
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.86 / 14.04.2021 pentru convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţă ordinară
în data  21 aprilie 2021;

Nr.
crt.

Numărul 
hotărârii

Consilieri în
funcţie

Consilieri
prezenţi

Rezultatul votului
Pentru împotriva abtineri

1 23 13 13 13 - -
2 24 13 13 13 - -
3 25 13 13 13 - -
4         26 13 13 13 - -
5 27 13 13 13 - -
6 28 13 13 13 - -
7 29 13 13 13 - -
8 30 13 13 13 - -
9 31 13 13 13 - -
10 32 13 13 13 - -
11 33 13 13 13 - -
12 34 13 13 13 - -

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



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
SECRETAR
Nr.      

CĂTRE,
d-nul VASILE STROE  

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

Nr
crt

Continut Obs.

1 Hotărârea nr.23/21.04.2021 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor al comunei Griviţa pe anul 2021;

2 Hotărârea nr.24/21.04.2021 privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local
al comunei Griviţa pentru trimestrul I al anului 2021;

3 Hotărârea nr.25/21.04.2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi 
bugetul activităţilor autofinanţate pentru anul 2021;

4 Hotărârea nr.26/21.04.2021 privind încetarea contractului de închiriere a unei 
locuinţe sociale;

5 Hotărârea nr.27/21.04.2021 privind alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul 
Smirna;

6 Hotărârea nr.28/21.04.2021 privind indexarea cu rata inflaţiei (2,60 %) a  
impozitelor şi taxelor locale ce se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în 
anul fiscal 2022;

7 Hotărârea nr.29/21.04.2021 privind închirierea unei locuinţe sociale;
8 Hotărârea nr.30/21.04.2021 privind alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul 

Grivița;
9 Hotărârea nr.31/21.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință;
10 Hotărârea nr.32/21.04.2021 privind modificarea şi completarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa;
11 Hotărârea nr.33/21.04.2021 privind  aprobarea principalilor indicatori tehnico- 

economici actualizaţi  pentru obiectivul de investiţii : “TEREN DE SPORT 
SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL, COMUNA GRIVIŢA, JUDEŢUL 
IALOMIŢA”;

12 Hotărârea nr.34/21.04.2021 privind  aprobarea finanţării de la bugetul local pentru 
categoriile de cheltuieli  care nu se finanţează prin programul județean Ialomița 
2021,  pentru obiectivul de investiţii: “TEREN DE SPORT SINTETIC 
MULTIFUNCŢIONAL, COMUNA GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA”;

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



      ROMANIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
      SECRETAR GENERAL

M I N U T A
Şedinţei din 24 februarie 2021

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

Nr
crt

C o n ţ i n u t Obs.

1 Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor al comunei Griviţa pe anul 2021;

13 -”pentru”

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului 
local al comunei Griviţa pentru trimestrul I al anului 2021;

13 -”pentru”

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi 
bugetul activităţilor autofinanţate pentru anul 2021;

13 -”pentru”

4 Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere a unei 
locuinţe sociale;

13 -”pentru”

5 Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul 
Smirna;

13 -”pentru”

6 Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei (2,60 %) a  impoz-
itelor şi taxelor locale ce se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, 
în anul fiscal 2022;

13 -”pentru”

7 Proiect de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale; 13 -”pentru”
8 Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul 

Grivița;
13 -”pentru”

9 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; 13 -”pentru”

10 Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Griviţa, judeţul 
Ialomiţa;

13 -”pentru”

11 Proiect de hotărâre privind  aprobarea principalilor indicatori tehnico- 
economici actualizaţi  pentru obiectivul de investiţii : “TEREN DE 
SPORT SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL, COMUNA GRIVIŢA, 
JUDEŢUL IALOMIŢA”;

13 -”pentru”

12 Proiect de hotărâre privind  aprobarea finanţării de la bugetul local pentru 
categoriile de cheltuieli  care nu se finanţează prin programul județean 
Ialomița 2021,  pentru obiectivul de investiţii: “TEREN DE SPORT 
SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL, COMUNA GRIVIŢA, JUDEŢUL 
IALOMIŢA”;

13 -”pentru”

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



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. _____din  _____________

PROCES VERBAL

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

Nr
crt

Continut Obs.

1 Hotărârea nr.23/21.04.2021 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor al comunei Griviţa pe anul 2021;

2 Hotărârea nr.24/21.04.2021 privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local
al comunei Griviţa pentru trimestrul I al anului 2021;

3 Hotărârea nr.25/21.04.2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi 
bugetul activităţilor autofinanţate pentru anul 2021;

4 Hotărârea nr.26/21.04.2021 privind încetarea contractului de închiriere a unei 
locuinţe sociale;

5 Hotărârea nr.27/21.04.2021 privind alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul 
Smirna;

6 Hotărârea nr.28/21.04.2021 privind indexarea cu rata inflaţiei (2,60 %) a  
impozitelor şi taxelor locale ce se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în 
anul fiscal 2022;

7 Hotărârea nr.29/21.04.2021 privind închirierea unei locuinţe sociale;
8 Hotărârea nr.30/21.04.2021 privind alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul 

Grivița;
9 Hotărârea nr.31/21.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință;
10 Hotărârea nr.32/21.04.2021 privind modificarea şi completarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa;
11 Hotărârea nr.33/21.04.2021 privind  aprobarea principalilor indicatori tehnico- 

economici actualizaţi  pentru obiectivul de investiţii : “TEREN DE SPORT 
SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL, COMUNA GRIVIŢA, JUDEŢUL 
IALOMIŢA”;

12 Hotărârea nr.34/21.04.2021 privind  aprobarea finanţării de la bugetul local pentru 
categoriile de cheltuieli  care nu se finanţează prin programul județean Ialomița 
2021,  pentru obiectivul de investiţii: “TEREN DE SPORT SINTETIC 
MULTIFUNCŢIONAL, COMUNA GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA”;

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



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA 

CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

D O S A R

CUPRINZÂND LUCRĂRILE ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE
21 aprilie 2021

ORDINEA DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei 
Griviţa pe anul 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor 
autofinanţate pentru anul 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale. Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

5. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul Smirna. Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

6. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei (2,60 %) a  impozitelor şi taxelor locale ce 
se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2022. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

7. Proiect de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
8. Diverse.            

SUPLIMENTAT ORDINEA DE ZI CU:
1.Proiect de  hotărâre privind alocarea sumei de 10 mii lei  Parohiei  din satul Grivița.  Iniţiator-

Primar Stroe Vasile;
2.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

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

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici actualizaţi  
pentru obiectivul de investiţii : “TEREN DE SPORT SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL, COMUNA 
GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de 
cheltuieli  care nu se finanţează prin programul județean Ialomița 2021,  pentru obiectivul de investiţii: 
“TEREN DE SPORT SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL, COMUNA GRIVIŢA, JUDEŢUL 
IALOMIŢA”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;



ROMANIA

JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA

SECRETAR GENERAL

Nr. 2 din 14.04.2021

PROCES-VERBAL AFIŞARE PROIECTE HOTĂRÂRI

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
locală, am procedat astăzi 14.04.2021, la afişarea următorului proiect de hotărâre:

Nr.crt C o n ţ i n u t

1.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei 
Griviţa pe anul 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

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

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor 
autofinanţate pentru anul 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4 Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale. Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

5 Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul Smirna. Iniţiator-Primar
Stroe Vasile;

6  Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei (2,60 %) a  impozitelor şi taxelor locale ce 
se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2022. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

7 Proiect de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale. 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. 1723 din 26.04.2021 

PROCES  VERBAL

   În conformitate cu prevederile art. 138  alin. 17 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ, astăzi 26 aprilie 2021 am procedat la afişarea procesului verbal al
şedinţei Consiliului local  Griviţa din data de 21 aprilie  2021.

   În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 52/2003, republicată,  privind transparenţa
decizională în administraţie  astăzi  26 aprilie 2021, am procedat la afişarea minutei şedinţei Consiliului
local Griviţa din data 21 aprilie  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  21 aprilie 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 21 aprilie
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. 86
Din 14.04.2021
Emisă în Griviţa
Ex.  

                                        

  Anexă la Dispoziţia nr. 86 /14.04.2021
a Primarului Comunei Griviţa, Judeţul Ialomiţa

                                                    
C O N V O C A T O R

 În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 43 din  18 februarie 2021 sunteţi convocat în şedinţa 
ordinară în data de 21 aprilie 2021 ora 09.00, la sediul Primăriei comunei Griviţa, Sala de şedinţe, avînd 
următorul Proiect de  ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei 
Griviţa pe anul 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor 
autofinanţate pentru anul 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale. Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

5. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul Smirna. Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

6. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei (2,60 %) a  impozitelor şi taxelor locale ce 
se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2022. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

7. Proiect de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
8. 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. 1569 din 14.04.2021

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi  cu ocazia afişării dispoziţiei de convocare a şedinţei ordinare din data de 21 aprilie
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 actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei 

Griviţa pe anul 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

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

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor 

autofinanţate pentru anul 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale. Iniţiator-

Primar Stroe Vasile;

5. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul Smirna. Iniţiator-

Primar Stroe Vasile;

6. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei (2,60 %) a  impozitelor şi taxelor locale ce 

se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2022. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

7. Proiect de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

8. Diverse.           

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



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 21 aprile 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.  86 /  14.04.2021  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, Damian Dumitru, Dudaş Cristian Dorin,
Gavrilă  Ion,  Georgescu  Adrian,  Grigore  Aurelian,  Nica  Cornel,  Oprea  Gheorghe,  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 13 din cei 13 consilieri aleşi, declară deschise
lucrările şedinţei şi dă cuvântul domnului preşedinte de şedinţă, Rotaru Daniel care supune la vot procesul
verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 24.02.2021,  votat de asemenea cu unanimitate de voturi.

Domnul Rotaru Daniel prezintă ordinea de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei 
Griviţa pe anul 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor 
autofinanţate pentru anul 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale. Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

5. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul Smirna. Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

6. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei (2,60 %) a  impozitelor şi taxelor locale ce 
se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2022. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

7. Proiect de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
8. Diverse.           
Domnul primar solicită suplimentarea ordinei de zi cu: 
1.Proiect de  hotărâre privind alocarea sumei de 10 mii lei  Parohiei  din satul Grivița.  Iniţiator-

Primar Stroe Vasile;
2.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

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



4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici actualizaţi  
pentru obiectivul de investiţii : “TEREN DE SPORT SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL, COMUNA 
GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de 
cheltuieli  care nu se finanţează prin programul județean Ialomița 2021,  pentru obiectivul de investiţii: 
“TEREN DE SPORT SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL, COMUNA GRIVIŢA, JUDEŢUL 
IALOMIŢA”. 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 

actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Griviţa pe anul 2021. Iniţiator-Primar 
Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Având în vedere prevederile legilative vă supun aprobării prin HCL a actualizarea
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Griviţa pe anul 2021.
            D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei 
Griviţa pe anul 2021este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă este votat cu 13 voturi “pentru”. 
Al doilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentată care este supus dezbaterii este cel  

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

D-nul Primar:“Având în vedere referatul compartimentului contabil este necesară aprobarea prin
hotărârea consiliului local Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa pentru trimestrul  I al
anului 2021  ”.

D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa 

pentru trimestrul I al anului 2021 este votat cu 13 voturi “pentru”. 
Al treilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentată care este supus dezbaterii este cel 

privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor autofinanţate pentru anul 
2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul  Primar:“ Va  supun  dezbaterii  şi  aprobării bugetul  local  al  comunei  Griviţa şi  bugetul
activităţilor autofinanţate pentru anul 2021 conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor 
autofinanţate pentru anul 2021 este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al patrulea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este 
cel privind încetarea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul  Primar:“Vă solicit  aprobarea încetarea  contractului  de închiriere  a  unei  locuinţe  sociale
conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale este votat 
cu 13 voturi “pentru”. 

Al cincilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este 
cel privind alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul Smirna. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul  Primar:“Vă solicit  aprobarea  unui  sprijin  financiar  Parohiei  Smirna conform proiectului
prezentat ”.
            D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul Smirna. Iniţiator-
Primar Stroe Vasile este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al șaselea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este cel
privind indexarea cu rata inflaţiei (2,60 %) a  impozitelor şi taxelor locale ce se vor aplica în comuna 
Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2022. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Vă solicit  aprobarea  indexarii cu rata inflaţiei (2,60 %) a  impozitelor şi taxelor
locale  ce  se  vor  aplica  în  comuna Griviţa,  judetul  Ialomiţa,  în  anul  fiscal  2022 conform proiectului
prezentat ”.
            D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei (2,60 %) a  impozitelor şi taxelor locale ce 
se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2022 este votat cu 13 voturi “pentru”. 



Al şaptelea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este 
cel privind închiriere a unei locuinţe sociale. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Vă solicit aprobarea închirierii unei locuinţe sociale conform proiectului prezentat”.
            D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale este votat cu 13 voturi “pentru”. 
Al optulea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este cel

privind alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul Grivița. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.
D-nul  Primar:“Vă solicit  aprobarea  unui  sprijin  financiar  Parohiei  Grivița conform proiectului

prezentat ”.
            D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul Grivița. Iniţiator-
Primar Stroe Vasile este votat cu 13 voturi “pentru”. 

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

D-nul Primar:“Aşa cum se ştie încheindu-se mandatul de preşedinte de şedinţă al domnului Rotaru
Daniel  începând  din  luna  mai  este  necesar  alegerea  unui  consiler  local  care  să  conducă  lucrările
consiliului local şi să semneze hotărârile adoptate”.
            D-nul Secretar general: “ Propuneri.”

D-nul Dudaș Cristian Dorin: “ Propun pe d-nul Vasile Ștefan”
D-nul Secretar general: “  Alte propuneri. Nu sunt. Cine este pentru ca d-nul Vasile Ștefan să fie

preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni?”
Al zecelea 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:“Vă solicit  modificarea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al unsprezecelea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii 
este cel privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici actualizaţi  pentru obiectivul de 
investiţii : “TEREN DE SPORT SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL, COMUNA GRIVIŢA, 
JUDEŢUL IALOMIŢA”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Vă solicit  aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici actualizaţi  pentru
obiectivul  de  investiţii  :  “TEREN  DE  SPORT  SINTETIC  MULTIFUNCŢIONAL,  COMUNA
GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA” conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”

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

Al doisprezecelea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii 
este cel privind aprobarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli  care nu se 
finanţează prin programul județean Ialomița 2021,  pentru obiectivul de investiţii: “TEREN DE SPORT 
SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL, COMUNA GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA”. Iniţiator-
Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Vă solicit aprobarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli
care nu se finanţează prin programul județean Ialomița 2021,  pentru obiectivul de investiţii:  “TEREN
DE  SPORT  SINTETIC  MULTIFUNCŢIONAL,  COMUNA  GRIVIŢA,  JUDEŢUL
IALOMIŢA”conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli
care nu se finanţează prin programul județean Ialomița 2021,  pentru obiectivul de investiţii: “TEREN 
DE SPORT SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL, COMUNA GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA”este
votat cu 13 voturi “pentru”. 

În încheierea ședinței de consiliu domnul primar a prezentat raportul privind starea economico
socială și de mediu pe anul 2020.



Constatând că nu mai sunt şi alte probleme de discutat şi nici înscrieri la cuvânt, ordinea de zi
fiind epuizată domnul preşedinte declară închise lucrările şedinţei.

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,     
                    Daniel ROTARU                                                           Dumitru - Marius  DEMETER 

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

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

din  21 aprilie 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 24 februarie

2021, ora 08.30 la sediul Primăriei comunei Griviţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei 

Griviţa pe anul 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

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

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor 

autofinanţate pentru anul 2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale. Iniţiator-

Primar Stroe Vasile;

5. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul Smirna. Iniţiator-

Primar Stroe Vasile;

6. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei (2,60 %) a  impozitelor şi taxelor locale ce 

se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2022. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

7. Proiect de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

8. Diverse.           

SECRETAR GENERAL AL U.A.T,

Dumitru - Marius  DEMETER



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proiect
H O T Ă R Â R E

privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Griviţa pe anul 2021

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub  nr.1424 din 07.04.2021;

            - raportul compartimentului de specialitate nr.1442 din 08.04.2021;            
- prevederile art. 6 din Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 pentru

aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor şi a Structurii-
cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor;

În temeiul .art. 36 alin.  (6) lit.  a) pct. 8  şi  45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 – Se actualizează Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Griviţa, pentru
anul 2021, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2 – Cu aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  responsabilul  cu
situaţiile de urgenţă  din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

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

Nr. 23
Din 21.04.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Griviţa pe anul 2021

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

            - referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub  nr.1424 din 07.04.2021;
            - raportul compartimentului de specialitate nr.1442 din 08.04.2021;            

-  raportul de avizare nr.1555 din 14.04.2021 al Comisiei  pentru buget, finanţe, urbanism,
lucrări  publice,  administrarea  domeniului  public  şi  privat,  agricultură,  gospodărie  comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ;

-  raportul de avizare nr. 1551 din 14.04.2021 al Comisiei juridice şi de administraţie publică;
-  raportul de avizare nr. 1540 din 14.04.2021 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte,

sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului, sport, turism;
-  prevederile  art.  6  din  Ordinul  Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor  nr.  132/2007  pentru
aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-
cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor;

În temeiul art.  36 alin.   (6) lit.  a) pct. 8  şi  45 alin.  (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 – Se actualizează Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Griviţa, pentru
anul 2021, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2 – Cu aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  responsabilul  cu
situaţiile de urgenţă  din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

.
Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 21 aprilie 2021 , cu un număr de 13 voturi “Pentru”,

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

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              Daniel ROTARU                                       
                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                               SECRETAR GENERALAL UAT,
                                                                                  Dumitru -Marius  DEMETER

Nr. 23
Din 21 .04.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr.1424 din 07.04.2021 

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei

Griviţa pe anul 2021

Subsemnatul, Stroe  Vasile, primarul comunei Griviţa, având în vedere prevederile art. 6 din

Ordinul  Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor  nr.  132/2007 pentru aprobarea Metodologiei  de

elaborare a Planului de analiză si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiză si

acoperire a riscurilor, potrivit căruia Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se aproba de Consiliul

Local al unităţii administrativ teritoriale pe care o reprezintă, propun Consiliului Local Griviţa să

adopte o hotărâre prin care să aprobe planul menţionat anterior.

Precizez că Planul de analiză si acoperire a riscurilor  se actualizează la fiecare început de an

sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări în organizarea structurilor care,

potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de

urgenţă în profil teritorial.

                                                          PRIMAR,

                                                   STROE  VASILE

                                                                                



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  actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei
Griviţa pe anul 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 actualizarea Planului de analiză şi acoperire a

riscurilor al comunei Griviţa pe anul 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  actualizarea  Planului  de  analiză  şi  acoperire  a  riscurilor  al

comunei  Griviţa  pe  anul  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



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 actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei
Griviţa pe anul 2021

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

proiectul de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al  comunei

Griviţa pe anul 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  actualizarea  Planului  de  analiză  şi  acoperire  a  riscurilor  al

comunei  Griviţa  pe  anul  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



 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 actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei
Griviţa pe anul 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 

actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Griviţa pe anul 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 actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al 

comunei Griviţa pe anul 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

Proiect
 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contului  de execuţie a bugetului local al comunei Griviţa
pentru trimestrul I al anului 2020

        Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere:
-     referat de aprobare al primarului comunei Griviţa nr.1508 din 09.04.2021 ;
 raportul compartimentului de specialitate nr. 1509 din 09.04.2021 ;  
 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 I 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. 24
Din 14.04.2021
Adoptat la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

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

pentru trimestrul I al anului 2021

        Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere:
- referat de aprobare al primarului comunei Griviţa nr.1508 din 09.04.2021 ;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 1509 din 09.04.2021 ;  
- avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 

domeniului  public şi  privat,  agricultură,  gospodărie comunală,  protecţia mediului,  servicii  şi
comerţ nr.1556  din  14.04.2021 ; 

- avizul Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia 
drepturilor copilului, sport, turism nr.1545 din  14.04.2021;

-   avizul Comisiei juridică şi de administraţie publică nr.1548  din  14.04.2021;      
 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 I 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 , 21 aprilie  2021  ,  cu  un  număr  de  13  voturi
“Pentru”  , 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.

                       
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

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

Nr.24 
Din 21.04.2021
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 I 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 I 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  I  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 I 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 I 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 I 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  I 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 I 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  I  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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor autofinanţate

pentru anul 2021
        Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,

Având în vedere:

 referatul de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.1441 din 08.04.2021;

 raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub  nr.1510 din 09.04.2021;

 prevederile Legii nr. 15/2021, a bugetului de stat pe anul 2021;

 prevederile art. 19  alin. (1) lit.  “a” şi prevederile art. 39 alin.(3),(4),(5),(6), art.49, alin. 9 
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, cu
modificările şi completările ulterioare;

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

pentru anul 2021 care însumează la partea de venituri 56.697 mii lei şi la partea de cheltuieli 
58381,30  mii lei , astfel cum este structurat în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

a) Bugetul local al com.Grivita, pentru anul 2021, care însumează la partea de venituri 56697
mii lei , iar la partea de cheltuieli suma de 58381,30 mii lei .

b) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,
pentru anul 2021,are un excedent in sold in suma de 97,28 mii lei.

Art. 2 - Se aprobă lista de investiţii pentru anul 2021 conform anexei nr. 2 la prezenta 
hotărâre.

Art. 3 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul com.Grivita, şi 
compartimentul de contabilitate al Primăriei comunei Grivita.

Art.4  -Se aproba utilizarea excedentului anului precedent,in suma de 1684,30 mii lei,pentru 
finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului local.

Art. 5 – Primarul comunei Griviţa, în calitate de ordonator principal de credite şi contabilul 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grivita, vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

                                       INIŢIATOR,                                             
                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

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

Nr. 25
Din 14.04.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

 H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor autofinanţate
pentru anul 2021

        Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

 referatul de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.1441 din 08.04.2021;

 raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub  nr.1510 din 09.04.2021;

 raportul de avizare al Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, 
administrarea domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii
şi comerţ nr.1552 din  14.04.2021 ;    

 raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, 
protecţia drepturilor copilului, sport, turism nr.1539 din  14.04.2021;

 raportul de avizare al Comisia juridică şi de administraţie publică nr.1546 din  14.04.2021;      
 prevederile Legii nr. 15/2021, a bugetului de stat pe anul 2021;

 prevederile art. 19  alin. (1) lit.  “a” şi prevederile art. 39 alin.(3),(4),(5),(6), art.49, alin. 9 
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, cu
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 - Se aprobă bugetul general al unităţii administrativ –teritoriale a comunei Grivita pentru 
anul 2021 care însumează la partea de venituri 56.697 mii lei şi la partea de cheltuieli 58381,30  mii lei , 
astfel cum este structurat în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

a) Bugetul local al com.Grivita, pentru anul 2021, care însumează la partea de venituri 56697 mii
lei , iar la partea de cheltuieli suma de 58381,30 mii lei .

b) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 
pentru anul 2021,are un excedent in sold in suma de 97,28 mii lei.

Art. 2 - Se aprobă lista de investiţii pentru anul 2021 conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul com.Grivita, şi 
compartimentul de contabilitate al Primăriei comunei Grivita.

Art.4  -Se aproba utilizarea excedentului anului precedent,in suma de 1684,30 mii lei,pentru 
finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului local.



Art. 5 – Primarul comunei Griviţa, în calitate de ordonator principal de credite şi contabilul din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grivita, vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

  
 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 21 aprilie 2021 , cu un numar de 13 voturi “Pentru”  , 0

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

                         Daniel ROTARU                                               CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,                  

                                                                                           Dumitru-Marius  DEMETER  

Nr. 25
Din 21.04.2021
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 bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor

autofinanţate pentru anul 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 bugetului local al comunei Griviţa şi

bugetul activităţilor autofinanţate pentru anul 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 şi art. 141 din din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 

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

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

servicii şi comerţ,

                            AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  local  al  comunei  Griviţa şi  bugetul

activităţilor autofinanţate pentru anul 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 bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor
autofinanţate pentru anul 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 bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor autofinanţate pentru anul 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 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 aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul 

activităţilor autofinanţate pentru anul 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 bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor
autofinanţate pentru anul 2021

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei  Griviţa şi bugetul  activităţilor

autofinanţate pentru anul 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 şi art. 141 din din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3

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

AVIZEAZĂ FAVORABIL:

Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  local  al  comunei  Griviţa şi  bugetul

activităţilor autofinanţate pentru anul 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

Primăria comunei Griviţa
__________________________________________________________________________

       Comuna Griviţa, judeţul Ialomiţa, Tel/fax: 0243/243.001, E-mail : primariagrivita  @yahoo.com

                                                                                      Nr.550 /11.02.2021
                        

ANUNŢ

        În conformitate cu prevederile art. 6  din Legea 52/2003 privind transparenţa

decizională  în  administraţia  publică,  vă  aducem la  cunoştinţă  ca  primarul  comunei

Griviţa a elaborat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local  al comunei

Griviţa şi bugetul  activităţilor autofinanţate  pentru anul 2021, proiect ce va fi supus

dezbaterii Consiliului local al  comunei Griviţa în  cursul lunii aprilie  2021,  după

adoptarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021.

Persoanele  interesate să studieze proiectul sus-menţionat  pot contacta la sediul

Primăriei comunei Griviţa, zilnic, de luni până vineri, între orele 9,00-16,00 persoana

responsabilă pentru relaţia cu societatea civila - Mihalcea Elena Carmen.

Până la data de 01.03.2021  inclusiv aşteptăm în scris propuneri, sugestii, opinii

cu valoare de recomandare, cu privire la  proiectul susmenţionat.

În data de 02.03.2021, ora 14.00 va avea loc la sediul Primariei comunei Griviţa

dezbaterea publică privind aprobarea  bugetului  local  al  comunei  Griviţa  şi  bugetul

activităţilor autofinanţate pentru anul 2021.

Responsabil relaţia cu societatea civilă
Mihalcea Elena Carmen

mailto:primariagrivita@yahoo.com
mailto:primariagrivita@yahoo.com


România
Judeţul Ialomiţa

Primăria comunei Griviţa
__________________________________________________________________________

       Comuna Griviţa, judeţul Ialomiţa, Tel/fax: 0243/243.001, E-mail : primariagrivita  @yahoo.com

  
                                                                                Nr. 855 / 03.03.2021

               
PROCES VERBAL

Subsemnaţii Stroe Vasile - primar, Demeter Dumitru Marius – secretar general,

Buturugă Marian Ginu - contabil, Mihalcea Elena Carmen - responsabil  relaţia cu

societatea civilă am constatat astăzi 03.03.2021 că nu au fost depuse propuneri sau

recomandări  pentru  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  local  al

comunei  Griviţa  şi  bugetul  activităţilor autofinanţate  pentru  anul  2021,  până  la

termenul limită menţionat în anunţ.

De asemenea, la ora anunţată pentru începerea dezbaterii  publice a bugetului

local al comunei Griviţa şi  bugetul  activităţilor autofinanţate pentru anul 2021, s-au

prezentat cetăţeni la sediul Primariei comunei Griviţa, care  au luat la cunoştinţă de

proiectele propuse şi au fost de acord cu acestea. Nu s-au făcut alte propuneri.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces- verbal.

Stroe Vasile - primar

Demeter Dumitru Marius-secretar general

Buturugă Marian Ginu - contabil

Mihalcea Elena Carmen - responsabil societatea civilă

mailto:primariagrivita@yahoo.com
mailto:primariagrivita@yahoo.com


ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
SECRETAR GENERAL
Nr. 2 din 11.02.2021

PROCES-VERBAL AFIŞARE PROIECTE HOTĂRÂRI

              În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind  transparenţa
decizională în administraţia publică locală, am procedat astăzi 11.02.2021, la afişarea
următorului proiect de hotărâre:

Nr.
crt

C o n ţ i n u t

1. Proiect de  hotărâre  privind aprobarea bugetului local al comunei  Griviţa şi bugetul  activităţilor

autofinanţate pentru anul 2021.

                            SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,                     

          Dumitru- Marius   DEMETER 



JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                                             
CONSILIUL LOCAL GRIVITA

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului local şi a listei de investiții pe anul 2021

Consiliul local Grivita, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

-expunerea de motive a primarului comunei  Grivita;
-referatul  compartimentului  financiar  - contabil  din cadrul aparatului  de specialitate  al  Primăriei
comunei Grivita
- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Grivita;
-prevederile art. 19 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
-  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  -  Se aprobă bugetul  general  al  unităţii  administrativ  –teritoriale  a  comunei  Grivita
pentru  anul  2021 care  însumează  la  partea  de  venituri  56.697 mii  lei  şi  la  partea  de  cheltuieli
58.381,30 mii lei , astfel cum este structurat în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

a) Bugetul local al comunei Grivita, pentru anul 2021, care însumează la partea de venituri
56.697 mii lei , iar la partea de cheltuieli suma de 58.831.30 mii lei .

b) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,
pentru anul 2021,are un excedent in sold in suma de 97.28 mii lei

Art.  2 -  Se  aprobă lista  de  investiţii  pentru  anul  2021 conform anexei  nr.  2  la  prezenta
hotărâre.

Art. 3 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Grivita, şi
compartimentul de contabilitate al Primăriei comunei Grivita.

Art.4-Se aproba utilizarea excedentului anului precedent in suma de 1.684.30 mii lei,pentru
finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului local

Art. 5 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul comunei.

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                    SECRETAR,
                                                                                                  

Nr. ____ din ___ /___2021



JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                                             
CONSILIUL LOCAL GRIVITA

PROIECT DE  HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local şi a listei de investiții pe anul 2021

Consiliul local GRIVITA, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

- referatul  de aprobare al primarului comunei Grivita inregistrat sub nr.1441 din 08.04.2021;
- raportul compartimentului  de specialitate al Primăriei comunei Grivita inregistrat sub nr.1510 din
09.04.2021
- prevederile art. 19 alin.1 lit “a” si prevederile art. 39 ali.(3),(4),(5),(6), art. 49, alin.9 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 15 /2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
              În temeiul prevederilor art.129, alin(4) lit.(a), art.139 alin.(1),alin. (3) lit.a , art.196 alin.1
lit.a, din ORDONANTA DE URGENTA nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  -  Se  aprobă  bugetul  general  al  unităţii  administrativ  –teritoriale  a  comunei.Grivita
pentru  anul  2021 care  însumează  la  partea  de  venituri  56.697 mii  lei  şi  la  partea  de  cheltuieli
58381,30  mii lei , astfel cum este structurat în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

a) Bugetul local al com.Grivita, pentru anul 2021, care însumează la partea de venituri 56697
mii lei , iar la partea de cheltuieli suma de 58381,30 mii lei .

b) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,
pentru anul 2021,are un excedent in sold in suma de 97.28 mii lei
Art. 2 - Se aprobă lista de investiţii pentru anul 2021 conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.  3 -  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  se  însărcinează  primarul  com.Grivita,  şi
compartimentul de contabilitate al Primăriei comunei Grivita.

Art.4  -Se aproba utilizarea excedentului anului precedent ,in suma de 1684,30 mii lei,pentru
finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului local.

Art. 5 – Primarul Comunei Grivita, in calitate de ordonator principal de credite si contabilul
din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primariei  Grivita  vor  aduce  la  indeplinire  prevederile
prezentei hotarari

INIŢIATOR
PRIMAR,

STROE VASILE

Nr.       /



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVITA
Nr. 

REFERAT DE APROBARE
cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local 

şi a listei de investiții pe anul 2021

              Stabilirea şi aprobarea bugetului local al Comunei GRIVITA  pe anul 2021 se
realizează  prin  stabilirea  volumului  veniturilor,  pe  capitole  şi  al  cheltuielilor,  pe
destinaţii,  precum  şi  responsabilităţile  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  şi
instituţiilor/serviciilor publice implicate în procesul de execuţie a bugetului local. 
              Sinteza bugetului local pe anul 2021 este prevăzută în anexele la proiectul de
hotărâre şi se stabileşte la venituri, sumă de 56697 mii lei, format din: 
-bugetul local al comunei GRIVITA, pentru anul 2021, care însumează 56697 mii lei.
- excedent in sold pentru bugetul activitatilor finanţate integral sau partial din venituri
proprii, pentru anul 2021 care însumează 97.28 mii lei;

Iar la cheltuieli, suma de 58381.30 mii lei formata din:
-bugetul local al Comunei GRIVITA, pentru anul 2021, care însumează 58381.30 mii
lei
- excedent in sold pentru bugetul activitatilor finanţate integral sau partial din venituri
proprii, pentru anul 2021 care însumează 97.28 mii lei;

Având  în  vedere  prevederile  art.  129  alin  (4)  lit.  a  din  ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare consiliul local adoptă bugetul local la propunerea primarului.

Conform aceloraşi  prevederi  legale  pe  baza  veniturilor  proprii  şi  a  sumelor
repartizate de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa precum şi consiliul
judeţean, primarul definitivează proiectul bugetului local in termen de 15 zile de la
publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al României, Partea I, care va fi
afişat la sediul consiliului local sau  publicat în presa locală.
          Consiliul local,  în termen de maximum 10 zile de la data supunerii  spre
aprobare  a  proiectului  de  buget,  potrivit  art.39  alin.(4)  din  Legea  273/2006,  se
pronunţă asupra contestaţiilor şi adoptă proiectul bugetului local, după ce acesta a fost
votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, după caz, şi pe anexe. 

 Având în vedere cele expuse, mai sus supun spre aporbare consiliului local
proiectul propus.

PRIMAR,
STROE VASILE





JUDEȚUL IALOMIȚA
PRIMĂRIA GRIVITA

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli

 al COMUNEI GRIVITA

Bugetul  local  reprezinta  documentul  prin  care  sunt  prevăzute  şi  aprobate  în
fiecare an veniturile şi cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale

Veniturile  şi  cheltuielile  bugetelor  cumulate  la  nivelul  unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale,  alcătuiesc  bugetul  general  al  unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale.

Bugetul  consolidat  este  reglementat  de  Legea  273/2006  privind  finantele
publice locale si de Legea bugetului de stat  pe anul 2021 nr.15/2021.

Bugetul general  al U.A.T. Grivita cuprinde :

  a) bugetul local al COMUNEI GRIVITA –sursa A

    b) bugetul instituţiei publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii-
sursa E;

     - Bugetul Scolii profesionale Areta Teodorescu Grivita
Va supunem spre consultare bugetul consolidat al comunei Grivita, pe anul 2021
dupa cum urmeaza: la partea de venituri in suma de  56697 mii   lei iar la partea de
cheltuieli  suma  de   58381,30  mii lei  si  cu   utilizarea  excedentului   rezultat  la
incheierea exercitiului bugetar aferent al anului 2020 în sumă de  1684,30 mii LEI

Bugetul consolidat al U.A.T. Grivita pe anul 2021 cuprinde :

 Bugetul local al UAT GRIVITA sursa A
 Bugetul local al Scolii profesionale Grivita  sursa A                
 Bugetul UAT Grivita si al Scolii Profesionale pentru activitatile finantate integral 

sau partial din venituri proprii  sursa E   

 I. Buget local      de venituri si cheltuieli in anul 2021

La intocmirea bugetului local s-au avut in vedere prevederile de Legii 273/2016
privind finantele publice locale ale  Legii bugetului de stat  pe anul 2021 nr.15/2021
precum  si Decizia  nr.63/2021,  a  CJ  Ialomita,  respectiv  Decizia
nr.1/2021,2/2021,3/2021 a Administratiei Judetene  a Finantelor Publice Ialomita, dar



si unele masuri fiscal bugetare cu privire la finantarea cheltuielilor de personal pentru
personalul platit din fonduri publice.

 Prin Deciziile Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Ialomita au
fost repartizate:

- sume  defalcate  din  TVA  pentru  finantarea  cheltuielilor  descentralizate  la
nivelul comunelor, oraselor si municipiilor in suma de 1.285.000 lei ;

-  sume  defalcate  din  TVA pentru  echilibrarea  bugetelor  locale  in  suma  de
1416.000;

-  Sume defalcate din cota din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale in suma de 306.000 lei;

- Prin HOT CJI nr. 63/2021,au fost alocate:
- sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale in suma de 100.000__ lei;
- Sume defalcate din cota de 7.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale in suma de  244.000 lei;
         Prin  Legea  bugetului  de  stat  nr.15/2021,a  fost  alocata  suma  de  737.000
lei,reprezentand cota de 63% din impozitul pe venit estimat a se incasa.

I.VENITURILE BUGETULUI LOCAL

Veniturile bugetare locale se constituie din:

  a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte
venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit;

  b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

  c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete;

  d) donaţii şi sponsorizări;

  e) sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări*).

Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazează pe constatarea,
evaluarea şi inventarierea materiei impozabile şi a bazei de impozitare în funcţie de
care se calculează impozitele şi taxele aferente conform HCL, dar si prevederile art 14
alin 7 din Legea 273/2016 privind finantele publice locale, prin care ordonatorii de
credite  fundamenteaza  veniturile  proprii  pentru  anul  curent  cel  mult  la  nivelul
realizarilor din anul precedent,indexat cu rata inflatiei.

Donaţiile şi sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul
de venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor.

Astfel , veniturile proprii ale bugetului local pentru anul 2021 stabilite conform
art 26  din Legea 273/2016 privind finantele publice locale, sunt in suma de 2267.30
mii  lei.  Fundamentarea  acestora s-a  bazat  pe  prevederile  art  14  alin  7 din Legea
273/2016  privind  finantele  publice  locale,  adica  la  nivelul  realizarilor  din  anul
precedent.



 TOTAL VENITURI………………………………………..  56.697.000 LEI     ;
 VENITURI PROPRII…………………………………….2.267.300 LEI
 VENITURI CURENTE………………………………….5.068.300 LEI

 VENITURI FISCALE………………………..……..4.851.550 lei
Impozit pe  venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice : 1.299.300 lei
     - Impozit pe veniturile din transf proprietatilor imob din patrim personal:12300 lei
     - Impozit pe venit……………………………………………………..      12300 lei
     - Cote  si sume defalcate din impozitul pe venit ………………….     1.287.000 lei
- impozite si taxe pe proprietate , impozite cladiri si terenuri de la      

persoane juridice,taxe judiciare de timbru , alte impozite si taxe pe 
proprietate…………………………………………………..............         634.500 lei ;
          din care:
              - impozit si taxa pe cladiri......................................................       141.500 lei

   - impozit si taxa pe teren ....................................................           484.700 lei
   - taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru.....................           .8.300 lei

- impozite si taxe pe bunuri si servicii………………………...........       2.917.600 lei ;
din care :

- Sume defalcate din TVA……………………………………........        2.801.000 
lei;
  din care:

- sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la          
        nivelul comunelor,oraselor, municipiilor……………….......        1.285.000 lei ;
     -sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.....    1.416.000 lei;
  -sume def din TVA pentru drumuri comunale.........................................100.000 lei;

          
- Taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 
activitati……………………………………………........................          116.600 lei
din care :

- Impozit pe mijloace de transport……………………………..          100.550 lei ;
- Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  

     …………………………………………………………………....         16.050 lei
- Alte impozite si taxe fiscale…………………………………………            150 lei ;

 VENITURI NEFISCALE…………………………………………       216.750 lei
   Din care :
- Venituri din proprietate (concesiuni si inchirieri)…………………...         54.200 
lei ;
- Vanzare de bunuri si servicii………………………………………...162.550 lei ,



Din care : 
o Venituri din taxe administrative si eliberari..................................1.050 
lei ;
o Amenzi, penalitati, confiscari………………………………...82.500 lei ;
o Diverse venituri……………………………………………......79.000 lei ;

din care:
       - taxe speciale...................................................................................77.700  lei
       - alte venituri .....................................................................................1.300 lei
SUBVENTII………………………………………………......……23.428.700 lei
Subventii de la bugetul de stat pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 
cu lemne, carbuni………………………………………..........................    4.100 lei
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii......................    59.600 lei
Subventii de la alte administratii ANCPI .................................................150.000 lei
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala........................23.215.000 lei
ALTE Sume primite prin POIM.............................. .............................28.200.000 lei

II. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

Fundamentarea  şi  aprobarea  cheltuielilor  bugetelor  locale  se  efectuează  în
stricta  corelare  cu  posibilităţile  reale  de  încasare  a  veniturilor  bugetelor  locale,
estimate a se realiza.

Cheltuielile  bugetului  local  au fost  fundamentate  avand in vedere asigurarea
cheltuielilor materiale pentru functionarea institutiilor aflate in subordinea primariei
comunei Grivita , asigurarea platii serviciilor de utilitati: energie electrica, , apa, canal,
salubritate,  telefon,  etc,  dar  si  pentru asigurarea  cheltuielilor  salariale  si  realizarea
lucrarilor de investitii .

La stabilirea cheltuielilor  de personal  s-a avut in vedere majorarea salariilor
personalului  platit  din  fonduri  publice.  .Cheltuielile  de  personal  aferente  asistentei
sociale, indemnizatiilor pentru persoane cu handicap au fost stabilite in conformitate
cu  prevederile  legale  in  vigoare.   In  anul  2021  propunerea  cheltuielilor  aferente
bugetului local, sursa A, pe titluri de cheltuieli bugetare se prezinta astfel :

Cheltuieli bugetare pe titluri TOTAL

 10- cheltuieli de personal 2.594.500

 20- Bunuri si servicii 1.700.500

 30- Dobanzi 0

 50- Fond de rezerva bugetara 50.000
 57- Asistenta sociala 364.000



 59- Alte cheltuieli 20.000

 81- Rambursari de credite 0
 Total cheltuieli de functionare 5.117.000

 70- Cheltuieli de capital 53.229.300
 72- Active financiare 0
 Total cheltuieli de dezvoltare 53.264.300 
 TOTAL BUGET 2021 58.381.300 

 CAP.51. Autoritati publice:……………………………1.942.000 lei

Suma  de  1.942.000   lei  prevazuta  in  buget  va  fi  utilizata  pentru  finantarea
cheltuielilor de personal din cadrul birourilor si compartimentelor aparatului de specialitate
al primarului, acordarea indemnizatiilor consilierilor locali, dar si pentru asigurarea platii
serviciilor de utilitati: energie electrica, gaze naturale, apa, canal, telefon,precum si pentru
cheltuieli  de  intretinere  si  functionare  ,  reparatii,  dotari,  furnituri  de  birou,  investiții,
finantarea fiind asigurata din veniturile proprii ale bugetului local, astfel:
 - cheltuieli de personal…………………………………………………1541.000 lei
 - bunuri si servicii……………………………………………… ……..251.000 lei
- cheltuieli de capital………………………………………………...........50.000lei,din care:
- Grup sanitar primarie.......................................................................         50.000 lei

 CAP.54. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE…………………50.000 lei

Suma de 50..000 lei prevazuta in buget va fi in caz de necesitate fiind constituita ca
fond de rezerva bugetara la dispozitia ordonatorului de credite

CAP.61. Politie locala si SVSU:……………………………246.500. lei

Suma  de  246.500  lei  prevazuta  in  buget  va  fi  utilizata  pentru  finantarea
cheltuielilor  de  personal  din  cadrul  politiei  locale  si  SVSU  servicii  din  cadrul
compartimentelor  aparatului  de specialitate al  primarului,  dar si  pentru asigurarea platii
serviciilor de utilitati: energie electrica, gaze naturale, apa, canal, telefon,precum si pentru
cheltuieli  de  intretinere  si  functionare  ,  reparatii,  dotari,  furnituri  de  birou,  investiții,
finantarea fiind asigurata din veniturile proprii ale bugetului local, astfel:
 - cheltuieli de personal…………………………………………………144.000 lei
 - bunuri si servicii……………………………………………… …….  102.500 lei



CAP.65.Invatamant :…………………………………………................408.000 lei

Suma de 408.000 lei prevazuta in buget va fi utilizata pentru finantarea doua
unitatii de invatamant , Scoala profesionala. Din prevederile bugetare se va asigura plata
alocatiei  de  transport  a  cadrelor  didactice,  dar  si  plata  serviciilor  de  utilitati:  energie
electrica,  gaze  naturale,  apa,  canal,  telefon,precum si  pentru  cheltuieli  de  intretinere  si
functionare , reparatii curente, dotari, furnituri de birou, investii, finantarea fiind asigurata
din sume defalcate din TVA ,in suma de 358.000 lei si finantare complementara 50.000
lei , din veniturile proprii ale bugetului local, astfel:
 - cheltuieli de personal…………………………………………………...20.800lei
 - bunuri si servicii…………………………………………………….....  224.200 lei
- asistenta sociala........................................................................................   128.000 lei
 - burse......................................................................................................... .15.000 lei

CAP.66. Alte institutii si actiuni sanitare:……………………………169.500 lei

Suma  de  169.500   lei  prevazuta  in  buget  va  fi  utilizata  pentru  finantarea
cheltuielilor  de personal  pentru asistenta  medicala  comunitara  finantarea fiind asigurata
prin subventie  de la  bugetul  de stat  lunar,  si  reparatia  dispensarului  uman din comuna
Grivita astfel:
 - cheltuieli de personal…………………………………………………69.500 lei
 - bunuri si servicii……………………………………………… …….       .0   lei
- cheltuieli de capital………………………………………………...........100.000lei,din 
care:
- Reparatie dispensar uman.......................................................................     100.000 lei

 CAP. 67. Cultura, religie, sport………………………………………736.500 lei

Suma de 286.500 lei prevazuta in buget va fi utilizata pentru finantarea 
cheltuielilor de personal din cadrul a Bibliotecii comunale, pentru asigurarea platii 
serviciilor de utilitati: energie electrica, apa, canal, telefon,precum si pentru cheltuieli de 
intretinere si functionare , reparatii, dotari, furnituri de birou, pentru asigurarea cheltuielilor
cu manifestarile culturale  si sportive.
- cheltuieli de personal………………………………………………......      60.000 lei
 - bunuri si servicii ………………………………………………  ….....     206.500 lei
- sustinere culte................................................................................................20.000 lei
-cheltuieli de capital...............................................................................450.000 lei pentru 
urmatoarele obiective :
- Amenajare teren sport sintetic multifunctional....................................250.000 lei
- Gardut si pavele locuri de joaca...........................................................100.000 lei



- Gardut parc.............................................................................................50.000 lei
- Amenajare loc de joaca copii  in Smirna................................................50.000 lei
Pe subcapitole astfel:

 Biblioteca………………………………..……………21.000 lei ;
 Camin cultural…………………………………………120.000 lei
 Sport……………………………………………………  307.500lei ;
 Intretinere parcuri………………………………………  268.000 lei
 Culte…………………………………………………….   20.000 lei

CAP. 68. Asistenta sociala…………………………………………..1.124.000 lei
Prevederile bugetare vor asigura plata cheltuielilor de personal pentru asistentii 

personali ai persoanelor cu handicap, cat si a indemnizatiilor persoanelor cu handicap, dar 
si pentru plata tichetelor de transport public in localitate pentru persoanele cu handicap.
       De asemenea  vor  fi  asigurate  sumele  necesare  acordarii  ajutoarelor  de  urgenta,
subventiile pentru incalzire  beneficiarilor de ajutor social, finantarea fiind asigurata din
veniturile proprii ale bugetului local, astfel:
  - cheltuieli de personal……………………………………………….....780.000 lei
  - bunuri si servicii....................................................................................... 0 lei
  - ajutor social………………………………………………………........ 344.000 lei

DIN CARE
 Asistenta sociala in caz de invaliditate…………………….1.074.000 lei ;
 Ajutor incalzire si alte cheltuieli 
sociale…………………………………………………  50.000 lei ; 

CAP. 70 Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu, ape………….52.796.300 lei
          Prevederile bugetare vor finanta cheltuielile cu bunuri si servicii pentru asigurarea in
bune  conditii  a  lucrarilor  de  intretinere  si  a  functionarii,  si  dar  si  pentru  asigurarea
cheltuielilor  de  investitii   conform propunerilor  din  lista  de  investitii,  finantarea  fiind
asigurata  din veniturile proprii  ale bugetului  local  si  din sume provenite din finantarea
nerambursabile , astfel:

- cheltuieli de personal....................................................................................0 lei
 - bunuri si servicii …………………………………………………….....787.000lei
- cheltuieli de capital…………………………………………………...52.009.300 lei,
DIN CARE :

* Modernizare si extindere Iluminat public…………………   75.000 lei ;
*  PUG.......................................................................................10.000 lei ;
*Alimentare cu apa....................................................................10.000 lei



*Sistem de canalizare si statie de epurare Grivita...................23.214.300 lei
*Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale.........28.280.000 lei
*Extindere cimitir in comuna Grivita..........................................330.000 lei
*Reparatii blocuri Grivita tronson I si II......................................50.000 lei
*Rparatii brutaria Grivita..............................................................40.000 lei

CAP. 74 Protectia mediului…….……………………………………….253.500 lei
Suma de 228.500 lei prevazuta in buget va fi utilizata pentru pentru asigurarea

platii serviciilor de utilitati: energie electrica, cheltuieli de functionare,carburant,serviciilor
de colectare deseuri,transferuri interne de 25.000 lei cotizatie la Adi Salubris .
     - bunuri si servicii …………………………………………………      228.500 lei
     - transferuri interne....................................................................................25.000 lei

DIN CARE :
-Salubritate ………………………………………………..253.500 lei

CAP. 80 Actiuni generale si economice………………………….........15.000 lei
Suma de 15.000 lei prevazuta in buget va fi utilizata pentru pentru asigurarea 
cotizatiei anuale la Adi Ialomita si GAL

CAP. 84 Transporturi si comunicatii………………………….........630.000lei

Suma  de  630.000  lei  prevazuta  in  buget  va  fi  utilizata  pentru  finantarea
cheltuielilor  de  intretinere  si  reparatii,  investii,  finantarea  fiind  asigurata  din  veniturile
proprii ale bugetului local ,finantare CJ,drumuri comunale,astfel:
        - bunuri si servicii ……………………………………………............10.000lei
        - cheltuieli de capital…………………………………...…………....620.000. lei :

DIN CARE :
               Modernizare drum comunal DC 28 SMIRNA-TRAIAN.................500.000 lei
              Modernizare drumuri  locale.............................................................120.000 lei

I. Cheltuielile sectiunii de fuctionare ………………………………5.117.000 lei

CAP.51. Autoritati publice..…………………………………………….1.892.000lei
CAP.54. Alte servicii publice generale…………………………………......50.000lei
CAP.61.Politie locala si SVSU..…………………………………………246.500lei
CAP.65. Invatamant ...................................................................................408.000 lei
CAP.66. Alte actiuni sanitare .....................................................................69.500 lei
CAP. 67. Cultura, religie, sport…………………………………………...286.500 lei
CAP. 68. Asistenta sociala………………………………………………. 1.124.000 lei
CAP. 70 Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu, ape…………    787.000 lei
CAP. 74 Protectia mediului…….………………………………………   223.500lei



CAP.80.Actiuni generale economice...............................................................0 lei
CAP. 84 Transporturi si comunicatii………………………………………10.000 lei
I. Cheltuielile sectiunii de dezvoltare …………………………………53.264.300 lei
CAP.51.Autoritati publice...............................................................................50.000 lei
CAP.66 Alte actiuni sanitare........................................................................100.000 lei
CAP. 54 …Alte servicii publice generale……………………………… ......  0 lei
CAP.67-Cultura,religie,sport...........................................................................450.000 lei
CAP. 70 Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu, ape…………....…52.009.300 lei
CAP.74-Protectia mediului.......................................................................     25.000 lei
CAP.80.Actiuni generale economice...............................................................15.000 lei
CAP. 84 Transporturi si comunicatii…………………………………......     620.000 lei

   Deficit  1.684.300  lei
SE PROPUNE UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL AL ANULUI 
PRECEDENT ,IN SUMA DE 1.684.300 LEI PENTRU FINANTAREA SECTIUNII DE 
DEZVOLTARE.

 II.Bugetul institutiilor publice  si activitatilor finantate integral din venituri
proprii pe anul 2021

Pentru anul 2021 este un sold disponibil in excedentul anului precedent in suma de 
97.282.33 lei care vor fi bugetati pe parcursul anului daca este necesar.

INTOCMIT CONTABIL
BUTURUGA MARIAN GINU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

                                                                           PROIECT
H O T Ă R Â R E

privind încetarea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea  numitului Gurlea Adrian  înregistrată cu nr. 916 din 05.03.2021;
-     referat de aprobare al primarului nr.1377 din 02.04.2021;         
- raportul compartimentului de specialitate nr.1380 din 05.04.2021;     

- prevederile Legii  nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind locuintele, republicată;
- prevederile  Hotărârii nr.  1.275/2000   privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru

punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, actualizată;
 prevederile art 26 alin. (1) si (3)  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind

protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, actualizată;
 prevederile  H.C.L.Griviţa  nr.25 din 26.04.2012 privind modificarea  Hotărârii  Consiliului

Local Grivita nr.20/2012 privind  aprobarea criteriilor de acordare a locuintelor sociale;
- prevederile art. 129 alin.(2) lit.d) şi alin (7) lit.q) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

 În temeiul art. 139 alin (1) şi 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 încetarea contractului de locaţiune nr.1/03.01.2019 pentru locuinţa socială 
începând cu luna mai 2021.

Art. 2 - Contabilul şi casierul din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

Nr.26 
Din 14.04.2021
Adoptată la Griviţa
Ex. 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
privind încetarea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea  numitului Gurlea Adrian  înregistrată cu nr. 916 din 05.03.2021;
-     referat de aprobare al primarului nr.1377 din 02.04.2021;         
- raportul compartimentului de specialitate nr.1380 din 05.04.2021;     

- prevederile Legii  nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind locuintele, republicată;
- prevederile  Hotărârii nr.  1.275/2000   privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru

punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, actualizată;
 prevederile art 26 alin. (1) si (3)  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind

protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, actualizată;
 prevederile  H.C.L.Griviţa  nr.25 din 26.04.2012 privind modificarea  Hotărârii  Consiliului

Local Grivita nr.20/2012 privind  aprobarea criteriilor de acordare a locuintelor sociale;
- prevederile art. 129 alin.(2) lit.d) şi alin (7) lit.q) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
- avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 

domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
nr.1554  din  14.04.2021 ; 

-   avizul Comisiei juridică şi de administraţie publică nr.1547 din  14.04.2021;      
-   avizul  Comisiei  pentru  învăţământ,  cultură,  culte,  sănătate,  asistenţă  socială,  protecţia

drepturilor copilului, sport, turism nr.1542 din  14.04.2021;      
În temeiul art. 139 alin (1) şi 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 încetarea contractului de locaţiune nr.1/03.01.2019 pentru locuinţa socială 
începând cu luna mai 2021.

Art. 2 - Contabilul şi casierul din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 21 aprilie 2021 , cu un număr de 13 voturi “Pentru”, 0 
voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.                                                 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              Daniel ROTARU                                       
                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                               SECRETAR GENERALAL UAT,
                                                                                  Dumitru -Marius  DEMETER
Nr. 26
Din 21.04.2021
Adoptată la Griviţa
Ex. 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 1377 din 02.04.2021

REFERAT DE APROBARE,
la proiectul de hotarare privind încetarea contractului de locaţiune nr.1/03.01.2019

Subsemnatul,  STROE VASILE, primarul comunei Griviţa,  având în vedere cererea domnului

Gurlea  Adrian   înregistrată  cu  nr.  916  din  05.03.2021,  prin  care  solicită  încetarea  contractului  de

închiriere a locuinţei sociale, propun Consiliului Local Griviţa să adopte o hotărâre prin care să aprobe

încetarea  la cerere a contractului  susmenţionat.

P R I M A R

Vasile STROE 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 1380 din 05.04.2021

R A P O R T ,

Subsemnata Ion Virginica, inspector urbanism în cadru aparatului de specialitate al primarului 
comunei Griviţa, în legătură cu proiectul de hotărâre privind încetarea contractului de locaţiune a  unei 
locuinţe sociale, arăt că este îndeplinită promovarea sa.

Potrivit prevederile art. 129 alin.(2) lit.d) şi alin (7) lit.q) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, consiliul local „asigură, potrivit competenţelor sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: ... locuinţele
sociale  şi  celelalte  unităţi  locative  aflate  în  proprietatea  unităţii  administrativ-teritoriale  sau  în
administrarea sa”.

Având în vedere solicitarea domnului Gurlea Adrian apreciez oportună  adoptarea  hotărârea 
privind încetarea contractului de locaţiune a locuinţei sociale.

Virginica ION
INSPECTOR



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  încetarea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale

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 încetarea contractului de închiriere a unei locuinţe

sociale.

          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  încetarea  contractului  de  închiriere  a  unei  locuinţe  sociale 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 încetarea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale

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

proiectul de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale.

          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  încetarea  contractului  de  închiriere  a  unei  locuinţe  sociale 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



 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 încetarea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale

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 

încetarea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale. 

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 încetarea contractului de închiriere a unei locuinţe sociale 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

Proiect
H O T Ă R Â R E

privind alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul Smirna 

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
 -  cererea  Episcopiei  Sloboziei  şi  Călăraşilor,  având nr.12  din  31.03.2021,  înregistrată  la

Primăria comunei Griviţa sub nr.1494/ 08.04.2021;
- referat de aprobare al primarului înregistrat sub nr.1502 din 09.04.2021;
- referatul compartimentului de specialitate nr.1511 din 09.04.2021;
- prevederile  art. 129 alin (8) lit. a)  din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie

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

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

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1 –  Se aprobă alocarea sumei de 10 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.27
Din 14.04.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
privind alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul Smirna 

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  cererea  Episcopiei  Sloboziei  şi  Călăraşilor,  având  nr.12  din  31.03.2021,  înregistrată  la

Primăria comunei Griviţa sub nr.1494/ 08.04.2021;
- referat de aprobare al primarului înregistrat sub nr.1502 din 09.04.2021;
- referatul compartimentului de specialitate nr.1511 din 09.04.2021;
- avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 

domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
nr.1553  din  14.04.2021 ; 

- avizul Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia 
drepturilor copilului, sport, turism nr.1541 din  14.04.2021;

-   avizul Comisiei juridică şi de administraţie publică nr.1550  din  14.04.2021;      
- 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 alocarea sumei de 10 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, 21 aprilie 2021 , cu un numar de 13 voturi “Pentru” ,

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

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

                         Daniel ROTARU                                             CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,           

                                                                                               Dumitru-Marius  DEMETER  

Nr.27
Din 21.04.2021
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 alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul Smirna

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

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

şedinţa a luat în discuţie proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul

Smirna.

          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  alocarea  sumei  de  10  mii  lei  Parohiei  din  satul  Smirna  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 alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul Smirna

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

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

alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul Smirna. 

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 alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul Smirna 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 alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul Smirna

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

proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul Smirna.

          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  alocarea  sumei  de  10  mii  lei  Parohiei  din  satul  Smirna  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  indexarea cu rata inflaţiei (2,60 %) a  impozitelor şi taxelor locale ce se vor aplica
în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2022

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

–referat de aprobare al primarului comunei  Griviţa   cu privire la necesitatea indexării impozitelor  şi
taxelor locale pentru anul 2022, înregistrată cu nr.1439 din 07.04.2021 ;

–raportul compartimentului de specialitate nr.1440 din 08.04.2021;

prevederile art. 129 alin.(4) lit.”c”  din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificările și compltările ulterioare,
–prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

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

În temeiul prevederilor art. 129 alin (4) lit. c), art. 139, alin (1), alin (3), lit. c),  art. 196 alin.(1)
lit.a)  din  ORDONANŢĂ  DE URGENŢĂ  nr.  57  din  3  iulie  2019 privind  Codul  administrativ,  cu
modificările și compltările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.  1 -  Se stabilesc impozitele  şi  taxele locale  ce se vor aplica în comuna Griviţa,  judeţul
Ialomiţa, în anul fiscal 2022 conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 2022, se acordă o bonificaţie
de 10%.
           Art. 4 –   Prezenta hotărâre se aplica pentru plata taxelor şi impozitelor locale datorate pentru
anul 2022 şi  intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

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

  
                                       INIŢIATOR,                                             
                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

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

Nr. 28
Din 14.04.2021
Adoptat la Griviţa
Ex



JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind  indexarea cu rata inflaţiei (2,60 %) a  impozitelor şi taxelor locale ce se vor aplica
în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2022

            Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

–referat de aprobare al primarului comunei  Griviţa   cu privire la  necesitatea indexării impozitelor  şi
taxelor locale pentru anul 2022, înregistrat cu nr.1439 din 07.04.2021 ;

–raportul compartimentului de specialitate nr.1440 din 08.04.2021;

–raportul Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi
privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ nr.1559  din 14.04.2021;

–raportul Comisiei juridice şi de administraţie publică nr.1549  din 14.04.2021;

–raportul  Comisia  pentru  învăţământ,  cultură,  culte,  sănătate,  asistenţă  socială,  protecţia  drepturilor
copilului, sport, turism nr.1543  din 14.04.2021;

prevederile art. 129 alin.(4) lit.”c”  din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificările și compltările ulterioare,
–prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

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

În temeiul prevederilor art. 129 alin (4) lit. c), art. 139, alin (1), alin (3), lit. c),  art. 196 alin.(1)
lit.a)  din  ORDONANŢĂ  DE URGENŢĂ  nr.  57  din  3  iulie  2019 privind  Codul  administrativ,  cu
modificările și compltările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.  1 -  Se stabilesc impozitele  şi  taxele locale  ce se vor aplica în comuna Griviţa,  judeţul

Ialomiţa, în anul fiscal 2022 conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 -  Gospodăriile se încadreaza în zona A pentru întreaga comuna.
Art. 3 – Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri şi/sau pe teren, mijloace de transport,

datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 2022, se acordă o bonificaţie
de 10%.
           Art. 4 –   Prezenta hotărâre se aplica pentru plata taxelor şi impozitelor locale datorate pentru
anul 2022 şi  intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 21 aprilie 2021 , cu un numar de 13 voturi “Pentru”  , 0
voturi  “Abtineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.
   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

                         Daniel ROTARU                                               CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,                

                                                                                           Dumitru-Marius  DEMETER  
                                                                 
Nr. 28
Din 21.04.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.
JUDEŢUL IALOMIŢA



PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
NR. 1440 din 07.04.2021

R A P O R T

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

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

taxelor locale ce se vor aplica în comuna Griviţa, judeţul Ialomiţa, în anul fiscal 2022, arăt că acesta 

respectă prevederile legale.

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

prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile începând cu anul fiscal 2020.

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

indexarea cu cu rata inflaţiei (2,60 %) a impozitelor şi taxelor locale ce se vor aplica în comuna Griviţa, 

judeţul Ialomiţa, în anul 2022.

INSPECTOR,

Marian Ginu BUTURUGĂ 



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 indexarea cu rata inflaţiei (2,60 %) a  impozitelor şi taxelor locale ce
se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2022

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 indexarea cu rata inflaţiei (2,60 %) a  impozitelor 

şi taxelor locale ce se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2022.

          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 indexarea cu rata inflaţiei (2,60 %) a  impozitelor şi taxelor locale 

ce se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2022 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 indexarea cu rata inflaţiei (2,60 %) a  impozitelor şi taxelor locale ce
se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2022

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 

indexarea cu rata inflaţiei (2,60 %) a  impozitelor şi taxelor locale ce se vor aplica

în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2022. 

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 indexarea cu rata inflaţiei (2,60 %) a  impozitelor şi taxelor locale 

ce se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2022 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 indexarea cu rata inflaţiei (2,60 %) a  impozitelor şi taxelor locale ce
se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2022

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

proiectul de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei (2,60 %) a  impozitelor şi taxelor locale ce se vor

aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2022.

          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 indexarea cu rata inflaţiei (2,60 %) a  impozitelor şi taxelor locale 

ce se vor aplica în comuna Griviţa, judetul Ialomiţa, în anul fiscal 2022 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 închirierea unei locuinţe sociale

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea  numitei Țițiriga Vasilica  înregistrată cu nr. 945 din 09.03.2021;
-     referat de aprobare al primarului nr.1261 din 29.03.2021;         
- raportul compartimentului de specialitate nr.1306 din 29.03.2021;     

- ancheta socială privind persoana sus-menţionată ;
- prevederile Legii  nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind locuintele, republicată;
- prevederile  Hotărârii nr.  1.275/2000   privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru

punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, actualizată;
 prevederile art 26 alin. (1) si (3)  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind

protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, actualizată;
 prevederile  H.C.L.Griviţa  nr.25 din 26.04.2012 privind modificarea  Hotărârii  Consiliului

Local Grivita nr.20/2012 privind  aprobarea criteriilor de acordare a locuintelor sociale;
- prevederile art. 129 alin.(2) lit.d) şi alin (7) lit.q) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

 În temeiul art. 139 alin (1) şi 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 închirierea unei locuinţe sociale în casa specialistului persoanei prevăzute în 
anexă, parte integranta a prezentei hotărâri, pe o perioadă de 5 ani.

Art. 2 - Nivelul chiriei este de 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie.
Art. 3 - Contabilul şi casierul din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

Nr.29 
Din 14.04.2021
Adoptată la Griviţa
Ex. 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
privind închirierea unei locuinţe sociale

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea  numitei Țițiriga Vasilica  înregistrată cu nr. 945 din 09.03.2021;
-     referat de aprobare al primarului nr.1261 din 29.03.2021;         
- raportul compartimentului de specialitate nr.1306 din 29.03.2021;     

- ancheta socială privind persoana sus-menţionată ;
- avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 

domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
nr.1558  din  14.04.2021 ; 

- avizul Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia 
drepturilor copilului, sport, turism nr.1544 din  14.04.2021;

- prevederile Legii  nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind locuintele, republicată;
- prevederile Hotărârii nr. 1.275/2000  privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, actualizată;
 prevederile art 26 alin. (1) si (3)  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind 

protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, actualizată;
 prevederile H.C.L.Griviţa nr.25 din 26.04.2012 privind modificarea  Hotărârii Consiliului 

Local Grivita nr.20/2012 privind  aprobarea criteriilor de acordare a locuintelor sociale;
- prevederile art. 129 alin.(2) lit.d) şi alin (7) lit.q) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

În temeiul art. 139 alin (1) şi 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 închirierea unei locuinţe sociale persoanelor prevăzute în anexă, parte 

integranta a prezentei hotărâri, pe o perioadă de 5 ani.
Art. 2 - Nivelul chiriei este de 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie.
Art. 3 - Contabilul şi casierul din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 21 aprilie 2021 , cu un număr de 13 voturi 

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

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              Daniel ROTARU                                       
                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                               SECRETAR GENERALAL UAT,
                                                                                  Dumitru -Marius  DEMETER

Nr. 29
Din 21.04.2021
Adoptată la Griviţa



Ex. 
ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 1261 din 29.03.2021

REFERAT DE APROBARE,
cu privire la proiectul de hotarare privind închirierea unei locuinţe sociale

Subsemnatul,  STROE VASILE,  primarul  comunei  Griviţa,  având  în  vedere  cererea  numitei

Țițiriga Vasilica, prin care solicită închirierea unei  locuinţe sociale, ancheta socială efectuată cu privire

la familia persoanei în cauză, precum şi faptul că la ora actuală în domeniul public al comunei Griviţa

există locuinţa socială disponibilă, propun Consiliului Local Griviţa să adopte o hotărâre prin care să

aprobe închirierea acestui spaţiu persoanei susmenţionate.

În conformitate  cu prevederile  OUG 40/1999 privind protectia  chiriasilor  si  stabilirea chiriei

pentru spatiile cu destinatia de locuinte, nivelul chiriei este de maxim 10% din venitul net lunar, calculat

pe ultimele 12 luni, pe familie. Faţă de cele menţionate anterior, propun Consiliului Local Griviţa să

adopte o hotărâre prin care să aprobe închirierea locuinţei sociale disponibilă.

P R I M A R

Vasile STROE 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 1306 din 29.03.2021

R A P O R T ,
cu privire la proiectul de hotarare privind închirierea unei locuinţe sociale

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

proiectul de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale, arăt că este îndeplinită promovarea sa.

Potrivit prevederile art. 129 alin.(2) lit.d) şi alin (7) lit.q) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.

57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, consiliul local „asigură, potrivit competenţelor sale şi în

condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: ... locuinţele

sociale  şi  celelalte  unităţi  locative  aflate  în  proprietatea  unităţii  administrativ-teritoriale  sau  în

administrarea sa”.

În conformitate cu prevederile art. 26 alin 3) din OUG 40/1999, pentru locuintele sociale nivelul 

maxim al chiriei este de 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie.

Având în vedere anchetele sociale, precum şi faptul că persoana pentru care s-a propus 

închirierea au un venit mic pe  familie, apreciez că nivelul chiriei respectă prevederile legale.

Faţă de cele expuse, propun Consiliului Local Griviţa să adopte hotărârea privind închirierea unei

locuinţe sociale.

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

                                                                   



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr.  1307 din 29.03.2021 

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 29.03.2021 , de către Comisia de analiză a cererilor pentru locuinţe sociale 
formată din:
            Preşedinte: Stroe Vasile – primar

Secretar: Demeter Dumitru Marius– secretarul general al comnunei Griviţa
Membrii:Rotaru Daniel – viceprimar

                          - Stan Marinică - consilier local
                          - Bâlbâe Mihail - consilier local

  - Mihalcea Elena Carmen - inspector (asistenţă socială şi autoritate tutelară)
  - Ion Virginica – inspector urbanism

  am procedat la analizarea cererii numitei Țițiriga Vasilica şi a anchetei sociale realizate de colectivul de
sprijin şi asistenţă socială şi autoritate tutelară, în conformitate cu prevederile  H.C.L.Griviţa nr.25 din
26.04.2012  privind  modificarea   Hotărârii  Consiliului  Local  Grivita  nr.20/2012  privind   aprobarea
criteriilor de acordare a locuintelor sociale, constatând că sunt îndeplinite prevederile acestei hotărâri,
propunând închirierea locuinţei sociale.

     Preşedinte                    Secretar comisie
      PRIMAR  Secretarul general al comunei Griviţa

     Vasile Stroe                        Dumitru-Marius Demeter 

     
            Rotaru Daniel – viceprimar

                       Stan Marinică - consilier local
                      Bâlbâe Mihail - consilier local

Mihalcea Elena Carmen - inspector (asistenţă socială şi  autoritate tutelară)
Ion Virginica – inspector urbanism



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL  LOCAL GRIVIŢA

                                                                                      Anexă la HCL Griviţa nr. 29 / 21.04.2021 

T A B E L
cuprinzând persoanele cărora li se închiriază locuinţe sociale

Nr.
crt.

Numele şi prenumele chiriaşului Rezulatatul analizei
cererilor

1. ȚIȚIRIGA  VASILICA ADMIS

 PRIMAR,

Vasile STROE            



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 închirierea unei locuinţe sociale

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 închirierea unei locuinţe sociale.

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

de şedinţa, au rezultat urmatoarele :

-proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de legalitate şi oportunitate şi este votat cu __ voturi „pentru”,

___”împotriva”.

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

a conţinutului actului de autoritate.

Având in vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

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

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

administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii

şi comerţ,

                            AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale 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 închirierea unei locuinţe sociale

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 

închirierea unei locuinţe sociale. 

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 închirierea unei locuinţe sociale 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

Proiect
H O T Ă R Â R E

privind alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul Grivița 

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
 -  cererea  Episcopiei  Sloboziei  şi  Călăraşilor,  având  nr.9  din  20.04.2021,  înregistrată  la

Primăria comunei Griviţa sub nr.1639/ 20.04.2021;
- referat de aprobare al primarului înregistrat sub nr.1640 din 20.04.2021;
- referatul compartimentului de specialitate nr.1641 din 20.04.2021;
- prevederile  art. 129 alin (8) lit. a)  din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie

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

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

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1 –  Se aprobă alocarea sumei de 10 mii lei din bugetul local al comunei Griviţa parohiei

din satul Grivița, comuna Griviţa, jud. Ialomiţa pentru construire centru multifuncțional.
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.30
Din 21.04.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
privind alocarea sumei de 10 mii lei Parohiei din satul Grivița

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  cererea  Episcopiei  Sloboziei  şi  Călăraşilor,  având  nr.9  din  20.04.2021,  înregistrată  la

Primăria comunei Griviţa sub nr.1639/ 20.04.2021;
- referat de aprobare al primarului înregistrat sub nr.1640 din 20.04.2021;
- referatul compartimentului de specialitate nr.1641 din 20.04.2021;
- 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 alocarea sumei de 10 mii lei din bugetul local al comunei Griviţa parohiei

din satul Grivița, comuna Griviţa, jud. Ialomiţa pentru construire centru multifuncțional.
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, 21 aprilie 2021 , cu un numar de 13 voturi “Pentru” ,

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

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

                         Daniel ROTARU                                             CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,           

                                                                                               Dumitru-Marius  DEMETER  

Nr.30
Din 21.04.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



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.1624 din 19.04.2021;      

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 mai, iunie și iulie 2021 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. 31
Din 21.04.2021  
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.1624 din 19.04.2021 ;

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 mai, iunie și iulie 2021  domnul

Vasile  Ștefan, consilier  local, care va conduce şedinţele Consiliului local al comunei Griviţa şi va

semna hotărârile adoptate de acesta.

Prezenta  hotărâre  a  fost  adoptată  astăzi,  21  aprilie  2021  ,  cu  un  număr  de  13  voturi
“Pentru”, 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi. 
                
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

                      Daniel ROTARU                                                      CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                               SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

                                                                                                Dumitru- Marius DEMETER 

Nr. 31
Din 21.04.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMARIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 1624 din 19.04.2021            

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 ianuarie 2021 expiră mandatul domnului Rotaru

Daniel, care a fost  ales preşedinte de şedinţă pentru lunile februarie, martie și aprilie 2021, apreciez

ca oportună şi necesară alegerea unui alt preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de trei luni ( mai,

iunie și iulie 2021)  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

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. 1608 din 16.04.2021;
 - referatul de  aprobare al  primarului înregistrat sub nr. 1630 din 19.04.2021;  
 - proces verbal al Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public numită prin dispoziţia nr.69/28.05.2020, nr. 1572 din 15.04.2021;
- 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

274 1.6.2 Sală de Sport 
şcolară cu 
nivel de prac-
tică sportivă 
competiţională 
locală, teren de
handbal şi 150 
locuri pentru 
spectatori

Clădire regim 
parter situată în 
incinta curții Școlii 
cu clsele I-VIII 
Grivița,  în 
suprafață de 1604 
mp și anexă parter 
în suprafață de 34 
mp. având ca 
vecinătăți:
N-Domeniu public 
și privat al UAT
E-Strada 6
S-Domeniu public 
UAT
V- Strada 7 și 
Domeniu public al 
UAT

2012 3242,363 Domeniul 
public al 
U.A.T. Griviţa 
Legea 
213/1998

51 1.6.2 Școala cu 
clasele I-VIII 
Grivița

Construcție situată 
în zona centrală a 
satului Grivița, în 
suprafață construită
643 mp., construită 
din cărămidă arsă, 
învelită cu tablă, 

1902 1789,10 Domeniul 
public al 
U.A.T. Griviţa 
Legea 
213/1998



alcătuită din : 8 
încăperi, 2 holuri, 1
centrală termică, 2 
grupuri sanitare, cu 
următoarele 
vecinătăți:
N-Domeniul privat 
al UAT; 
S-Domeniul public 
al UAT;
E-Str.6;
V-Str.7, Domeniul 
public al UAT;

1.5.3 Magazie Construcție situată 
în incinta curții 
Școlii cu clsele I-
VIII Grivița, 
suprafață construită
104 mp., construită 
din cărămidă arsă 
învelită cu plăci de 
azbociment

1902 9,880 Domeniul 
public al 
U.A.T. Griviţa 
Legea 
213/1998

- Teren aferent Suprafață 11551 
mp.

1902 68,394 Domeniul 
public al 
U.A.T. Griviţa 
Legea 
213/1998

73 1.3.7.1. Strada 1 
Sat Griviţa

De la Gradea 
Nicolae până la 
Căluţă Vasile
L = 959,48 m, 
l = 17,40 m,
 S = 16689 mp
Drum asfaltat :  S =
5758 mp
Zonă de siguranţă: 
S = 10931 mp

2007 393,058 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. 32

Din 21.04.2021
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. 1608 din 16.04.2021;
 - referatul de  aprobare al  primarului înregistrat sub nr. 1630 din 19.04.2021;  
 - proces verbal al Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public numită prin dispoziţia nr.69/28.05.2020, nr. 1572 din 15.04.2021;
- 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

274 1.6.2 Sală de Sport 
şcolară cu 
nivel de prac-
tică sportivă 
competiţională 
locală, teren de
handbal şi 150 
locuri pentru 
spectatori

Clădire regim 
parter situată în 
incinta curții Școlii 
cu clsele I-VIII 
Grivița,  în 
suprafață de 1604 
mp și anexă parter 
în suprafață de 34 
mp. având ca 
vecinătăți:
N-Domeniu public 
și privat al UAT
E-Strada 6
S-Domeniu public 
UAT
V- Strada 7 și 
Domeniu public al 
UAT

2012 3242,363 Domeniul 
public al 
U.A.T. Griviţa 
Legea 
213/1998

51 1.6.2 Școala cu 
clasele I-VIII 
Grivița

Construcție situată 
în zona centrală a 
satului Grivița, în 
suprafață construită
643 mp., construită 
din cărămidă arsă, 

1902 1789,10 Domeniul 
public al 
U.A.T. Griviţa 
Legea 
213/1998



învelită cu tablă, 
alcătuită din : 8 
încăperi, 2 holuri, 1
centrală termică, 2 
grupuri sanitare, cu 
următoarele 
vecinătăți:
N-Domeniul privat 
al UAT; 
S-Domeniul public 
al UAT;
E-Str.6;
V-Str.7, Domeniul 
public al UAT;

1.5.3 Magazie Construcție situată 
în incinta curții 
Școlii cu clsele I-
VIII Grivița, 
suprafață construită
104 mp., construită 
din cărămidă arsă 
învelită cu plăci de 
azbociment

1902 9,880 Domeniul 
public al 
U.A.T. Griviţa 
Legea 
213/1998

- Teren aferent Suprafață 11551 
mp.

1902 68,394 Domeniul 
public al 
U.A.T. Griviţa 
Legea 
213/1998

73 1.3.7.1. Strada 1 
Sat Griviţa

De la Gradea 
Nicolae până la 
Căluţă Vasile
L = 959,48 m, 
l = 17,40 m,
 S = 16689 mp
Drum asfaltat :  S =
5758 mp
Zonă de siguranţă: 
S = 10931 mp

2007 393,058 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 , 21 aprilie 2021 , cu un număr de 13 voturi 

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

                         Daniel ROTARU                                             CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,        

                                                                                               Dumitru-Marius  DEMETER  

Nr. 32
Din 21.04.2021
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 pozițiile  273, 51 și 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 pozițiilor 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 pozițiile  273, 51 și 73.
                                                                   

                                                               REFERENT CADASTRU,
Buga Mihaela

                                                   



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI GRIVITA
Nr. 1572 din 15.04.2021

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 poziţia  nr. 274, poziția nr.51 și poziția nr.73 se modifică în urma măsurătorilor 
cadastrale,  astfel poziţiile din inventarul domeniului public vor fi următoarele:   

  
Nr.c
rt.

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

274 1.6.2 Sală de Sport 
şcolară cu 
nivel de prac-
tică sportivă 
competiţională 
locală, teren de
handbal şi 150 
locuri pentru 
spectatori

Clădire regim 
parter situată în 
incinta curții Școlii 
cu clsele I-VIII 
Grivița,  în 
suprafață de 1604 
mp și anexă parter 
în suprafață de 34 
mp. având ca 
vecinătăți:
N-Domeniu public 
și privat al UAT
E-Strada 6
S-Domeniu public 
UAT
V- Strada 7 și 
Domeniu public al 
UAT

2012 3242,363 Domeniul 
public al 
U.A.T. Griviţa 
Legea 
213/1998

51 1.6.2 Școala cu 
clasele I-VIII 
Grivița

Construcție situată 
în zona centrală a 
satului Grivița, în 
suprafață construită
643 mp., construită 
din cărămidă arsă, 
învelită cu tablă, 
alcătuită din : 8 
încăperi, 2 holuri, 1
centrală termică, 2 
grupuri sanitare, cu 
următoarele 
vecinătăți:
N-Domeniul privat 

1902 1789,10 Domeniul 
public al 
U.A.T. Griviţa 
Legea 
213/1998



al UAT; 
S-Domeniul public 
al UAT;
E-Str.6;
V-Str.7, Domeniul 
public al UAT;

1.5.3 Magazie Construcție situată 
în incinta curții 
Școlii cu clsele I-
VIII Grivița, 
suprafață construită
104 mp., construită 
din cărămidă arsă 
învelită cu plăci de 
azbociment

1902 9,880 Domeniul 
public al 
U.A.T. Griviţa 
Legea 
213/1998

- Teren aferent Suprafață 11551 
mp.

1902 68,394 Domeniul 
public al 
U.A.T. Griviţa 
Legea 
213/1998

73 1.3.7.1. Strada 1 
Sat Griviţa

De la Gradea 
Nicolae până la 
Căluţă Vasile
L = 959,48 m, 
l = 17,40 m,
 S = 16689 mp
Drum asfaltat :  S =
5758 mp
Zonă de siguranţă: 
S = 10931 mp

2007 393,058 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  aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici actualizaţi  pentru obiectivul de
investiţii : “AMENAJARE TEREN DE SPORT SINTETIC  MULTIFUNCTIONAL  ,

COMUNA GRIVITA ,JUDETUL IALOMITA”
Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- referat de aprobare nr. 1632 din 19.04.2021 întocmit de domnul STROE VASILE     – 

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

inregistrat sub nr. 1633 din 19.04.2021;
   procesul verbal de identificare privind consultareacu comunitatea referitor la identificarea 

nevoilor de finanțare nr.744/24.02.2021;
 - prevederile Hotărârii 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;

- prevederile Ghidului Solicitantului de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului 
Județean de Dezvoltare Locală – Ialomița 2021;

- analizând  devizul general și 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  aproba   documentatia  tehnico  economica   si   principalii  indicatori  tehnico-

economici   actualizati  ai  obiectivului  AMENAJARE  TEREN  DE  SPORT  SINTETIC
MULTIFUNCTIONAL  , COMUNA GRIVITA ,JUDETUL IALOMITA 
pentru care se solicita finantarea prin Programul judetean  de dezvoltare locala  - Ialomita 2021 -
conform ANEXEI I la prezenta hotarare ;

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

Art.3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică conform prevederilor legale .

                                      INIŢIATOR,                                             

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

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

Nr. 33
Din 21.04.2021
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:
“AMENAJARE TEREN DE SPORT SINTETIC  MULTIFUNCTIONAL  , COMUNA

GRIVITA ,JUDETUL IALOMITA”
Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;

Având în vedere:
- referat de aprobare nr. 1632 din 19.04.2021 întocmit de domnul STROE VASILE     – 

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

inregistrat sub nr. 1633 din 19.04.2021;
   procesul verbal de identificare privind consultareacu comunitatea referitor la identificarea 

nevoilor de finanțare nr.744/24.02.2021;
 - prevederile Hotărârii 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;

- prevederile Ghidului Solicitantului de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului 
Județean de Dezvoltare Locală – Ialomița 2021;

- analizând  devizul general și 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  aproba   documentatia  tehnico  economica   si   principalii  indicatori  tehnico-

economici   actualizati  ai  obiectivului  AMENAJARE  TEREN  DE  SPORT  SINTETIC
MULTIFUNCTIONAL  , COMUNA GRIVITA ,JUDETUL IALOMITA 
pentru care se solicita finantarea prin Programul judetean  de dezvoltare locala  - Ialomita 2021 -
conform ANEXEI 1 la prezenta hotarare ;

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

Art.3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică conform prevederilor legale .

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 21 aprilie 2021 , cu un număr de 13 voturi “Pentru”,
0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                  Daniel ROTARU                                       
                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,         

                                                                                               Dumitru-Marius  DEMETER  

Nr.33
Din 21.04.2021
Adoptată la Griviţa
Ex



ANEXA 1 – la HCL NR. 33  / 21.04.2021   

privind  aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici  pentru obiectivul de investiţii:
“AMENAJARE TEREN DE SPORT SINTETIC  MULTIFUNCTIONAL  , COMUNA

GRIVITA ,JUDETUL IALOMITA”

Denumire indicator Cantitate/Unitate de masura

Valoarea totala a investitiei :
din care constructii-montaj  :

 671087,96   Lei ( inclusiv TVA )
587715,43 Lei ( inclusiv TVA )

Suprafata construita    1056 mp 

Durata de realizare a investitiei 12 luni 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
               Daniel ROTARU
                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,         

                                                                                               Dumitru-Marius  DEMETER  



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 1632 din 19.04.2021

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 și  procesul verbal de identificare privind 

consultarea cu comunitatea referitor la identificarea nevoilor de finanțare 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



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proiect

H O T Ă R Â R E

privind  aprobarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli  care nu se finanţează
prin programul județean Ialomița 2021,  pentru obiectivul de investiţii: “AMENAJARE TEREN

DE SPORT SINTETIC  MULTIFUNCȚIONAL, COMUNA GRIVIȚA, JUDEȚUL
IALOMIȚA”

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- referat de aprobare nr. 1634 din 19.04.2021 întocmită de domnul STROE VASILE     – 

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

inregistrat sub nr. 1635 din 19.04.2021;
   procesul verbal de identificare privind consultareacu comunitatea referitor la identificarea 

nevoilor de finanțare nr.744/24.02.2021;
 prevederile Hotărârii 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;

- prevederile Ghidului Solicitantului de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului 
Județean de Dezvoltare Locală – Ialomița 2021;

- analizând  devizul general și 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 cofinanțarea de la bugetul local și din alte surse legal constituite   pentru 
categoriile de cheltuieli  care nu se finanțează de la bugetul  PJDL- Ialomita 2021  în valoare totală   
de :  V= 371087,96  lei, pentru obiectivul de investiții: “AMENAJARE TEREN DE SPORT 
SINTETIC   MULTIFUNCTIONAL, COMUNA GRIVITA , JUDETUL IALOMITA” din care 
contribuția proprie  pentru cheltuieli eligibile  301692,72 lei și cheltuieli neeligibile 69395,24 lei ;

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

Art.3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică conform prevederilor legale .
                                      INIŢIATOR,                                             

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

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

Nr. 34
Din 21.04.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

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

prin programul județean Ialomița 2021,  pentru obiectivul de investiţii: “AMENAJARE TEREN
DE SPORT SINTETIC  MULTIFUNCȚIONAL, COMUNA GRIVIȚA, JUDEȚUL

IALOMIȚA”

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- referat de aprobare nr. 1634 din 19.04.2021 întocmită de domnul STROE VASILE     – 

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

inregistrat sub nr. 1635 din 19.04.2021;
   procesul verbal de identificare privind consultareacu comunitatea referitor la identificarea 

nevoilor de finanțare nr.744/24.02.2021;
 - prevederile Hotărârii 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;

- prevederile Ghidului Solicitantului de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului 
Județean de Dezvoltare Locală – Ialomița 2021;

- analizând  devizul general și 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 cofinanțarea de la bugetul local și din alte surse legal constituite   pentru 
categoriile de cheltuieli  care nu se finanțează de la bugetul  PJDL- Ialomita 2021  în valoare totală   
de :  V= 371087,96  lei, pentru obiectivul de investiții: “AMENAJARE TEREN DE SPORT 
SINTETIC   MULTIFUNCTIONAL, COMUNA GRIVITA , JUDETUL IALOMITA” din care 
contribuția proprie  pentru cheltuieli eligibile  301692,72 lei și cheltuieli neeligibile 69395,24 lei ;

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

Art.3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică conform prevederilor legale .
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 21 aprilie 2021 , cu un număr de 13 voturi “Pentru”,

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

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                  Daniel  ROTARU                                       
                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,         

                                                                                               Dumitru-Marius  DEMETER  

Nr.34
Din 21.04.2021
Adoptată la Griviţa
Ex



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 1634 din 19.04.2021

REFERAT DE APROBARE

privind  aprobarea finantarii  de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli  care nu se finanteaza
de la de la bugetul  PJDL- Ialomita 2021  pentru obiectivul de investiţii  : “AMENAJARE TEREN

DE SPORT SINTETIC   MULTIFUNCTIONAL, COMUNA GRIVITA , JUDETUL
IALOMITA”

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

dezvoltare a localităţii Griviţa aprobată pentru anii 2014-2020 și  procesul verbal de identificare 

privind consultarea cu comunitatea referitor la identificarea nevoilor de finanțare 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  finantarii  de la bugetul local 

pentru categoriile de cheltuieli  care nu se finanteaza de la bugetul  PJDL- Ialomita 2021  pentru 

obiectivul de investiţii :  “AMENAJARE TEREN DE SPORT SINTETIC   

MULTIFUNCTIONAL, COMUNA GRIVITA , JUDETUL IALOMITA”.

                                                                           PRIMAR,

                                                                     Vasile STROE 



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 1635 din 19.04.2021

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:“AMENAJARE TEREN DE SPORT SINTETIC 

MULTIFUNCTIONAL,  COMUNA GRIVITA , JUDETUL IALOMITA” constat că  sunt 

îndeplinite condiţiile necesare  promovarii sale, în sensul că respectă prevederile legale, după cum 

urmează:

 prevederile  Ghidului  Solicitantului  de  finanțare  nerambursabilă  în  cadrul  Programului

Județean de Dezvoltare Locală – Ialomița 2021;

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

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

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

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

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

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

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

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

finanteaza de la bugetul  PJDL- Ialomita 2021  pentru obiectivul de investiţii   :“SISTEM DE 

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

pentru care se solicită finanţarea prin PJDL- Ialomita 2021  .

                                                                           Inspector urbanism,
                                                                               Ion Virginica
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