
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
SECRETAR
Nr.        din 

Instituţia Prefectului- judeţul Ialomiţa

              Secretarul general al U.A.T. Griviţa comunică Prefectului  judeţului Ialomiţa, pentru
exercitarea controlului asupra legalităţii, următoarele documente :
- Dispoziţia primarului nr. 134/ 28.08.2020 pentru convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţă
extraordinară in data de  31.08.2020.

Nr.
crt

Numărul
hotărârii

Consilieri în
funcţie

Consilieri
prezenţi

Rezultatul votului Obs
Pentru împotrivă abţineri

1 39 13 13 13 - -
2 40 13 13 13 - -
3 41 13 13 13 - -
4 42 13 13 13 - -
5 43 13 13 13 - -

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



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
SECRETAR GENERAL
Nr.          din 

CĂTRE,
                                                          d-nul Vasile STROE  

                                                         Primarul comunei Griviţa

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

Nr.
crt

Conţinut Obs.

1
Hotărârea nr. 39/31.08.2020  privind  rectificarea bugetului local al comunei Griviţa
pe anul 2020.

 13 voturi 
“pentru”

2
Hotărârea nr. 40/31.08.2020 privind aprobarea inventarului patrimoniului 
comunei Griviţa pe anul 2019.

 13 voturi 
“pentru”

3
Hotărârea nr. 41/31.08.2020 privind aprobarea Raportului de evaluare a unor 
terenuri situate în intravilanul şi extravilanul comunei Grivita. 

 13 voturi 
“pentru”

4
Hotărârea nr. 42/31.08.2020 privind suplimentarea sprijinului financiar acordat 
Bisericii Griviţa şi Smirna pa anul 2020.

 13 voturi 
“pentru”

5
Hotărârea nr. 43/31.08.2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- 
economici  pentru obiectivul de investiţii :“TEREN DE SPORT SINTETIC 
MULTIFUNCŢIONAL”. 

 13 voturi 
“pentru”

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

Dumitru –Marius  DEMETER 

 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

DOSAR

CUPRINZÂND LUCRĂRILE ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE  DIN DATA DE
31 august 2020

ORDINEA DE ZI:

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

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului patrimoniului comunei Griviţa pe anul
2019.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a unor terenuri situate în 
intravilanul şi extravilanul comunei Grivita.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4.Proiect de hotărâre privind suplimentarea sprijinului financiar acordat Bisericii Griviţa şi 
Smirna pa anul 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici  pentru 
obiectivul de investiţii :“TEREN DE SPORT SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL”. Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

6. Diverse.           



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 4172 din 03.09.2020

PROCES VERBAL

   În conformitate cu prevederile art. 138  alin. 17 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, astăzi 3 septembrie 2020 am procedat la afişarea
procesului verbal al şedinţei Consiliului local  Griviţa din data de 31  august  2020.

   În  conformitate  cu  prevederile  art.  11  din  Legea  nr.  52/2003,  republicată,   privind
transparenţa decizională în administraţie astăzi 3 septembrie 2020, am procedat la afişarea minutei
şedinţei Consiliului local Griviţa din data 31 august 2020.
             

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

Dumitru –Marius DEMETER 

    



   
     

      JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA

      SECRETAR GENERAL

MINUTA
Şedinţei din 31.08.2020

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

Nr.
crt

Conţinut Obs.

1
Hotărârea nr. 39/31.08.2020  privind  rectificarea bugetului local al comunei Griviţa
pe anul 2020.

 13 voturi 
“pentru”

2
Hotărârea nr. 40/31.08.2020 privind aprobarea inventarului patrimoniului 
comunei Griviţa pe anul 2019.

 13 voturi 
“pentru”

3
Hotărârea nr. 41/31.08.2020 privind aprobarea Raportului de evaluare a unor 
terenuri situate în intravilanul şi extravilanul comunei Grivita. 

 13 voturi 
“pentru”

4
Hotărârea nr. 42/31.08.2020 privind suplimentarea sprijinului financiar acordat 
Bisericii Griviţa şi Smirna pa anul 2020.

 13 voturi 
“pentru”

5
Hotărârea nr. 43/31.08.2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- 
economici  pentru obiectivul de investiţii :“TEREN DE SPORT SINTETIC 
MULTIFUNCŢIONAL”. 

 13 voturi 
“pentru”

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



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr.          din 

PROCES VERBAL

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

Nr.
crt

Conţinut Obs.

1
Hotărârea nr. 39/31.08.2020  privind  rectificarea bugetului local al comunei Griviţa
pe anul 2020.

 13 voturi 
“pentru”

2
Hotărârea nr. 40/31.08.2020 privind aprobarea inventarului patrimoniului 
comunei Griviţa pe anul 2019.

 13 voturi 
“pentru”

3
Hotărârea nr. 41/31.08.2020 privind aprobarea Raportului de evaluare a unor 
terenuri situate în intravilanul şi extravilanul comunei Grivita. 

 13 voturi 
“pentru”

4
Hotărârea nr. 42/31.08.2020 privind suplimentarea sprijinului financiar acordat 
Bisericii Griviţa şi Smirna pa anul 2020.

 13 voturi 
“pentru”

5
Hotărârea nr. 43/31.08.2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- 
economici  pentru obiectivul de investiţii :“TEREN DE SPORT SINTETIC 
MULTIFUNCŢIONAL”. 

 13 voturi 
“pentru”

.
   SECRETAR GENERAL AL U.A.T,                                                                     

Dumitru –Marius DEMETER 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                                     
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA                                       
PRIMAR                

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

din data de  31 august 2020, orele 08.30

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

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

D I S P U N E:

Art.1 - Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Griviţa în data de
31  august  2020 orele  08.30,  la  Caminul  cultural,  sat  Grivita  comuna  Griviţa, conform 
documentului de convocare anexat.

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

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

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

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

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

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

contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Ialomiţa 

pentru exercitarea controlului de legalitate.

                      PRIMAR,                                                             
                              Vasile STROE                                           
                                                                        CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU  LEGALITATE

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



Nr. 134
Din 28.08.2020
Emisă în Griviţa
Ex.  

                                       

   Anexă la Dispoziţia nr. 134 /28.08.2020
a Primarului Comunei Griviţa, Judeţul Ialomiţa

                                                    
C O N V O C A T O R

 În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 134  din  28 august 2020 sunteţi convocat în 
şedinţa extraordinară de îndată în data de 31 august 2020 ora 08.30, la  Caminul cultural, sat 
Grivita, comuna Griviţa, avînd următorul Proiect de  ordine de zi:

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

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului patrimoniului comunei Griviţa pe anul
2019.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a unor terenuri situate în 
intravilanul şi extravilanul comunei Grivita.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4.Proiect de hotărâre privind suplimentarea sprijinului financiar acordat Bisericii Griviţa şi 
Smirna pa anul 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici  pentru 
obiectivul de investiţii :“TEREN DE SPORT SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL”. Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

6. Diverse.           

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

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

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

                                                                             
PRIMAR

Vasile STROE 



JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

INVITAŢIE

                                                                                          D-nul consilier 

              În conformitate cu dispoziţiile art.133 alin. 2 pct.a), art.134 alin.1, lit.a), alin.4  şi art.196
alin.1  lit.b)  din  ORDONANŢĂ  DE  URGENŢĂ  nr.  57  din  3  iulie  2019 privind  Codul
administrativ,  vă invităm să participaţi la  lucrările şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului
local  Griviţa, ce va avea loc  în ziua de 31.08.2020 ora  08.30, la  Caminul cultural, sat Grivita,
comuna Griviţa, cu următoarea ordine de zi:

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

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului patrimoniului comunei Griviţa pe anul
2019.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a unor terenuri situate în 
intravilanul şi extravilanul comunei Grivita.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4.Proiect de hotărâre privind suplimentarea sprijinului financiar acordat Bisericii Griviţa şi 
Smirna pa anul 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici  pentru 
obiectivul de investiţii :“TEREN DE SPORT SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL”. Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

6. Diverse.           

 
SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

Dumitru –Marius DEMETER 

                                             



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI GRVITA
Nr. 3996 / 28.08.2020

PROCES VERBAL

Astăzi, 28.08.2020, în conformitate cu prevederile art. 135 alin. 4 din ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, am procedat la afişarea dispoziţiei
privind convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţa extraordinară de îndată pentru ziua de  31
august 2020, ora 08.30  la sediul Primăriei comunei Griviţa cu următoarea ordine de zi:

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

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului patrimoniului comunei Griviţa pe anul
2019.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a unor terenuri situate în 
intravilanul şi extravilanul comunei Grivita.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4.Proiect de hotărâre privind suplimentarea sprijinului financiar acordat Bisericii Griviţa şi 
Smirna pa anul 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici  pentru 
obiectivul de investiţii :“TEREN DE SPORT SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL”. Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

6. Diverse.           

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.

Dumitru –Marius DEMETER 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 31.08.2020  în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Griviţa.

Consiliul Local Griviţa a fost convocat în şedinţă extraordinară de îndată de către primarul
comunei Griviţa, domnul Vasile Stroe prin dispoziţia nr.134 din 28.08.2020 care stabileşte data,
ora şi locul desfăşurării şedinţei, precum şi proiectul ordinii de zi. Dispoziţia a fost afişată la sediul
Consiliului Local Griviţa prin grija secretarului general. 

Participanţi  la şedinţă:  Bunica Dumitru,  Bâlbâe Mihail,  Damian Dumitru,  David Teofil,
Dobre Iulian, Dudaş Cristian Dorin, Gavrilă Ion, Georgescu Adrian, Gradea George, Nica Cornel,
Rotaru Daniel, Stan Marinică şi Vasile Ştefan. 
        La şedinţă a mai participat domnul secretar general al U.A.T. Dumitru - Marius Demeter.
        După efectuarea apelului nominal,  domnul Dumitru-Marius Demeter comunică situaţia
prezenţei preşedintelui de şedinţă care, constatând că sunt prezenţi 13 din cei 13 consilieri aleşi,
declară deschise lucrările şedinţei.  
          D-nul presedinte de şedintă, Dumitru Damian, supune la vot aprobarea procesului verbal
încheiat  la şedinţa Consiliului Local din data de 29.07.2020, care este votat  în unanimitate de
voturi de către cei prezenţi.

D-nul Preşedinte solicită aprobarea  ordinei de zi cu următoarele proiecte de hotărare:
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2020. 

Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului patrimoniului comunei Griviţa pe anul 

2019.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a unor terenuri situate în 

intravilanul şi extravilanul comunei Grivita.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
4.Proiect de hotărâre privind suplimentarea sprijinului financiar acordat Bisericii Griviţa şi 

Smirna pa anul 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici  pentru 

obiectivul de investiţii :“TEREN DE SPORT SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL”. Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

Ordine de zi este aprobata in unanimitate.
Primul  proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel privind

rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.
D-nul  Primar:“Având  în  vedere  referatul  compartimentului  de  contabilitate  se  impune

aprobarea rectificării bugetului local conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2020 



este votat cu 13 voturi “pentru”. 
Al doilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel 

privind  aprobarea inventarului patrimoniului comunei Griviţa pe anul 2019”.
D-nul  Primar:“Având  în  vedere  legislaţia  în  vigoare  vă  propun  aprobarea,  conform

proiectului prezentat. ”
D-nul Damian Dumitru: „ Cine este pentru?”
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi “pentru”. 
Al treilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel 

privind aprobarea Raportului de evaluare a unor terenuri situate în intravilanul şi extravilanul 
comunei Grivita.

D-nul  Primar:“Având în  vedere  solicitările  de  cumparare  a  unor  terenuri  din domeniul
privat  se  impune  evaluarii  acestora  conform  raportului  de  evaluare  întocmit  de  opersoană
autorizată”.
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind Raportului de evaluare a unor terenuri situate în intravilanul şi
extravilanul comunei Grivita este votat cu 11 voturi “pentru”. 

Al patrulea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel
privind suplimentarea sprijinului financiar acordat Bisericii Griviţa şi Smirna pa anul 2020.

D-nul Primar:“Având în vedere că cererile iniţial depuse de parohiile din Smirna si Grivita
au fost pentru sume mai mari decat cele acordate pe anul 2020 şi analizand bugetul vă propun spre
aprobare suplimentarea acestor sume acordate cu încă 5 mii lei pentru fiecare parohie. ”
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind suplimentarea sprijinului financiar acordat Bisericii Griviţa şi 
Smirna pe anul 2020 este votat cu 13 voturi “pentru”.

Al cincilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel  
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici  pentru obiectivul de 
investiţii :“TEREN DE SPORT SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL”.

D-nul Primar:“Asa cum prevede legislatia este necesara aprobarea principalilor indicatori
tehnico-  economici   pentru  obiectivul  de  investiţii  :“TEREN  DE  SPORT  SINTETIC
MULTIFUNCŢIONAL” pe care dorim sa-l iniţiempe terenul lber de langa sala de sport.
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici  pentru
obiectivul de investiţii :“TEREN DE SPORT SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL” este votat cu
13 voturi “pentru”. 

Constatând că nu mai sunt şi alte probleme de discutat şi nici înscrieri la cuvânt, ordinea de
zi  fiind epuizată domnul preşedinte declară închise lucrările şedinţei.
                            
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR GENERAL  AL U.A.T.,
                  Dumitru DAMIAN                                                 Dumitru –Marius DEMETER 



JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL GRIVITA

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

din 31.08.2020 ora 08:30

              

Nr. crt. Numele si preumele Semnatura

1 BÂLBÂE MIHAIL

2 BUNICA DUMITRU

3 DAMIAN DUMITRU

4 DOBRE IULIAN

5 DUDAŞ CRISTIAN DORIN

6 GAVRILĂ ION

7 GRADEA GEORGE

8 GEORGESCU ADRIAN

9 DAVID TEOFIL

10 NICA CORNEL

11 ROTARU DANIEL

12 STAN MARINICĂ

13 VASILE ŞTEFAN

                                                        

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

Dumitru –Marius DEMETER 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proiect
H O T Ă R Â R E

privind  rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2020
  Consiliul Local Grivita, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:

 referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.3963 din 26.08.2020 ;       
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.3964 din 26.08.2020 ;
 prevederile art.2 pct. 47, pct. 59, art 19 alin (2), art.49 din Legea nr. 273/2006 privind 

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

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

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

suplimentare credite bugetare astfel : 
         - la partea de “Venituri” suma 5116,72 mii lei în loc de 4723,72 mii lei; 
         - la partea de “Cheltuieli” suma de 5784,72 mii lei în loc de 5391,72 mii lei;
         - deficit în sumă de 668 mii lei;

Art.  2 – Se suplimenteză Lista  de investiţii  la obiectivul “Reabilitare  şi  extindere sistem
centralizat cu apa Comuna Griviţa” cu +10 mii lei;

Art. 3 –Se aprobă suplimentarea cu 10 mii lei, pentru alocarea unui sprijin financiar în sumă
de 5  mii  lei  pentru  Biserica  din Satul  Griviţa  şi  5  mii  lei  pentru  Biserica  din  Satul  Smirna,  la
subcapitolul  670206  “Servicii  religioase”,  titlul  59  “Alte  cheltuieli”,  articolul  59.12  “Susţinerea
cultelor” +10 mii lei prin virarea de credite bugetare în trim.III de la capitolul 5102.03.01“Autoritaţi
executive”, alin.20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” -10 mii lei :

Art. 4 –Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 atât la partea
de  venituri  la  capitolul  11.02.02  sume  defalcate  din  TVA  pentru  finanţarea  cheltuielilor
descentralizate  la  nivelul  comunelor  cu   +393 mii  lei  cât  şi  la  partea  de  cheltuieli  la  capitolul
68.02.05  “Asistenţă socială în caz de invalidate”, la alin.10.01.01 “Salarii de bază” cu +341  mii lei,
la capitolul 65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învăţământului, alin.57.02.03 Tichete grădiniţă -2
mii lei şila capitolul 65.02 Învăţământ, alin.57.02.01 Ajutor social în numerar cu +54 mii lei pentru
finantare CES ;

Art. 5 –Se aprobă virarea de credite  bugetare în cadrul capitolului 66.50.50 Alte acţiuni
sanitare, de la alin. 10.01.01 “Salarii de bază” la alin.10.01.06 Alte sporuri cu suma de 3 mii lei şi în
cadrul capitolului 68.02.05.02 Asistenţă socială în caz de invaliditate, de la alin.10.01.01 Salarii de
bază la alin.10.01.17 Indemnizaţie de hrană suma de 60 mii lei ;

Art. 6 - 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. 7  -  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. 39
Din 28.08.2020
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

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

  Consiliul Local Grivita, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:

 referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.3963 din 26.08.2020 ;       
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.3964 din 26.08.2020 ;
 prevederile art.2 pct. 47, pct. 59, art 19 alin (2), art.49 din Legea nr. 273/2006 privind 

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

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

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2020 prin suplimentare
credite bugetare astfel : 
         - la partea de “Venituri” suma 5116,72 mii lei în loc de 4723,72 mii lei; 
         - la partea de “Cheltuieli” suma de 5784,72 mii lei în loc de 5391,72 mii lei;
         - deficit în sumă de 668 mii lei;

Art.  2 –  Se  suplimenteză  Lista  de  investiţii  la  obiectivul  “Reabilitare  şi  extindere  sistem
centralizat cu apa Comuna Griviţa” cu +10 mii lei;

Art. 3 –Se aprobă suplimentarea cu 10 mii lei, pentru alocarea unui sprijin financiar în sumă de 5
mii lei pentru Biserica din Satul Griviţa şi 5 mii lei pentru Biserica din Satul Smirna, la subcapitolul
670206 “Servicii religioase”, titlul 59 “Alte cheltuieli”, articolul 59.12 “Susţinerea cultelor” +10 mii lei
prin virarea de credite bugetare în trim.III de la capitolul 5102.03.01“Autoritaţi executive”, alin.20.30.30
“Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” -10 mii lei :

Art. 4 –Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 atât la partea de
venituri la capitolul 11.02.02 sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor cu  +393 mii lei cât şi la partea de cheltuieli la capitolul 68.02.05  “Asistenţă socială în
caz de invalidate”, la alin.10.01.01 “Salarii de bază” cu +341  mii lei, la capitolul 65.02.50 Alte cheltuieli
în domeniul învăţământului, alin.57.02.03 Tichete grădiniţă -2 mii lei şila capitolul 65.02 Învăţământ,
alin.57.02.01 Ajutor social în numerar cu +54 mii lei pentru finantare CES ;

Art. 5 –Se aprobă virarea de credite  bugetare în cadrul capitolului 66.50.50 Alte acţiuni sanitare,
de  la alin. 10.01.01 “Salarii  de bază” la alin.10.01.06 Alte sporuri  cu suma de 3 mii lei şi în cadrul
capitolului  68.02.05.02 Asistenţă  socială  în  caz de invaliditate,  de la  alin.10.01.01 Salarii  de bază la
alin.10.01.17 Indemnizaţie de hrană suma de 60 mii lei ;

Art.  6 -  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. 7  -  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general al U.A.T..  
Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 31 august 2020 , cu un număr de 13 voturi “Pentru”, 0 

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

                         Dumitru DAMIAN                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,                 

                                                                                               Dumitru-Marius  DEMETER  
Nr. 39
Din 31.08.2020
Adoptată la Griviţa
Ex.                     





ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

                                                                        PROIECT
H O T Ă R Â R E

 privind aprobarea inventarului patrimoniului comunei Griviţa pe anul 2019

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- referat de aprobare al primarului comunei Grivita  nr.3949 din 25.08.2020;
- raportul compartimentului de specialitate nr.3950 din 25.08.2020;  
-  art.  20  litera  ,,e",  din  Legea  finantelor  publice  locale  nr.  273/2006,  cu  modificările şi

completările ulterioare;
- Ordinul M.F.P. nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice

privind  organizarea  si  conducerea  contabilitatii  institutiilor  publice,  Planul  de  conturi  pentru
institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 87, art. 129 alin (2) lit. c), art. 139, alin (3), lit. g), art. 196 alin.(1)
lit.a) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.  1 –  Se  aprobă  inventarul  patrimoniului  comunei  Griviţa  pe  anul  2019  întocmit  de
Comisia de inventariere stabilită prin dispoziţia primarului nr. 269/16.12.2019, conform anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Cu aducerea la cunoştinţă a prezentei se însărcinează secretarul general al comunei
Griviţa.

..                          INIŢIATOR,                                             

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

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

Nr. 40
Din 28.08.2020
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

                                                                     
H O T Ă R Â R E

 privind aprobarea inventarului patrimoniului comunei Griviţa pe anul 2019

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- referat de aprobare al primarului comunei Grivita  nr.3949 din 25.08.2020;
- raportul compartimentului de specialitate nr.3950 din 25.08.2020;   
-  art.  20  litera  ,,e",  din  Legea  finantelor  publice  locale  nr.  273/2006,  cu  modificările şi

completările ulterioare;
- Ordinul M.F.P. nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice

privind  organizarea  si  conducerea  contabilitatii  institutiilor  publice,  Planul  de  conturi  pentru
institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 87, art. 129 alin (2) lit. c), art. 139, alin (3), lit. g), art. 196 alin.(1)
lit.a) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.  1 –  Se  aprobă  inventarul  patrimoniului  comunei  Griviţa  pe  anul  2019  întocmit  de
Comisia de inventariere stabilită prin dispoziţia primarului nr. 269/16.12.2019, conform anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Cu aducerea la cunoştinţă a prezentei se însărcinează secretarul general al comunei
Griviţa.

 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 31 august 2020 , cu un număr de 13 voturi “Pentru”
, 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.          

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

                         Dumitru DAMIAN                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,         

                                                                                               Dumitru-Marius  DEMETER  

Nr. 40
Din 31.08.2020
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 aprobarea raportului de evaluare a unor suprafeţe de teren ce aparţin domeniului privat al
comunei Griviţa

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa
Având în vedere:
– prevederile art.362,363 şi364 din din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie

2019 privind Codul administrativ;
– raportul  de  evaluare  nr.3991  din  28.08.2018 pentru suprafeţe  de  teren  din  domeniul

privat al comunei Griviţa; 
– referat de aprobare al primarului nr. 4027 din 31.08.2020;   
– raportul compartimentului de specialitate nr. 4077 din 31.08.2020 ;
În temeiul prevederilor art. 87, art. 129 alin (4) lit. a), art. 139, alin (1), alin (3), lit. a),  art.

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1: Se aprobă raportul de evaluare a unor suprafeţe de teren ce aparţin domeniului privat
al comunei Griviţa, elaborat în luna august 2020 şi înregistrat sub nr.3991 din 28.08.2020. Raportul
de evaluare este anexa la  prezenta.

Art.  2 :  Cu aducerea  la  cunoştinţă  publică  se  însărcinează  secretarul  general  al  U.A.T.
Griviţa.

                     INIŢIATOR,

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

Nr. 41
Din 28.08.2020  
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

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

comunei Griviţa

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

2019 privind Codul administrativ;
– raportul  de  evaluare  nr.3991 din  28.08.2018 pentru suprafeţe  de  teren  din  domeniul

privat al comunei Griviţa; 
– referat de aprobare al primarului nr. 4027 din 31.08.2020;   
– raportul compartimentului de specialitate nr. 4077 din 31.08.2020 ;
În temeiul prevederilor art. 87, art. 129 alin (4) lit. a), art. 139, alin (1), alin (3), lit. a),  art.

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1: Se aprobă raportul de evaluare a unor suprafeţe de teren ce aparţin domeniului privat
al comunei Griviţa, elaborat în luna august 2020 şi înregistrat sub nr.3991 din 28.08.2020. Raportul
de evaluare este anexa la  prezenta.

Art.  2 :  Cu aducerea  la  cunoştinţă  publică  se  însărcinează  secretarul  general  al  U.A.T.
Griviţa.

Prezenta  hotărâre  a  fost  adoptată  astăzi  ,  31  august  2020  ,  cu  un  număr  de  13  voturi
“Pentru” , 0 voturi “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă” din totalul de 13 consilieri aleşi. 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

                      Dumitru DAMIAN                                                  CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                               SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

                                                                                                Dumitru- Marius DEMETER 

Nr. 41
Din 31.08.2020
Adoptată la Griviţa
Ex.



JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 4027 din 31.08.2020         

REFERAT DE APROBARE

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

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

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

PRIMAR
Vasile STROE 



JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA
Nr. 4077 din 31.08.2020        

R A P O R T,

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

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

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

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

SERETAR GENERAL AL U.A.T.

Dumitru -Marius  DEMETER 





ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proiect
H O T Ă R Â R E

privind suplimentarea alocarii sprijinului financiar pe anul 2020 către parohiile din comuna Griviţa 

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

Primăria  comunei  Griviţa  sub nr.3152/  08.07.2020 şi cererea Episcopiei  Sloboziei  şi  Călăraşilor,
având nr.6 din 14.02.2020, înregistrată la Primăria comunei Griviţa sub nr.774/ 17.02.2020;

- referat de aprobare al primarului înregistrat sub nr.3987 din 28.08.2020;
- referatul compartimentului de specialitate nr.4001 din 28.08.2020;
- prevederile  art. 129 alin (8) lit. a)  din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie

2019 privind Codul administrative;
În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. d), art. 129 alin (8) lit. a),  art. 139, alin (1), alin

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

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.  1 – (1) Se aprobă alocarea sumei de 5 mii  lei  din bugetul local al  comunei Griviţa
parohiei din satul Griviţa, comuna Griviţa, jud. Ialomiţa pentru construire centru multifuncţional.

                 (2) Se aprobă alocarea sumei de 5 mii lei din bugetul local al comunei Griviţa
parohiei din satul Smirna, comuna Griviţa, jud. Ialomiţa pentru construire casa parohială.

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei Griviţa şi   inspectorul
contabil din cadrul aparatului de specialitate al acestuia.

                                      INIŢIATOR,                                             

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

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

Nr.42
Din 28.08.2020
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
privind suplimentarea alocarii sprijinului financiar pe anul 2020 către parohiile din comuna Griviţa 

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

Primăria  comunei  Griviţa  sub nr.3152/  08.07.2020 şi cererea Episcopiei  Sloboziei  şi  Călăraşilor,
având nr.6 din 14.02.2020, înregistrată la Primăria comunei Griviţa sub nr.774/ 17.02.2020;

- referat de aprobare al primarului înregistrat sub nr.3987 din 28.08.2020;
- referatul compartimentului de specialitate nr.4001 din 28.08.2020;
- prevederile  art. 129 alin (8) lit. a)  din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie

2019 privind Codul administrative;
În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. d), art. 129 alin (8) lit. a),  art. 139, alin (1), alin

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

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.  1 – (1) Se aprobă alocarea sumei de 5 mii  lei  din bugetul local al  comunei Griviţa
parohiei din satul Griviţa, comuna Griviţa, jud. Ialomiţa pentru construire centru multifuncţional.

                 (2) Se aprobă alocarea sumei de 5 mii lei din bugetul local al comunei Griviţa
parohiei din satul Smirna, comuna Griviţa, jud. Ialomiţa pentru construire casa parohială.

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei Griviţa şi   inspectorul
contabil din cadrul aparatului de specialitate al acestuia.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astazi, 31 august 2020 , cu un numar de 13 voturi “Pentru” ,
0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi. 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

                         Dumitru  DAMIAN                                          CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,           

                                                                                               Dumitru-Marius  DEMETER  

Nr.42
Din 31.08.2020
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proiect

H O T Ă R Â R E

privind  aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici actualizaţi  pentru obiectivul de
investiţii : “TEREN DE SPORT SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL, COMUNA GRIVIŢA,

JUDEŢUL IALOMIŢA”
Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- referat de aprobare nr. 3604 din 05.08.2020 întocmit de domnul STROE VASILE     – 

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

inregistrat sub nr. 3605 din 05.08.2020;
   prevederile din“Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Griviţa 2014-2020”, aprobată 

prin HCL nr.44 /2014;
- prevederile  Ordonanţei de urgenţă nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor termene;

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

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

- analizând  indicatorii tehnico-economici  actualizaţi ai proiectului;
În temeiul art.129 alin.(2) lit. ”b” si lit. ”d” , alin.(4) lit.”d” si alin.(7) lit. ”n”  din 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. –  Se  aprobă  principalii  indicatori  tehnico-economici  ai  investiţiei  “TEREN  DE

SPORT SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL, COMUNA GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA”
conform ANEXEI  1 la prezenta hotărâre ;

Art.2. – Se aprobă realizarea  investiţiei privind obiectivul “TEREN DE SPORT 
SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL, COMUNA GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA” pentru 
comuna GRIVIŢA 

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

Art.4. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică conform prevederilor legale .

                                      INIŢIATOR,                                             

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

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

Nr. 43
Din 28.08.2020
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

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

“TEREN DE SPORT SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL, COMUNA GRIVIŢA, JUDEŢUL
IALOMIŢA”

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- referat de aprobare nr. 3604 din 05.08.2020 întocmit de domnul STROE VASILE     – 

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

inregistrat sub nr. 3605 din 05.08.2020;
   prevederile din“Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Griviţa 2014-2020”, aprobată 

prin HCL nr.44 /2014;
- prevederile  Ordonanţei de urgenţă nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor termene;

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

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

- analizând  indicatorii tehnico-economici  actualizaţi ai proiectului;
În temeiul art.129 alin.(2) lit. ”b” si lit. ”d” , alin.(4) lit.”d” si alin.(7) lit. ”n”  din 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. –  Se aprobă principalii  indicatori  tehnico-economici   ai  investiţiei   “TEREN DE

SPORT SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL, COMUNA GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA”
conform ANEXEI  1 la prezenta hotărâre ;

Art.2. – Se aprobă realizarea  investiţiei privind obiectivul “TEREN DE SPORT 
SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL, COMUNA GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA” pentru 
comuna GRIVIŢA 

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

Art.4. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică conform prevederilor legale .

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 31 august 2020 , cu un număr de 13 voturi “Pentru”
, 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                  Dumitru DAMIAN                                       
                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,         

                                                                                               Dumitru-Marius  DEMETER  

Nr.43
Din 31.08.2020
Adoptată la Griviţa
Ex



ANEXA 1 – la HCL NR. 43  / 31.08.2020   

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI
“TEREN DE SPORT SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL, COMUNA GRIVIŢA,

JUDEŢUL IALOMIŢA”

 

 Obiectiv
proiectat (lei)

   
1. Valoarea totală a investiţiei (cu TVA) 292.848,93

Valoarea totală a investiţiei (fara TVA) 246.444,71
                               din care C+M (cu TVA ) 239.296,05
2. Eşalonarea investiţiei

Anul I INV 292.848,93
C+M 239.296,05

3.Durata de realizare a investiţiei-luni 12

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
               Dumitru DAMIAN                                        
                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,         

                                                                                               Dumitru-Marius  DEMETER  



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 3604 din 05.08.2020

REFERAT DE APROBARE

privind  aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii :
“TEREN DE SPORT SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL, COMUNA GRIVIŢA, JUDEŢUL

IALOMIŢA”

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

a localităţii Griviţa aprobată pentru anii 2014-2020 se impune mărirea capacităţii de spaţii destinate

practicării sportului de masă, fapt pentru care dorim să realizăm acest obiectiv de investiţii într-un

timp cât mai apropiat.

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

economici ai investiţiei  “TEREN DE SPORT SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL, COMUNA

GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA” .

                                                                           PRIMAR,

                                                                     Vasile  STROE 



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 3604 din 05.08.2020

R A P O R T ,

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

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

obiectivul de investiţii “TEREN DE SPORT SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL, COMUNA 

GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA” constat că  sunt îndeplinite condiţiile necesare  promovarii 

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

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

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

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

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

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

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

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

privind  aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici  actualizaţi  ai investiţiei “TEREN DE 

SPORT SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL, COMUNA GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA”  .

Inspector urbanism,

Ion Virginica
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