,50
mii lei , iar la partea de cheltuieli suma de 59356,50 mii lei .
            Art. 2 - Se aprobă lista de investiţii rectificata pentru anul 2021 conform anexei nr. 2 la prezenta
hotărâre.

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

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 29 octombrie 2021 , cu un număr de 10 voturi “Pentru”, 
0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.    

                                                         
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

                         Mihail BÂLBÂE                                             CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,                 

                                                                                               Dumitru-Marius  DEMETER  

Nr. 63
Din 29.10.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.                    





ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

P r o i e c t
H O T Ă R Â R E

privind desemnarea unui  reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei Griviţa, care să facă
parte din Comisia  de evaluare a probei de interviu a concursului de directori al Şcolii Profesionale

“Areta Teodorescu”

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  adresa nr.1819 din 22.10.2021 a Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu” înregistrată la 

Primăria Griviţa sub nr. 4042 din  22.10.2021;
-  adresa nr.17905 din 21.10.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Ialomița înregistrată la 

Primăria Griviţa sub nr. 4058 din  25.10.2021;
-  referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.4063 din 25.10.2021 ;   
-  raportul compartimentului de specialitate nr.4064 din 25.10.2021;

            -  prevederile din ORDIN nr. 4.597 din 6 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind 
organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, actualizat;

 -   prevederile art. 257 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin (7) lit. a), art. 139, alin (1), alin (6),  art. 196 alin.(1) lit.a)
din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 – Se aprobă desemnarea unui  reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei 
Griviţa, care să facă parte din Comisia  de evaluare a probei de interviu a concursului de directori al 
Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu”, a  d-nului consilier_____________________.

Art. 2 – Cu aducerea la cunoştinţa publică se însărcinează secretarul general al  comunei
Griviţa .

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

Nr. 64
Din 29.10.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea unui  reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei Griviţa, care să facă
parte din Comisia  de evaluare a probei de interviu a concursului de directori al Şcolii Profesionale

“Areta Teodorescu”

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  adresa nr.1819 din 22.10.2021 a Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu” înregistrată la 

Primăria Griviţa sub nr. 4042 din  22.10.2021;
-  adresa nr.17905 din 21.10.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Ialomița înregistrată la 

Primăria Griviţa sub nr. 4058 din  25.10.2021;
-  referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.4063 din 25.10.2021 ;   
-  raportul compartimentului de specialitate nr.4064 din 25.10.2021;

            -  prevederile din ORDIN nr. 4.597 din 6 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind 
organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, actualizat;

 -   prevederile art. 257 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin (7) lit. a), art. 139, alin (1), alin (6),  art. 196 alin.(1) lit.a)
din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 – Se aprobă desemnarea unui  reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei 
Griviţa, care să facă parte din Comisia  de evaluare a probei de interviu a concursului de directori al 
Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu”, a  d-nei consilier Margine Georgeta.

Art. 2 – Cu aducerea la cunoştinţa publică se însărcinează secretarul general al  comunei
Griviţa .

Prezenta hotărâre a fost  adoptată  astăzi  ,  29 octombrie  2021 ,  cu un număr de 10 voturi
“Pentru”, 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.       
                 
                            
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              Mihail BÂLBÂE 
                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
                                                                          Dumitru- Marius  DEMETER 

Nr. 64
Din 29.10.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 4063 din 25.10.2021

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Stroe Vasile, primar al comunei Griviţa, solicit plenului Consiliului Griviţa să 
aprobe desemnarea unui  reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei Griviţa, care să facă 
parte din Comisia  de evaluare a probei de interviu a concursului de directori al Şcolii Profesionale 
“Areta Teodorescu”.

PRIMAR
Vasile STROE



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA
Nr. 4064 din 25.10.2021

RAPORT 

Subsemnatul Demeter Dumitru Marius, secretar al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa, prin 
prezentul raport  arăt că sunt întrunite condiţiile legale pentru aprobarea desemnarii unui  
reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei Griviţa, care să facă parte din Comisia  de 
evaluare a probei de interviu a concursului de directori al Şcolii Profesionale “Areta Teodorescu”.

Baza legală pentru acest demers sunt: 
-    prevederile din ORDIN nr. 4.597 din 6 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director ad-
junct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, actualizat;

 -   prevederile art. 257 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare;

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



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

P r o i e c t
H O T Ă R Â R E

privind aprobarea dezmembrării suprafeței de teren de 11551 mp.

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 4081 din 25.10.2021 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 4082 din 25.10.2021 ;
- prevederile HCL nr.32/2021 de modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul

public al comunei Grivița, Jud.Ialomița.;
- prevederile art.129, alin.(2), lit.c) şi art.129 alin.(6) și (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

   Art.1 – Se aprobă dezmembrarea suprafeţei de 11551 mp. ce figurează la poziţia 51 în
inventarul domeniul public al comunei Griviţa (conform HCL nr.32/202021), în Satul Grivita, situat
în Str.6, nr.34, a referatului de admitere nr.129229/01.10.2020- Anexa nr.1 la prezenta hotărâre emis
de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa, după cum urmează:
LOT 1 Cu suprafaţa de 8851 mp., număr cadastral 30819;
LOT 2 Cu suprafaţa de 2700 mp., număr cadastral 30820;

Art.2 -Se împuterniceşte primarul Comunei Grivița, domnul Stroe Vasile, să semneze actul
de dezmembrare al imobilului, conform Art.1

Art.3- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general al  
comunei.

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

Nr. 65
Din 29.10.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea dezmembrării suprafeței de teren de 11551 mp.

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 4081 din 25.10.2021 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 4082 din 25.10.2021 ;
- prevederile HCL nr.32/2021 de modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul

public al comunei Grivița, Jud.Ialomița.;
- prevederile art.129, alin.(2), lit.c) şi art.129 alin.(6) și (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

   Art.1 – Se aprobă dezmembrarea suprafeţei de 11551 mp. ce figurează la poziţia 51 în
inventarul domeniul public al comunei Griviţa (conform HCL nr.32/202021), în Satul Grivita, situat
în Str.6, nr.34, a referatului de admitere nr.129229/01.10.2020- Anexa nr.1 la prezenta hotărâre emis
de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa, după cum urmează:
LOT 1 Cu suprafaţa de 8851 mp., număr cadastral 30819;
LOT 2 Cu suprafaţa de 2700 mp., număr cadastral 30820;

Art.2 -Se împuterniceşte primarul Comunei Grivița, domnul Stroe Vasile, să semneze actul
de dezmembrare al imobilului, conform Art.1

Art.3- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general al  
comunei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 29 octombrie 2021 , cu un număr de 10 voturi 
“Pentru”, 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.                       

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              Mihail BÂLBÂE                                       
                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                               SECRETAR GENERALAL UAT,
                                                                                  Dumitru -Marius  DEMETER

Nr. 65
Din 29.10.2021
Adoptată la Griviţa
Ex



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 4081 din 25.10.2021

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotarare privind aprobarea dezmembrării suprafeței de teren de 11551 mp.

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

admiterea cererii de dezmembrare a terenului de 11551 mp în două suprafețe , respectiv 8851mp. și

2700 mp.- cea care este destinată proiectului de investiții amenajare teren sintetic multifuncțional,

consider oportună aprobarea acestui proiect de hotărâre.

                                                               PRIMAR,

                                                           Vasile  STROE 



JUDETUL IALOMITA

PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

Nr. 4082 din 25.10.2021

R A P O R T,

privind aprobarea dezmembrării suprafeței de teren de 11551 mp.

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

primarului comunei Grivița, arăt că proiectul privind aprobarea dezmembrării suprafeței de teren de 

11551 mp. îndeplinește condițiile legale de promovare.Astfel în conformitate cu prevederile art.129, 

alin.(2), lit.c) şi art.129 alin.(6) și (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, Consiliul local aprobă prin hotărâre administrarea domeniului 

public și asigurarea serviciilor publice de interes local. Astfel suprafața de 2700 mp. Va fi utilizată 

pentru amplasarea terenului de sport sintetic multifuncțional.

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

dezmembrării suprafeței de teren de 11551 mp.

INSPECTOR,

Virginica ION



                  

ROMÂNIA                                                                       
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA            
JUDEŢUL IALOMIŢA

INVENTARUL 
Bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Griviţa

Nr.
Crt.

Denumirea
 bunului

Elemente de identificare
(vecinătăţi,suprafaţă)

Situaţia 
Juridică
actuală

Obs.

1. Teren  intravilan Situat în satul Griviţa,strada  2, nr.60,
suprafata 0,1853  Ha,vecinătăţi:
N-Domeniu privat
E-Drum stradal
S-Măciucă A.Ion 
V- Md.Stroe Mariea

2. Teren intravilan Situat în satul Griviţa,strada  2, nr.63 
Suprafata de   0,1000 ha,vecinătăţi:
N-Bucur Petre
E-Oprea Ion
S-Rosu Vasile
V-Drum stradal

3. Teren intravilan Situat în satul Griviţa,strada   11,Nr.7 
suprafata de 0,1332 ha,vecinătăţi:
N-Mardale Ion
E-Md.Popa Radu
S-Băbuş Daniel
V-Drum Stradal

4. Teren intravilan Situat în satul Griviţa,strada   11 ,Nr.26
0,815 ha ,vecinătăţi :
N-Cristodor V.Dumitru
E-Drum Stradal
S- Domeniul privat
V-Nica R.Anton

5. Teren intravilan Situat în satul Griviţa,strada   11 ,Nr.28
0,816 ha ,vecinătăţi :
N-Domeniul privat
E-Drum Stradal
S- Cojocaru M.Ştefan
V-Nica R.Anton

6. Teren intravilan Situat în satul Griviţa,strada    11 ,nr.89, 
0,902 ha,vecinătăţi:
N-Roşca Roza
E-Berbecel Ion
S-Drum Stradal
V-Drum Stradal

7. Teren intravilan Situat în satul Griviţa, strada   11,nr.83  
0,1738 ha,vecinătăţi:
N-Md.Călin M.Neculai
E-Gomolea M.Dumitru
S-Roşca F.Roza
V-Drum Stradal



8. Teren intravilan Situat în satul Griviţa,strada   5,nr.30
 0,1905 ha,vecinătăţi:
N-Sistemul de Irigaţii Griviţa
E-Drum Stradal
S-Domeniul Privat
V-Sistemul de Irigaţii Griviţa

9. Teren intravilan Situat în satul Griviţa,strada Primaverii,nr.18,
suprafata de 0,1208  ha,  vecinătăţi :
N-Darie Ecaterina
S- Domeniul privat
Est-Strada Primaverii
Vest- Drum Stradal

10. Teren intravilan Situat în satul Griviţa,strada Primaverii,nr.17,
suprafata de 0,1275 ha,  vecinătăţi :
N-Dobre Ghita Ion Stefan
S- Stefan Alexandru
Est-S.C. GK Farmproiect  SRL
Vest- Strada Primaverii

11. Teren intravilan Situat în satul Griviţa,strada Primaverii,nr.16,
suprafata de 0,1405  ha,  vecinătăţi :
N-Domeniul privat
S- Stroe Adrian
Est-Strada Primaverii
Vest- Drum stradal

12. Teren intravilan Situat în satul Griviţa,strada Primaverii,nr.13,
suprafata de 0,1159  ha,  vecinătăţi :
N-Stefan Alexandru
S- Domeniul privat
Est- S.C. GK Farmproiect  SRL
Vest-Strada Primaverii

13. Teren intravilan Situat în satul Griviţa,strada Primaverii,nr.12,
suprafata de 0,1309 ha,  vecinătăţi :
N-Stroe Adrian
S- Domeniul privat
E-Strada Primaverii
V- Drum stradal

14. Teren intravilan Situat în satul Griviţa,strada Primaverii,nr.11,
suprafata de 0,1355ha,  vecinătăţi :
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E- S.C. GK Farmproiect SRL
V- Strada Primaverii



15. Teren intravilan Situat în satul Griviţa,strada Primaverii,nr.9, 
suprafata de 0,1700 ha,  vecinătăţi :
N-Domeniul privat
S- Lataianu Constantin
E- S.C. GK Farmproiect SRL
V- Strada Primaverii

16. Teren intravilan Situat în satul Griviţa,strada Primaverii,nr.10,
suprafata de 0,1212 ha,  vecinătăţi :
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Strada Primaverii
V- Drum stradal

17. Teren intravilan Situat în satul Griviţa,strada Primaverii,nr.8, 
suprafata de 0,1000 ha,  vecinătăţi :
N-Domeniul privat
S- Constantinescu Irina
E-Strada Primaverii
V- Drum stradal

18. Teren intravilan Situat în satul Griviţa,strada 
Mecanizatorilor,nr.4,suprafata de 938 
m.p.vecinătăţi:
N-Domeniul privat
S-D.J.
E- S.C.GK Farmproiect  SRL
V-Nica Gheorghe

19. Teren intravilan Situat în zona de Est (PECO) a satului 
Grivita,1,3130 ha,vecinatati:
N-Domeniul privat
S-Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Domeniul privat

 

20. Teren intravilan şi
clădire anexă basculă

Clădire anexă basculă în suprafată de 71 
mp., construită în anul 1970, situată în 
satul Griviţa, strada Mecanizatorilor, nr.5
şi teren intravilan în suprafaţă 0,1031 ha, 
NC 22506, vecinătăţi:                            
N-D.J. (strada Mecanizatorilor)               
S-NC 22505                                             
E-NC 22505                                            
V-Dispensar Veterinar(NC 22191) 

21. Teren intravilan (zona
servicii)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa,  2,5631  ha.

22. Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, suprafata  1000 m.p.strada 
0,nr.6,vecinatati:
N- Domeniul privat
S- Oprea Constantin
E-strada 0
V-Neculai Victor si Md.Bratu Constantina

23. Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, suprafata  1000 m.p.strada 
0,nr.10,vecinatati:
N- Oprea Constantin
S- Mircea Emanuel-Paul



E-strada 0
V-Md.Brescan Florica ,Stroe Ion

24 Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, suprafata  1000 m.p.strada 
0,nr.16,vecinatati:
N- Mircea Andrei
S- Cojocaru Georgeta
E-strada 0
V-Mocanu Vasile si Md.Gatea Florea

25. Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, suprafata  1000 m.p.strada 
0,nr.22,vecinatati:
N- Alexe Ion
S- Domeniul privat
E-strada 0
V-Mogos Vasile,Gurlea Ion

26. Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, suprafata  1000 m.p.strada 
0,nr.24,vecinatati:
N- Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-strada 0
V-Gurlea Ion,Iancu Vergiliu,Md.Iancu 
Stoian

27. Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, suprafata  1000 m.p.strada 
0,nr.26,vecinatati:
N- Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-strada 0
V-Md.Iancu Stoian si Iancu Costica

28 Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, suprafata  1000 m.p.strada 
0,nr.28,vecinatati:
N- Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-strada 0
V-Iancu Costica si Tudor Ion

29 Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, suprafata  1000 m.p.strada 
0,nr.30,vecinatati:
N- Domeniul privat
S- Stroe Vasile
E-strada 0
V-Tudor Ion,Barla Stanca,Stroe Vasile

30 Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, suprafata  1000 m.p.strada 
0,nr.34,vecinatati:
N- Stroe Vasile
S- Domeniul privat
E-strada 0
V-Stroe Dobre si Anton Maria

31 Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, suprafata  1000 m.p.strada 
0,nr.36,vecinatati:
N- Domeniul privat



S- Domeniul privat
E-strada 0
V-Anton Maria si Md.Stan Ioana

32. Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, suprafata  1000 m.p.strada 
0,nr.38,vecinatati:
N- Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-strada 0
V-Md.Stan Ioana si Anton Nicolae

33. Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, suprafata  1000 m.p.strada 
0,nr.40,vecinatati:
N- Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-strada 0
V-Anton Nicolae si Anton Maria

34. Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, suprafata  1000 m.p.strada 
0,nr.42,vecinatati:
N- Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-strada 0
V-Md.Stroe Voicu

35. Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, suprafata   1000 m.p.strada 
0,nr.44,vecinatati:
N- Domeniul privat
S-  Strada Sudului
E-strada 0
V-Anton Stefana

36. Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, suprafata   570 m.p.strada 
0,nr.1,vecinatati:
N- DN 2C
S-  Stroe Vasile
E-DN 2C
V-strada 0

37. Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa,  1000 m.p.strada 0,nr.13,vecinatati:
N-Md.Florea Toader
S- Rosu Stefan
E-Domeniul privat
V-Drum stradal

38. Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa,  371 m.p.strada 0,nr.15,vecinatati:
N-Rosu Stefan
S- Domeniul privat
E-Domeniul privat
V-Drum stradal

39. Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.strada 0,nr.17,vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Popescu Petre
E-Domeniul privat
V-Drum stradal



40. Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1629 m.p.strada 0,nr.21,vecinatati:
N-Popescu Petre
S- Sandu Marian
E-Domeniul privat
V-Drum stradal

41. Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.strada 0,nr.25,vecinatati:
N-Sandu Marian
S- Domeniul privat
E-Domeniul privat
V-Drum stradal

42. Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.strada 0,nr.27,vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Domeniul privat
V-Drum stradal

43. Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.strada 0,nr.29,vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Domeniul privat
V-Drum stradal

44. Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.strada 0,nr.31,vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Domeniul privat
V-Drum stradal

45. Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.strada 0,nr.33,vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Domeniul privat
V-Drum stradal

46 Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.strada 0,nr.35,vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Domeniul privat
V-Drum stradal

47. Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.strada 0,nr.37,vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Domeniul privat
V-Drum stradal

48. Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.strada 0,nr.39,vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Domeniul privat
V-Drum stradal

49. Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1213 m.p.strada 0,nr.41,vecinatati:



N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Domeniul privat
V-Drum stradal

50 Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Soseaua Buzau
S- Domeniul privat
E-Soseaua Buzau
V-Stroe Vasile

51. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Ostafi Daniel

52. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Ostafi Daniel,Md.Ion Vasile

53. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Md.Ion Vasile,Md.Belcin Tudora

54. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V- Md.Belcin Tudora,

55. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V- Md.Belcin Tudora,Md.Florea Toader,

56. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V- Md.Florea Toader,Domeniul privat,

57. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V- Domeniul privat,Rosu Stefan,

58. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat



E-Drum stradal
V- Rosu Stefan,Domeniul privat

59. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Domeniul privat

60. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Popescu Petre

61 Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Domeniul privat

62. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Domeniul privat,Sandu Marian

63. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Domeniul privat

64. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Domeniul privat

65. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Domeniul privat

66 Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Domeniul privat

67. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Domeniul privat



68 Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Domeniul privat

69 Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Domeniul privat

70 Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Domeniul privat

71. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 911 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Strada Sudului
E-Drum stradal
V-Domeniul privat

72. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1984 m.p.soseaua Buzau,nr.4 
vecinatati:
N-Soseaua Buzau
S- Domeniul privat
E-Domeniul privat
V-Drum stradal

73. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Domeniul privat
V-Drum stradal

74. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Domeniul privat
V-Drum stradal

75. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Domeniul privat
V-Drum stradal

76. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Domeniul privat
V-Drum stradal

77. Teren intravilan Situat în zona de Est(PECO)  a satului 



(pasune) Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Domeniul privat
V-Drum stradal

78. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1400 m.p. Soseaua Buzau,nr.2 
vecinatati:
N-Domeniul privat,Soseaua Buzau
S- Domeniul privat
E-Soseaua Buzau
V-Domeniul privat

79. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N- Soseaua Buzau
S- Domeniul privat
E-Soseaua Buzau
V-Drum Stradal

80. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N- Domeniul privat
S- Domeniul privat
E- Domeniul privat
V-Drum Stradal

81. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N- Domeniul privat
S- Domeniul privat
E- Domeniul privat
V-Drum Stradal

82. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N- Domeniul privat
S- Domeniul privat
E- Domeniul privat
V-Drum Stradal

83. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N- Domeniul privat
S- Domeniul privat
E- Domeniul privat
V-Drum Stradal

84. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N- Domeniul privat
S- Domeniul privat
E- Domeniul privat
V-Drum Stradal

85. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N- Domeniul privat
S- Domeniul privat
E- Domeniul privat
V-Drum Stradal

86 Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa,  990 m.p.vecinatati:



N- Domeniul privat
S- Strada Sudului
E- Domeniul privat
V-Drum Stradal

87. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N- Soseaua Buzau
S- Domeniul privat
E-Soseaua Buzau
V-Domeniul privat

88. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N- Domeniul privat
S- Domeniul privat
E- Drum stradal
V-Domeniul privat 

89. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N- Domeniul privat
S- Domeniul privat
E- Drum stradal
V-Domeniul privat

90. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1000 m.p.vecinatati:
N- Domeniul privat
S- Domeniul privat
E- Drum stradal
V-Domeniul privat

91. Teren intravilan
(pasune)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1200 m.p.vecinatati:
N- Domeniul privat
S- Strada Sudului
E- Drum stradal
V-Domeniul privat

92. Teren intravilan (Zona
Utilitati)

Situat în zona de Est(PECO)  a satului 
Griviţa, 1506 m.p.vecinatati:
N-Soseaua Buzau
S- Strada Sudului
E- Soseaua Buzau
V-Drum stradal

93. Teren intravilan
extindere

Situat in zona de Est(PECO) a satului Grivita
10.707 m.p.

94. Teren intravilan
arabil

Situat în satul Smirna, zona de Sud-Est, 
Str.2, suprafata 0,1499 ha, zona propusa 
pentru investiţie canalizare, având  
vecinătăţi:
N-Domeniu privat
S- Domeniu privat
E- Str.2
V- Domeniu privat

95. Teren intravilan Situat în satul Smirna, zona fost sediu 
C.A.P.strada 12, nr.5 
(clădire),0,1000  ha, vecinătăţi:
N-Zamfir O.Silviu
S-Drum stradal
E-Domeniul privat



V-Md.Petrescu  Anghel

96.

Teren intravilan Situat în  satul Smirna,zona fost sediu 
C.A.P,0,0873 ha,strada 12,nr.3,vecinătăţi:
N-Simion  Dumitru
S-Drum stradal
E-Domeniul privat şi Popescu Argentina
V-Domeniul Privat

97. Teren intravilan Situat în satul Smirna,zona fost sediu C.A.P 
0,1386 ha ,strada Principala,nr.84 vecinătăţi:
N-Popescu Argentina
S-Domeniul privat
E-Drum Stradal
V-Domeniul Privat

98. Teren intravilan Situat în satul Smirna,zona de Nord,
0,1324 ha,strada 13,nr.8, vecinătăţi:
N-Drum Stradal
S-Banciu I.Marian
E-Domeniul Privat
V-Zamfir O.Ion

99. Teren intravilan Situat în satul Smirna,zona de Nord,
0,1438 ha,strada 13,nr.6,vecinătăţi:
N-Drum Stradal
S-Md.Bucur St.Ion
E-Drum  Stradal
V-Domeniul privat

100. Teren intravilan Situat  în satul Smirna,zona de Sud,
0,1300 ha,strada Principala,nr.2,vecinătăţi:
N-Toma V.Constantin
S-D.J.
E-D.J.
V-Titirisca Ion,Berbecel Andrei si Aron 
Constantin

101. Teren  intravilan,
neproductiv

Situat în partea de Vest a S.C.CERES 
SMIRNA 3,7260 ha.

102. Teren intravilan
neproductiv

Situat în intravilanul satului Smirna ,în 
suprafaţă de 0,1900 ha ,vecinatati:
Nord- S.A. CERES SMIRNA
Sud-D.e. 226
Est- S.A. CERES SMIRNA
Vest-teren la dispozitia comisiei locale de 
fond funciar

103. Teren extravilan 
neproductiv

Situat în partea de Vest a satului 
Smirna,suprafata de 1,0974 ha cu 
urmatoarele vecinatati:
N-Teren arabil ,teren intravilan neproductiv
E-teren intravilan neproductiv
S-D.e.226
V-teren arabil extravilan

104. Teren intravilan
extindere

Situat în partea de Vest  a satului Smirna,
9,05 ha.

105. Teren intravilan Situat în partea de Vest a satului Smirna,
Suprafata 1000 m.p.cu urmatoarele 
vecinataţi:
N-Domeniul privat



S-Md.Aron C.Gheorghe
E-Drum stradal
V-Drum stradal

106. Teren intravilan Situat în partea de Vest a satului Smirna,
Suprafata 1000 m.p.cu urmatoarele 
vecinataţi:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Drum stradal

107 Teren intravilan Situat în partea de Vest a satului Smirna,
Suprafata 1000 m.p.cu urmatoarele 
vecinataţi:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Drum stradal

108 Teren intravilan Situat în partea de Vest a satului Smirna,
Suprafata 1000 m.p.cu urmatoarele 
vecinataţi:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Drum stradal

109. Teren intravilan Situat în partea de Vest a satului Smirna,
Suprafata 1000 m.p.cu urmatoarele 
vecinataţi:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Drum stradal

110. Teren intravilan Situat în partea de Vest a satului Smirna,
Suprafata 1000 m.p.cu urmatoarele 
vecinataţi:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Drum stradal

111. Teren intravilan Situat în partea de Vest a satului Smirna,
Suprafata 1000 m.p.cu urmatoarele 
vecinataţi:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Drum stradal

112. Teren intravilan Situat în partea de Vest a satului Smirna,
Suprafata 1000 m.p.cu urmatoarele 
vecinataţi:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Drum stradal

113. Teren intravilan Situat în partea de Vest a satului Smirna,
Suprafata 1000 m.p.cu urmatoarele 
vecinataţi:
N-Domeniul privat



S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Drum stradal

114. Teren intravilan Situat în partea de Vest a satului Smirna,
Suprafata 1000 m.p.cu urmatoarele 
vecinataţi:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Drum stradal

115 Teren intravilan Situat în partea de Vest a satului Smirna,
Suprafata 1000 m.p.cu urmatoarele 
vecinataţi:
N-Domeniul privat
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Drum stradal

116. Teren intravilan Situat în partea de Vest a satului Smirna,
Suprafata 1621 m.p.cu urmatoarele 
vecinataţi:
N-Drum stradal
S- Domeniul privat
E-Drum stradal
V-Drum stradal

117. Teren intravilan Situat în partea de Vest a satului Smirna,
Suprafata 1298 m.p.cu urmatoarele 
vecinataţi:
N-Agromec 
S- Drum stradal
E-Drum stradal
V-Domeniul privat

118. Teren intravilan Situat în partea de Vest a satului Smirna,
Suprafata 1000 m.p.cu urmatoarele 
vecinataţi:
N-Agromec 
S- Drum stradal
E-Domeniul privat
V-Domeniul privat

119. Teren intravilan Situat în partea de Vest a satului Smirna,
Suprafata 1000 m.p.cu urmatoarele 
vecinataţi:
N-Agromec 
S- Drum stradal
E-Domeniul privat
V-Domeniul privat

120 Teren intravilan Situat în partea de Vest a satului Smirna,
Suprafata 1000 m.p.cu urmatoarele 
vecinataţi:
N-Agromec 
S- Drum stradal
E-Domeniul privat
V-Domeniul privat

121 Teren intravilan Situat în partea de Vest a satului Smirna,
Suprafata 1000 m.p.cu urmatoarele 
vecinataţi:
N-Agromec 



S- Drum stradal
E-Domeniul privat
V-Domeniul privat

122 Teren intravilan Situat în partea de Vest a satului Smirna,
Suprafata 1000 m.p.cu urmatoarele 
vecinataţi:
N-Agromec 
S- Drum stradal
E-Domeniul privat
V-Domeniul privat

123 Teren intravilan Situat în partea de Vest a satului Smirna,
Suprafata 1000 m.p.cu urmatoarele 
vecinataţi:
N-Agromec 
S- Drum stradal
E-Domeniul privat
V-Domeniul privat

124 Teren
intravilan(Consumcoop

Griviţa)

Situat în  satul Griviţa,Centru, 0,4475 ha, 
vecinătăţi:
N-Sistemul de Irigaţii Griviţa şi Domeniul 
Privat
S-DN  2C
E-Drum Stradal
V-Sistemul de Irigaţii Griviţa

125 Teren intravilan
(Consumcoop Smirna)

Situat în satul Smirna,Centru ,  0,1247 ha
Vecinătăţi:
N-Drum Stradal
S-Biserică
E-Drum judetean
V-Domeniul privat

126.
Teren intravilan Situat în centrul  satului  Griviţa, suprafaţa de

1139 m.p. având următoarele vecinătăţi:
N- Soseaua Buzau
S- Drum stradal
E- Domeniul Public
V- Strada 6

127. Teren intravilan Situat în centrul satului Griviţa,
Suprafaţa de 862,6 m.p. având următoarele 
vecinătăţi:
N-Soseaua Buzau
S- S.C. SELENA IMPEX SRL
E-Strada 6
V-Domeniul public

128 Teren intravilan Situat în zona fostului  C.A.P., suprafaţa de 
9980 m.p., cu următoarele vecinătăţi :
N-Stroe D.Tudor
S- S.A. Miraj Griviţa
E-Domeniul privat al comunei
V-S.A. Miraj Griviţa

129. Teren intravilan Situat în satul Smirna,suprafata de 2363  m.p.
strada 2,nr.4, cu urmatoarele vecinataţi:
-Nord- Md.Mehedinţă Ion
-Sud- Md. Militaru Ion
-Est- Drum Stradal
-Vest-Mircea C.Ion si Fuerea I.Constantin



130 Teren intravilan Situat în satul Smirna, suprafata de 885 m.p., 
cu următoarele vecinătăţi:
-Nord-Voinea I.Janeta
-Sud-Aron Agatia si Drum Stradal
-Est-Voinea I.Janeta
-Vest-Domeniul public

131 Teren intravilan Situat în satul Smirna,suprafata de 689 
m.p.,strada 3,nr.49 ,cu urmatoarele 
vecinatati:
-Nord-Voinea P.Rita
-Sud- Pacală Gh.Stana
-Est-Md.Soare Marin
-Vest-Strada 3

132 Teren intravilan Situat în satul Smirna,suprafata de 1533 
m.p.,strada 1,nr.8 BIS ,cu urmatoarele 
vecinatati:
-Nord-Md. David  I.Gheorghe
-Sud- Md. Mircea  V. Gheorghe
-Est-Str. 1
-Vest-Md. Popescu Spiridon

133 Salon de nunti Situat în zona centrala a satului Grivita,strada
7,nr.42,suprafata construita 198 m.p.,zidarie 
din caramida arsa,invelita cu tabla,alcatuita 
din 2 incaperi.
Vecinatati:N-Barbulescu Stefan,S-Oprea 
Maria,E-Drum stradal,V-Cristea Gheorghe
Teren aferent- 179 m.p.

134 Camin cultural Situat în intravilanul satului Smirna,zona 
Centrala a satului Smirna,suprafata construita
294 m.p.,zidarie din caramdia arsa,învelita cu
tabla,alcatuit din 2 încaperi,1 hol, 1 sala de 
festivitati.
 Vecinatati-N-Drum stradal,S-Teren primarie
(domeniul privat),E- drum judetean,V-
mostenitori defuncta Constantin M.Anica
Teren aferent- 1588 m.p.

135. Pasune Situată în extravilanul satului 
Griviţa, după cum urmează:
Tarla  nr.303/1, parcela 1-    1,6387 ha
Tarla  nr.330/1- parcela 1-  35,8818 ha
Tarla  nr.335-    parcela 1-    9,3250 ha
Tarla  nr.344/7- parcela 1-    1,9529 ha
Tarla  nr.325/1- parcela 1 - 59,6568 ha
Tarla  nr.379/1- parcela 1 -   1,0160 ha
Tarla  nr.379/3- parcela 1 -   3,4705 ha
Tarla  nr.379/5- parcela 1 -   2,8891 ha
Tarla  nr.462/1- parcela 1 - 63,4908 ha

136. Pasune Situată în extravilanul satului  Smirna,după 



cum urmează:
Tarla  nr.221- parcela 1 -      1,2493 ha
Tarla  nr.222- parcela 1 -      0,3871 ha
Tarla  nr.223- parcela 1 -    17,1216 ha
Tarla  nr.257- parcela 1 -      0,5923 ha
Tarla  nr.260/2- parcela 1 -   0,6637 ha
Tarla  nr.261/6- parcela 1 -   1,9715 ha
Tarla  nr.263- parcela 1 -      2,2028 ha
Tarla  nr.267- parcela 1 -    10,9543 ha
Tarla  nr.271- parcela 1 -    24,6011 ha
Tarla  nr.273/1- parcela 1 - 30,5561 ha
Tarla  nr.293- parcela 1 -    24,4755 ha
Tarla  nr.295- parcela 1 -    17,8655 ha
Tarla  nr.466/1- parcela 1 - 53,7711 ha
Tarla  nr.472/10- parcela 1-19,0898 ha

137 Puturi forate-sat Grivita Situate în extravilanul satului Grivita,tarlaua 
nr.A 420,în număr de 6, cu 
vecinătătile:Nord-drum exploatare,S-teren 
arabil,E-teren arabil,V-teren arabil;
Teren aferent-4361 m.p.

138 Teren neproductiv Suprafata de 20.000 m.p. situata în afara 
satului Grivita,în partea de Sud-Vest.

139 SPP62 Antena 1- 2 hidranţi
Antena 2- 3 hidranţi
Antena 3- 4 hidranţi
Antena 4- 2 hidranţi
Antena 5- 3 hidranţi
Antena 6- 4 hidranţi
Antena 7- 2 hidranţi
Antena 8- 5 hidranţi
Antena 9- 6 hidranţi

140 SPP 63 Antena 2- 22 hidranţi
Antena 4- 22 hidranţi
Antena 6- 22 hidranţi
Antena 8- 22 hidranţi
Antena 10- 22 hidranţi

141 SPP 59 Antena 1- 28 hidranţi
Antena 2- 28 hidranţi
Antena 3- 29 hidranţi
Antena 5- 29 hidranţi
Antena 6- 31 hidranţi

142 Teren intravilan Situat în satul Griviţa, strada 2, nr. 60/1, cu 
suprafaţa de 0,0358 ha., având următoarele 
vecinătăţi:
N-Md. Costache Dumitru
S- Domeniu privat
E-Drum stradal
V-Bucur Maria

143. Teren intravilan
arabil

Situat în satul Smirna, suprafata de 1831 
m.p.,situat în partea de sud-est , str.14, nr.3, 
cu următoarele vecinătăţi:
-Nord-Domeniu privat
-Sud- NC 20466



-Est- Bercea Nicolae
-Vest-NC 20466

144. Teren intravilan
arabil

Situat în satul Smirna, suprafata de 3508 
m.p., situat în partea de sud-est , str.14, 
nr.7, NC 22527, cu urmatoarele 
vecinătăţi:           -Nord-Militaru  Ion;      
-Sud- Drum stradal(Str.14)                       
-Est-Str.2                                                   
-Vest-NC 22526

145. Teren intravilan
arabil

Situat în satul Smirna,suprafata de 10882 
m.p., strada 2 , cu urmatoarele vecinatati:
-Nord-Grigore Ioana
-Sud- Drum stradal
-Est- Str.1
-Vest- Str.2, Zona pentru investiţie 
canalizare, Mihalcea P. Voica, Md. 
Mihalcea Gh. Ion, Mihalcea D. Florea

146. Teren intravilan
arabil

Situat în satul Smirna, suprafata de 27502 
m.p., strada 1, cu următoarele vecinătăţi:
-Nord-Md. Grecu Ion
-Sud- Drum stradal
-Est- Drum stradal
-Vest-Strada 1

147. Teren intravilan Situat în satul Griviţa,strada 
Mecanizatorilor, nr.5,suprafata 0,1086 
ha, NC 22505, vecinătăţi:                          
N-D.J. (strada Mecanizatorilor)                
S-NC 835                                                  
E-Ion Florea                                              
V-Dispensar Veterinar(NC 22191);NC 
22506

148. Teren intravilan

arabil

Situat în satul Smirna, suprafata de 6300 
m.p., situat în partea de sud-est , str.14, nr.7, 
NC 22526, cu urmatoarele vecinătăţi:           
-Nord-Militaru  Ion; str.14                            
-Sud- Drum stradal, NC 20466, Domeniu 
privat, Bercea Nicolae                                  
-Est-NC 22527                                            
-Vest-Popa Ion ;Bercea Nicolae

149. SPP46 Antena 3- 20 hidranţi
Antena 4- 21 hidranţi
Antena 5- 19 hidranţi
Antena 6- 16 hidranţi
Antena 7- 15 hidranţi
Antena 8- 18 hidranţi
Antena 9- 23 hidranţi
Antena 11- 22 hidranţi
Antena 13- 24 hidranţi

150. SPP58 Antena 1- 3 hidranţi



Antena 2- 2 hidranţi
Antena 3- 3 hidranţi
Antena 4- 2 hidranţi
Antena 5- 1 hidrant
Antena 6- 0 hidranţi
Antena 7- 0 hidranţi

151. PLOT 32 Antena 1- 20 hidranţi
Antena 2- 19 hidranţi
Antena 3- 8 hidranţi
Antena 4- 8 hidranţi
Antena 7- 0 hidranţi
Antena 8- 0 hidranţi
Antena 9- 0 hidranţi

152. SPP47 Antena 8- 3 hidranţi

     PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ,                                                                               SECRETAR,

              ROTARU DANIEL                                                                  DEMETER DUMITRU MARIUS



BULETIN DE VOT

 pentru desemnarea a doi reprezentanți din partea Consiliului Local al Comunei
Griviţa, în componenţa Consiliului  de Administraţie al Şcolii Profesionale “Areta

Teodorescu”

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

4.___________________________

5.___________________________


	ROMÂNIA
	JUDEŢUL IALOMIŢA
	Instituţia Prefectului - judeţul Ialomiţa

	ROMÂNIA
	JUDEŢUL IALOMIŢA
	d-nul VASILE STROE

	ROMANIA
	JUDEŢUL IALOMIŢA
	PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
	ROMANIA
	JUDETUL IALOMITA
	D I S P O Z I Ţ I E
	PROCES-VERBAL
	INVITAŢIE
	AVIZEAZĂ FAVORABIL:
	AVIZEAZĂ FAVRABIL:
	H O T Ă R Â R E
	URBAN S.A. Slobozia
	Capitolul I: Forma, denumirea, sediul, durata, emblema
	Capitolul II: Obiectul de activitate al societății
	Activităţi secundare:
	5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
	8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (caii center)
	8710 Activitati ale centrelor de îngrijire medicala
	Capitolul III Capitalul social, acţiuni
	Art. 6 Capitalul social: Capitalul social este de 622.792,50 lei.
	Capitalul social este divizat in 249.117 acţiuni nominative cu valoare nominala de 2,50 lei.
	Capitolul IV Controlul societății
	Capitolul V Adunarea generala a acționarilor
	Capitolul VII Activitatea societății
	Capitolul VIII Modificarea formei juridice, dizolvare, lichidare, fuziune, divizare
	AVIZEAZĂ FAVORABIL:
	AVIZEAZĂ FAVRABIL:



