
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.4 / 31.01.2022 pentru convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţă ordinară în
data 4 februarie 2022;

Nr.
crt.

Numărul 
hotărârii

Consilieri în
funcţie

Consilieri
prezenţi

Rezultatul votului
Pentru împotriva abtineri

1 1 13 13 13 - -
2 2 13 13 13 - -
3 3 13 13 13 - -
4          4 13 13 13 - -
5 5 13 13 13 - -
6 6 13 13 13 - -
7 7 13 13 13 - -
8 8 13 13 13 - -
9 9 13 13 13 - -
10 10 13 13 13 - -
11 11 13 13 13 - -
12 12 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.1/04.02.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă;

2 Hotărârea nr.2/04.02.2022 privind  aprobarea Planului de lucrări de interes local ce 
vor fi executate  în anul 2022 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de ajutor 
social potrivit Legii nr. 416/2001 ;

3 Hotărârea nr.3/04.02.2022 privind  utilizarea excedentului rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar 2021;

4 Hotărârea nr.4/04.02.2022 privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri 
pentru spaţiile comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2022;

5  Hotărârea nr.5/04.02.2022 privind modificarea hotărârii nr.20/2015- acordarea 
normei de hrană pentru poliţiştii locali din cadrul compartimentului de poliţie locală 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa, Judeţul Ialomiţa; 

6 Hotărârea nr.6/04.02.2022 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale 
Comuna Grivița cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării 
acestora, în calitate de membri asociați cu drepturi depline, la patrimoniul Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu 
apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”;

7 Hotărârea nr.7/04.02.2022 pentru modificarea HCL nr.39/2021 privind modificarea 
HCL nr.14/2021- privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de 
teren de 4800 mp.;

8 Hotărârea nr.8/04.02.2022 pentru modificarea HCL nr.40/2021 privind modificarea 
HCL nr.15/2021- privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei 
suprafețe de teren de 1000 mp.;

9 Hotărârea nr.9/04.02.2022 pentru modificarea HCL nr.42/2021 privind aprobarea 
vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 927 mp.;

10 Hotărârea nr.10/04.02.2022 privind aprobarea arendării prin licitație publică a unei 
suprafețe de teren de 7298 mp.;

11 Hotărârea nr.11/04.02.2022 privind aprobarea arendării prin licitație publică a unei 
suprafețe de teren de 63824 mp.;

12 Hotărârea nr.12/04.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei  Griviţa şi
bugetul activităţilor autofinanţate pentru anul 2022;

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 4 februarie  2022

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 alegerea preşedintelui de şedinţă; 13 -”pentru”
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce 

vor fi executate  în anul 2022 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de 
ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 ;

13 -”pentru”

3 Proiect de hotărâre privind  utilizarea excedentului rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar 2021;

13 -”pentru”

4 Proiect de hotărâre privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri 
pentru spaţiile comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2022;

13 -”pentru”

5 Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr.20/2015- acordarea 
normei de hrană pentru poliţiştii locali din cadrul compartimentului de 
poliţie locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Griviţa, Judeţul Ialomiţa;

13 -”pentru”

6 Proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Co-
muna Grivița cu unele unități administrativ teritoriale în vederea par-
ticipării acestora, în calitate de membri asociați cu drepturi depline, la pat-
rimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pen-
tru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ 
SLOBOZIA”;

13 -”pentru”

7 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.39/2021 privind 
modificarea HCL nr.14/2021- privind aprobarea vânzării prin licitație 
publică a unei suprafețe de teren de 4800 mp.;

13 -”pentru”

8 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.40/2021 privind 
modificarea HCL nr.15/2021- privind aprobarea concesionării prin licitație 
publică a unei suprafețe de teren de 1000 mp.;

13 -”pentru”

9 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.42/2021 privind aprobarea 
vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 927 mp.;

13 -”pentru”

10 Proiect de hotărâre privind aprobarea arendării prin licitație publică a unei 
suprafețe de teren de 7298 mp.;

13 -”pentru”

11 Proiect de hotărâre privind aprobarea arendării prin licitație publică a unei 
suprafețe de teren de 63824 mp.;

13 -”pentru”

12 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi 
bugetul activităţilor autofinanţate pentru anul 2022;

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.1/04.02.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă;

2 Hotărârea nr.2/04.02.2022 privind  aprobarea Planului de lucrări de interes local ce 
vor fi executate  în anul 2022 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de ajutor 
social potrivit Legii nr. 416/2001 ;

3 Hotărârea nr.3/04.02.2022 privind  utilizarea excedentului rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar 2021;

4 Hotărârea nr.4/04.02.2022 privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri 
pentru spaţiile comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2022;

5  Hotărârea nr.5/04.02.2022 privind modificarea hotărârii nr.20/2015- acordarea 
normei de hrană pentru poliţiştii locali din cadrul compartimentului de poliţie locală 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa, Judeţul Ialomiţa; 

6 Hotărârea nr.6/04.02.2022 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale 
Comuna Grivița cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării 
acestora, în calitate de membri asociați cu drepturi depline, la patrimoniul Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu 
apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”;

7 Hotărârea nr.7/04.02.2022 pentru modificarea HCL nr.39/2021 privind modificarea 
HCL nr.14/2021- privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de 
teren de 4800 mp.;

8 Hotărârea nr.8/04.02.2022 pentru modificarea HCL nr.40/2021 privind modificarea 
HCL nr.15/2021- privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei 
suprafețe de teren de 1000 mp.;

9 Hotărârea nr.9/04.02.2022 pentru modificarea HCL nr.42/2021 privind aprobarea 
vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 927 mp.;

10 Hotărârea nr.10/04.02.2022 privind aprobarea arendării prin licitație publică a unei 
suprafețe de teren de 7298 mp.;

11 Hotărârea nr.11/04.02.2022 privind aprobarea arendării prin licitație publică a unei 
suprafețe de teren de 63824 mp.;

12 Hotărârea nr.12/04.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei  Griviţa şi
bugetul activităţilor autofinanţate pentru anul 2022;

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
4 februarie 2022

ORDINEA DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate  în 

anul 2022 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 ; Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar 
2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile 
comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2022. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

5. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr.20/2015- acordarea normei de hrană pentru 
poliţiştii locali din cadrul compartimentului de poliţie locală din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Griviţa, Judeţul Ialomiţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

6. Proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Grivița cu unele
unități administrativ teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri asociați cu drepturi 
depline, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 
alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

7.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.39/2021 privind modificarea HCL nr.14/2021- 
privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 4800 mp. Iniţiator-Primar 
Stroe Vasile;

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.40/2021 privind modificarea HCL nr.15/2021- 
privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 1000 mp..Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.42/2021 privind aprobarea vânzării prin licitație 
publică a unei suprafețe de teren de 927 mp.. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea arendării prin licitație publică a unei suprafețe de teren 
de 7298 mp.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea arendării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de
63824 mp.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor 
autofinanţate pentru anul 2022.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

13.Diverse.



ROMANIA

JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA

SECRETAR GENERAL

Nr. 1 din 31.01.2022

PROCES-VERBAL AFIŞARE PROIECTE HOTĂRÂRI

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică locală, am procedat astăzi 31.01.2022, la afişarea următorului proiect de hotărâre:

Nr.crt C o n ţ i n u t

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

2 Proiect de  hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate  în
anul 2022 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001;
Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

3 Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2021; 
Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4 Proiect de hotărâre privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile 
comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2022; Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

5 Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr.20/2015- acordarea normei de hrană pentru 
poliţiştii locali din cadrul compartimentului de poliţie locală din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Griviţa, Judeţul Ialomiţa; Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

6 Proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Grivița cu unele 
unități administrativ teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri asociați cu 
drepturi depline, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice 
pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”; Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

7 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.39/2021 privind modificarea HCL nr.14/2021- 
privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 4800 mp.; Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

8 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.40/2021 privind modificarea HCL nr.15/2021- 
privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 1000 mp..; 
Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

9 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.42/2021 privind aprobarea vânzării prin licitație 
publică a unei suprafețe de teren de 927 mp.; Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

10 Proiect de hotărâre privind aprobarea arendării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 
7298 mp; Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

11 Proiect de hotărâre privind aprobarea arendării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 



63824 mp.; Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

12 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor 
autofinanţate pentru anul 2022.; 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. 538 din 08.02.2022 

PROCES  VERBAL

   În conformitate cu prevederile art. 138  alin. 17 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ, astăzi  8 februarie 2022 am procedat la afişarea procesului verbal
al şedinţei Consiliului local  Griviţa din data de  4 februarie 2022.

   În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 52/2003, republicată,  privind transparenţa
decizională în administraţie  astăzi  8februarie 2022, am procedat la afişarea minutei şedinţei Consiliului
local Griviţa din data 4 februarie 2022.
             

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  4 februarie 2022, 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 4 februarie
2022 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. 4
Din 31.01.2022
Emisă în Griviţa
Ex.  

                                        

 

 Anexă la Dispoziţia nr. 4 /31.01.2022
a Primarului Comunei Griviţa, Judeţul Ialomiţa

                                                    
C O N V O C A T O R

 În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 4 din  31 ianuarie 2022 sunteţi convocat în şedinţa 
ordinară în data de 4 februarie 2022 ora 09.00, la sediul Primăriei comunei Griviţa, Sala de şedinţe, avînd 
următorul Proiect de  ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate  în 

anul 2022 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 ; Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar 
2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile 
comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2022. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

5. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr.20/2015- acordarea normei de hrană pentru 
poliţiştii locali din cadrul compartimentului de poliţie locală din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Griviţa, Judeţul Ialomiţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

6. Proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Grivița cu unele
unități administrativ teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri asociați cu drepturi 
depline, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 
alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

7.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.39/2021 privind modificarea HCL nr.14/2021- 
privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 4800 mp. Iniţiator-Primar 
Stroe Vasile;

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.40/2021 privind modificarea HCL nr.15/2021- 
privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 1000 mp..Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.42/2021 privind aprobarea vânzării prin licitație 
publică a unei suprafețe de teren de 927 mp. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea arendării prin licitație publică a unei suprafețe de teren 
de 7298 mp.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea arendării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de
63824 mp.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor 
autofinanţate pentru anul 2022.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

13.Diverse
                                                                             

PRIMAR



Vasile STROE 

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr.428  din 31.01.2022

PROCES-VERBAL

încheiat  astăzi  cu  ocazia  afişării dispoziţiei de  convocare  a  şedinţei ordinare  din  data  de  4
februarie  2022,  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 alegerea preşedintelui de şedinţă; Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate  în 

anul 2022 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 ; Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar 
2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile 
comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2022. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

5. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr.20/2015- acordarea normei de hrană pentru 
poliţiştii locali din cadrul compartimentului de poliţie locală din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Griviţa, Judeţul Ialomiţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

6. Proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Grivița cu unele
unități administrativ teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri asociați cu drepturi 
depline, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 
alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

7.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.39/2021 privind modificarea HCL nr.14/2021- 
privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 4800 mp. Iniţiator-Primar 
Stroe Vasile;

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.40/2021 privind modificarea HCL nr.15/2021- 
privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 1000 mp..Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.42/2021 privind aprobarea vânzării prin licitație 
publică a unei suprafețe de teren de 927 mp.. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea arendării prin licitație publică a unei suprafețe de teren 
de 7298 mp.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea arendării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de
63824 mp.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor 
autofinanţate pentru anul 2022.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

13.Diverse



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

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 4 februerie 2022 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. 4 / 31.01.2022 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, Gavrilă Ion, Georgescu
Adrian, Grigore Aurelian, Nica Cornel, Margine Georgeta,Oprea Gheorghe, 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 primar, care supune la vot procesul verbal al şedinţei Consiliului
Local din data de 28.12.2021,  votat de asemenea cu unanimitate de voturi.

Domnul primar prezintă ordinea de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate  în 

anul 2022 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 ; Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar 
2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile 
comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2022. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

5. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr.20/2015- acordarea normei de hrană pentru 
poliţiştii locali din cadrul compartimentului de poliţie locală din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Griviţa, Judeţul Ialomiţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

6. Proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Grivița cu unele
unități administrativ teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri asociați cu drepturi 
depline, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 
alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

7.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.39/2021 privind modificarea HCL nr.14/2021- 
privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 4800 mp. Iniţiator-Primar 
Stroe Vasile;

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.40/2021 privind modificarea HCL nr.15/2021- 
privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 1000 mp..Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;



9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.42/2021 privind aprobarea vânzării prin licitație 
publică a unei suprafețe de teren de 927 mp.. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea arendării prin licitație publică a unei suprafețe de teren 
de 7298 mp.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea arendării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de
63824 mp.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor 
autofinanţate pentru anul 2022.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

13.Diverse
Primul  proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel privind 

alegerea preşedintelui de şedinţă. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.
D-nul Primar:“Având în vedere că a expirat perioada pentru care a fost ales președinte de ședință

d-nul  Rotaru  Daniel,  se  impune  adoptarea  hotărârii  privindalegerea  președintelui  de  ședință  pentru
următoarele trei luni.Va rog să faceți propuneri.”
            D-nul Rotaru Daniel: “Propun pe domnul consilier Damian Dumitru.”

D-nul Primar:“Alte propuneri? Nu sunt.”
Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în persoana domnului Damian 

Dumitru 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 Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate  în anul 2022 cu persoanele  apte 
de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001.Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Așa cum a fost prezentat la ședința pe comisii este necesară adoptarea proiectului
de hotărâre prezentat, pentru lucrările ce vor fi effectuate cu persoanele beneficiare ale Legii 416/2001. ”
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate  în 
anul 2022 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 este votat 
cu 13 voturi “pentru”. 

Al treilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este cel 
privind utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2021. Iniţiator-Primar Stroe 
Vasile.

D-nul  Primar:“După  cum  prevede  legislația  în  vigoare  este  necesară  aprobarea  prin  HCL a
utilizării excedentului rezultat la încheierea exercițiului financiar 2021.”.
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar 
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 actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile comerciale şi prestări de 
servicii, pentru anul 2022. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul  Primar:“Așa cum se face  în  fiecare  an  vom aproba actualizarea  tuturor  contractelor  de
concesiune cu rata inflației publicată de INS-respectiv 8,2%”.

  D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”
Proiectul de hotărâre privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile 

comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2022 este votat cu 13 voturi “pentru”. 
Al cincilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel privind 

modificarea hotărârii nr.20/2015- acordarea normei de hrană pentru poliţiştii locali din cadrul 
compartimentului de poliţie locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa, 
Judeţul Ialomiţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Urmare a  modificării  cuantumului  alocației  de hrană pentru polițistul  local este
necesară aprobarea acestuia prin HCL- 24 lei/zi/calendaristică la 25 lei/zi/calendaristică.”.
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii nr.20/2015- acordarea normei de hrană pentru 
poliţiştii locali din cadrul compartimentului de poliţie locală din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Griviţa, Judeţul Ialomiţa este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al șaselea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel privind 
asocierea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Grivița cu unele unități administrativ teritoriale în 
vederea participării acestora, în calitate de membri asociați cu drepturi depline, la patrimoniul Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI



PERIURBANĂ SLOBOZIA”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.
D-nul  Primar:“Urmare  a  solicitărilor  făcute  de  alte  localități  cu  privire  la  aderarea  la  ADI

Periurbană este necesară emiterea unei HCL de aprobare”.
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Grivița cu unele 
unități administrativ teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri asociați cu drepturi 
depline, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 
alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al șaptelea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel privind  
modificarea HCL nr.39/2021 privind modificarea HCL nr.14/2021- privind aprobarea vânzării prin 
licitație publică a unei suprafețe de teren de 4800 mp.. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Urmare a primirii  avizului de la Instituția Prefectului se impune adoptarea unei
hotărârii de consiliu  conform proiectului prezentat ”.
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre pentru  modificarea HCL nr.39/2021 privind modificarea HCL nr.14/2021- 
privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 4800 mp.este votat cu 13 
voturi “pentru”. 

Al optulea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este cel
pentru modificarea HCL nr.40/2021 privind modificarea HCL nr.15/2021- privind aprobarea concesionării
prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 1000 mp.Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“ Urmare a primirii avizului de la Instituția Prefectului se impune adoptarea unei
hotărârii de consiliu  conform proiectului prezentat”.
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.40/2021 privind modificarea HCL nr.15/2021- 
privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 1000 mp..Iniţiator-
Primar Stroe Vasile este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al nouălea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este 
cel pentru modificarea HCL nr.42/2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe 
de teren de 927 mp.. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“ Urmare a primirii avizului de la Instituția Prefectului se impune adoptarea unei
hotărârii de consiliu  conform proiectului prezentat”.
            D-nul Rotaru Daniel: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.42/2021 privind aprobarea vânzării prin licitație 
publică a unei suprafețe de teren de 927 mp.. este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al zecelea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este cel
privind aprobarea arendării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 7298 mp.. Iniţiator-Primar 
Stroe Vasile.

D-nul Primar:“ Urmare a solicitării de a arenda suprafața 7298 mp., se impune adoptarea unei
hotărârii de consiliu  conform proiectului prezentat”.
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea arendării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 
7298 mp.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 arendării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 63824 mp Iniţiator-
Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“ Urmare a solicitării de a arenda suprafața de 63824 mp. se impune adoptarea unei
hotărârii de consiliu  conform proiectului prezentat”.
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre aprobarea arendării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 63824 
mp este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al douăsprezecelea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus 
dezbaterii este cel privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor 
autofinanţate pentru anul 2022. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Așa cum a fost prezentat în consultare publică și în cadrul comisiilor de specialitate
vă rog să aprobați bugetul aferent anului 2022 conform proiectului de hotărâre.”.
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

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



autofinanţate pentru anul 2022 este votat cu 13 voturi “pentru”. 
Constatând că nu mai sunt şi alte probleme de discutat şi nici înscrieri la cuvânt, ordinea de zi

fiind epuizată domnul preşedinte declară închise lucrările şedinţei.

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

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

din  4 februarie 2022 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 4 februarie
2022, ora 09.00 la sediul Primăriei comunei Griviţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate  în 

anul 2022 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 ; Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar 
2021. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile 
comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2022. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

5. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr.20/2015- acordarea normei de hrană pentru 
poliţiştii locali din cadrul compartimentului de poliţie locală din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Griviţa, Judeţul Ialomiţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

6. Proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Grivița cu unele
unități administrativ teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri asociați cu drepturi 
depline, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 
alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

7.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.39/2021 privind modificarea HCL nr.14/2021- 
privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 4800 mp. Iniţiator-Primar 
Stroe Vasile;

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.40/2021 privind modificarea HCL nr.15/2021- 
privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 1000 mp..Iniţiator-
Primar Stroe Vasile;

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.42/2021 privind aprobarea vânzării prin licitație 
publică a unei suprafețe de teren de 927 mp.. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea arendării prin licitație publică a unei suprafețe de teren 
de 7298 mp.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea arendării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de
63824 mp.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor 
autofinanţate pentru anul 2022.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

13.Diverse
  
 

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



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA

P r o i e c t 
H O T Ă R Â R E

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa.

Având în vedere:

- Propunerile făcute de consilierii locali  conform legii;

- Votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie;

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

În conformitate cu:

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

privind Codul administrativ;

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

FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA aprobat  prin

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

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

privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E

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

ianuarie  2022 domnul  consilier  _____________________care  va  conduce  şedinţele  Consiliului

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

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

Nr. 1
Din 31.01.2022  
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. 235 din 20.01.2022 ;

             - avizul Comisiei juridică şi de administraţie publică nr.408  din  31.01.2022;      

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 februarie, martie și aprilie 2022

domnul Damian Dumitru, consilier  local, care va conduce şedinţele Consiliului local al comunei

Griviţa şi va semna hotărârile adoptate de acesta.

Prezenta  hotărâre  a  fost  adoptată  astăzi,4  februarie  2022  ,  cu  un  număr  de  13  voturi
“Pentru”, 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi. 
                
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

                      Dumitru DAMIAN                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                               SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

                                                                                                Dumitru- Marius DEMETER 

Nr. 1
Din 04.02.2022
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMARIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 235 din 20.01.2022            

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 2022 expiră mandatul domnului Rotaru

Daniel, care a fost  ales preşedinte de şedinţă pentru lunile noiembrie, decembrie 2021 și ianuarie

2022, apreciez ca oportună şi necesară alegerea unui alt preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de

trei luni ( februarie, martie și aprilie 2022)  şi propun Consiliului Local aprobarea hotărârii privind

alegerea preşedintelui de şedinţă.

SECRETAR GENERAL AL U.A.T,

Dumitru  - Marius  DEMETER  



ROMÂNIA

JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Comisia juridică şi de administraţie publică

Nr. ______ din______________ 

R A P O R T  DE  AVIZARE 

al proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

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

proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

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

verbal de şedinţă, au rezultat următoarele :

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

„pentru”, ___voturi ”împotriva”.

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

modificare a conţinutului actului de autoritate.

Având în vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

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

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

FUNCŢIONARE  AL  CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA,  JUDEŢUL  IALOMIŢA,  comisia

juridică şi de administraţie publică, 

 AVIZEAZĂ FAVRABIL:

 proiectul  de  hotărâre  privind  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă şi propune  plenului

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

spre avizare.

                       PREŞEDINTE,                                                     MEMBRI,
                    Georgescu Adrian                                          Dudaş Cristian Dorin

                                                                                             Oprea Gheorghe

                                                                                             Bunică Dumitru

                                                                                             Damian Dumitru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

Proiect

H O T Ă R Â R E

 privind  aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate  în anul 2022 cu persoanele
apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului  înregistrat sub nr.140 din 12.01.2022;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.141 din 12.01.2022;
- prevederile art.  6 alin (7) şi (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu

modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. d), alin.7 lit.b), art. 139, alin (1), art. 196 alin.(1)

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 – Se aprobă  Planul de lucrări de interes local privind repartizarea  orelor de muncă, ce
vor fi executate  în anul 2022, de către persoanele  apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit
Legii nr. 416/2001, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se însărcinează viceprimarul comunei
şi  inspectorul   asistenţă  socială  şi  autoritate  tutelară  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului.

                                      INIŢIATOR,                                             

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

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

Nr. 2
Din 31.01.2021
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
 privind  aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate  în anul 2022 cu persoanele

apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului  înregistrat sub nr.140 din 12.01.2022;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.141 din 12.01.2022;
- prevederile art.  6 alin (7) şi (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu

modificările şi completările ulterioare;

 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.420 din  31.01.2022 ;    

 raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, 
protecţia drepturilor copilului, sport, turism nr.415 din  31.01.2022;

 raportul de avizare al Comisia juridică şi de administraţie publică nr.409 din  31.01.2022;      

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 – Se aprobă  Planul de lucrări de interes local privind repartizarea  orelor de muncă, ce
vor fi executate  în anul 2022, de către persoanele  apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit
Legii nr. 416/2001, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul comunei
şi  inspectorul   asistenţă  socială  şi  autoritate  tutelară  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului.

Prezenta  hotărâre  a  fost  adoptată  astăzi,  4  februarie  2022  ,  cu  un  număr  de  13  voturi
“Pentru”, 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.

                       
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

                         Dumitru DAMIAN                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,         

                                                                                           Dumitru-Marius  DEMETER  

Nr. 2
Din 04.02.2022
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 Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate  în

anul 2022 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 

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 Planului de lucrări de interes local 

ce vor fi executate  în anul 2022 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit 

Legii nr. 416/2001 .

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

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 Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate

în anul 2022 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 

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 Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate  în

anul 2022 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 

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 Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate  în anul 2022 cu persoanele  apte de

muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001. 

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 Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate

în anul 2022 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 

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 Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate  în

anul 2022 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 

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

proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate  în 

anul 2022 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 .

          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 FAVORABIL:

proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate

în anul 2022 cu persoanele  apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 

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  utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2021

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
– dispoziția nr.1/07.01.2022;
– prevederile art.  58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
– prevederile Ordinului nr.1536 din 15.12.2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

privind închiderea  exercitiului  bugetar al anului 2021;
– referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.168 din 17.01.2022; 
– raportul compartimentului de specialitate nr. 169 din 17.01.2022 ;
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,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 –  Se aprobă utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2021, în
sumă de 1484853,97 lei,  pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare aferentă
sursei A. 

Art. 2–Primarul comunei Griviţa şi contabilul din cadrul aparatului de specialitate al acestuia
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                      INIŢIATOR, 

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE

                                                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

                                                                        SECRETAR GENERAL AL U.A.T.  

                                                                     Dumitru-Marius DEMETER 

Nr. 3
Din 31.01.2022
Adoptată la Griviţa
Ex. 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA               

H O T Ă R Â R E

privind  utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2021

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
– dispoziția nr.1/07.01.2022;
– prevederile art.  58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
– prevederile Ordinului nr.1536 din 15.12.2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

privind închiderea  exercitiului  bugetar al anului 2021;
– referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.168 din 17.01.2022; 
– raportul compartimentului de specialitate nr. 169 din 17.01.2022 ;
– 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.417 din  31.01.2022 ;

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,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 –  Se aprobă utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2021, în
sumă de 1484853,97 lei,  pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare aferentă
sursei A. 

Art. 2–Primarul comunei Griviţa şi contabilul din cadrul aparatului de specialitate al acestuia
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Prezenta  hotărâre  a  fost  adoptată  astăzi  ,  4  februarie  2022  ,  cu  un  număr  de  13  voturi
“Pentru”  , 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.

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

Nr. 3
Din 04.02.2022
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 utilizarea excedentului rezultat la încheierea 

exercițiului bugetar 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 utilizarea excedentului rezultat la încheierea 

exercițiului bugetar 2021 .

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

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 utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar 

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

P r o i e c t
H O T Ă R Â R E

privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile comerciale
şi prestări de servicii, pentru anul 2022

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 219 din 19.01.2022 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 220 din 19.01.2022 ;
-  prevederile  art.13  din  Legea  nr.  50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 5, alin. (1) lit.a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 302 si  art. 362 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019

privind Codul administrative;
-prevederile art.871-873 din  CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009, 

republicata si actualizata cu modificarile si completarile ulterioare)

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.  1 –  Pentru  anul  2022,  se  actualizează  cu  rata  inflaţiei  a  anului  2021,  preţul  la
concesiunile de terenuri pentru spaţiile comerciale şi prestări de servicii, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Secretarul general al comunei, inspectorul urbanism şi responsabilul impozite şi taxe
locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor aduce la cunoştinţă persoanelor fizice şi
juridice beneficiare ale concesionării prevederile prezentei hotărâri.

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

Nr. 4
Din 31.01.2022
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile comerciale
şi prestări de servicii, pentru anul 2022

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 219 din 19.01.2022 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 220 din 19.01.2022 ;
-  prevederile  art.13  din  Legea  nr.  50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 5, alin. (1) lit.a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 302 si  art. 362 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019

privind Codul administrative;
-prevederile art.871-873 din  CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009, 

republicata si actualizata cu modificarile si completarile ulterioare)
- avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 

domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
nr.421  din  31.01.2022 ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.  1 –  Pentru  anul  2022,  se  actualizează  cu  rata  inflaţiei  a  anului  2021,  preţul  la
concesiunile de terenuri pentru spaţiile comerciale şi prestări de servicii, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Secretarul general al comunei, inspectorul urbanism şi responsabilul impozite şi taxe
locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor aduce la cunoştinţă persoanelor fizice şi
juridice beneficiare ale concesionării prevederile prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 4 februarie 2022 , cu un număr de 13 voturi 
“Pentru”, 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.                       

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

Nr. 4
Din 04.02.2022
Adoptată la Griviţa
Ex.



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 219 din 19.01.2022

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotarare privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile

comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 2022

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

ca indicele de inflaţie comunicat de Direcţia Judeţeană de Statistică Ialomiţa pentru anul 2021 este de

8,20  %,  propun  Consiliului  Local  Griviţa  să  adopte  o  hotărâre  prin  care  să  actualizeze  preţul

concesiunilor  de  terenuri  pentru  spaţiile  comerciale  şi  prestări  de  servicii  pentru  anul  2022,  cu

indicele de inflaţie.

                                                               PRIMAR,

                                                           Vasile  STROE 



JUDETUL IALOMITA

PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

Nr. 220 din 19.01.2022

R A P O R T,

         Subsemnatul Buturugă Marian Ginu, inspector operator ROL în cadrul aparatului  de 

specialitate al primarului,în legatură cu proiectul de hotărâre privind actualizarea preţului la 

concesiunile de terenuri pentru spaţiile comerciale si prestari de servicii,arăt că respectă prevederile 

legale.Potrivit art.13 din Legea  nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare”Terenurile aparţinând domeniului privat al 

statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale,destinate construirii, pot fi vândute,concesionate ori 

închiriate prin licitaţie publică, potrivit legii, în condiţiile respectării prevederilor documentaţiilor de 

urbanism si de amenajarea teritoriului,aprobate potrivit legii”. Dat fiind faptul că pentru anul 2021 

indicele de inflaţie comunicat de Direcţia Judeţeană de Statistică Ialomiţa este de 8,20 % apreciez că 

preţul concesiunilor terenurilor pentru spaţiile comerciale şi prestări de servicii trebuie actualizat.

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

la concesiunile de terenuri pentru spaţiile comerciale si prestari de servicii.

                                                      Inspector operator rol,

                                               BUTURUGĂ MARIAN GINU



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

RAPORT DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre privind actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile
comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 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 actualizarea preţului la concesiunile de terenuri

pentru spaţiile comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 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 actualizarea preţului la concesiunile de terenuri pentru spaţiile 

comerciale şi prestări de servicii, pentru anul 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



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

                                                                           PROIECT
H O T Ă R Â R E

privind modificarea hotărârii nr.20/2015- acordarea normei de hrană pentru poliţiştii locali din cadrul
compartimentului de poliţie locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa,

Judeţul Ialomiţa 

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-     referatul de aprobare al primarului nr. 186 din 17.01.2022 ;         
- raportul compartimentului de specialitate nr.187 din 17.01.2022;     

- prevederile din Legea nr. 155 din 12 iulie 2010, poliţiei locale, republicată, actualizată;
- prevederile  din  Hotărâre  nr.  1.332  din  23  decembrie  2010 privind  aprobarea

Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale;
- Hotărâre nr. 171 din 11 martie 2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare

a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010;
- prevederile  Ordonanţa   nr. 26 din 22 iulie 1994    *** Republicată privind drepturile de

hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi
siguranţă naţională;

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 modifică art.1, art.2 din HCL nr.20/2015 după cum urmează:
„Art. 1 - Se aprobă acordarea în bani, respectiv alocaţie valorică zilnică, ce reprezintă 

valoarea financiară a normei de hrană, în valoare de 25 lei/zi calendaristică/lună, pentru personalul 
poliţiei locale Griviţa.

               Art. 2 – Plată normei de hrană se va face începând cu data de 1 martie 2022.”
Art. 2 – Inspectorul contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
                                       INIŢIATOR,                                             

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

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

Nr. 5
Din 31.01.2022
Adoptată la Griviţa
Ex. 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind modificarea hotărârii nr.20/2015- acordarea normei de hrană pentru poliţiştii locali din cadrul
compartimentului de poliţie locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa,

Judeţul Ialomiţa 

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-     referatul de aprobare al primarului nr. 186 din 17.01.2022 ;         
- raportul compartimentului de specialitate nr.187 din 17.01.2022;     

- prevederile din Legea nr. 155 din 12 iulie 2010, poliţiei locale, republicată, actualizată;
- prevederile din Hotărâre nr. 1.332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea                 

Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale;
- Hotărâre nr. 171 din 11 martie 2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare 

a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010;
- prevederile Ordonanţa   nr. 26 din 22 iulie 1994    *** Republicată privind drepturile de 

hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă
naţională;

-       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.422 din  31.01.2022 ;    

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 modifică art.1, art.2 din HCL nr.20/2015 după cum urmează:
„Art. 1 - Se aprobă acordarea în bani, respectiv alocaţie valorică zilnică, ce reprezintă 

valoarea financiară a normei de hrană, în valoare de 25 lei/zi calendaristică/lună, pentru personalul 
poliţiei locale Griviţa.

               Art. 2 – Plată normei de hrană se va face începând cu data de 1 martie 2022.”
Art. 2 – Inspectorul contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre a  fost  adoptată astăzi  4 februarie  2022 ,  cu un numar de 13 voturi
“Pentru”  , 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.                 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

                      Dumitru DAMIAN                                          CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,                

                                                                                           Dumitru-Marius  DEMETER  

Nr. 5
Din 04.02.2022
Adoptată la Griviţa



Ex

JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 186 din 17.01.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind modificarea hoărârii nr.20 din 08.05.2015

Subsemnatul, Stroe Vasile, primarul comunei Griviţa, având în vedere că s-a modificat valoarea

normei  de  hrană  acordată  polițițtilori  locali  de  la  24  lei/zi/calendaristică  din  lună  la  25

lei/zi/calendaristică din lună, se impune modificarea HCL 20 din 08.05.2015 privind acordarea normei

de hrană pentru poliţişti locali din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grivița, județul

Ialomița.

PRIMAR,

Vasile STROE



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 187 din 17.01.2022

R A P O R T ,

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

proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.20/2015 - acordarea normei de hrană pentru poliţiştii 

locali din cadrul compartimentului de poliţie locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Griviţa, Judeţul Ialomiţa, se face de către Consiliul local prin hotărâre .

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

modificarea HCL nr.20/2015.

 
                                                                  SECRETAR GENERAL  AL UAT

                                                                        Dumitru Marius DEMETER



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

RAPORT DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre privind modificarea hotărârii nr.20/2015- acordarea normei de hrană pentru
poliţiştii locali din cadrul compartimentului de poliţie locală din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Griviţa, Judeţul Ialomiţa 

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

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

şedinţa a luat în discuţie proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii nr.20/2015- acordarea 

normei de hrană pentru poliţiştii locali din cadrul compartimentului de poliţie locală din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa, Judeţul Ialomiţa .

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

de şedinţa, au rezultat urmatoarele :

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

___”împotriva”.

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

a conţinutului actului de autoritate.

Având in vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

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

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

FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA, comisia pentru 

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

gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ,

                            AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii nr.20/2015- acordarea normei de hrană pentru 

poliţiştii locali din cadrul compartimentului de poliţie locală din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Griviţa, Judeţul Ialomiţa 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

Proiect
 HOTĂRÂRE

privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Grivița cu unele unități
administrativ teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri asociați cu drepturi

depline, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru
serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”

        Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere:
-     referat de aprobare al primarului comunei Griviţa nr.283 din 27.01.2022 ;
 raportul compartimentului de specialitate nr.297 din 27.01.2022 ;  
În conformitate cu :
- prevederile art. 89-92, art. 129 alin.(9) lit.a), art. 139 alin.(3) lit.f) din Ordonanța de

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;

-  prevederile  Legii  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

-prevederile  Ordonanței  Guvernului  nr.  26/2000 cu  privire  la  asociații  și  fundații,  cu
modificările și completările ulterioare; 

-prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  855/2008  privind  aprobarea  actului  constitutiv-
cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilități publice;

-  prevederile  Legii  nr.  51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilități  publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

În temeiul prevederilor art. 139, din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă asocierea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Grivița cu unitățile
administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre,
în  vederea  participării  acestora  la  patrimoniul  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  de
utilități  publice  pentru  serviciul  de  alimentare  cu  apă  și  canalizare  ”ADI  PERIURBANĂ
SLOBOZIA”, în calitate de asociați cu drepturi depline.

Art.2 Se aprobă Statutul, actualizat, al Asociației,  în forma prevăzută în anexa nr. 2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuternicește domnul Stroe Vasile, reprezentantul de drept al Comunei Grivița
în  Adunarea  Generală  a  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  de  utilități  publice  pentru
serviciul  de  alimentare  cu  apă  și  canalizare  ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”,   vă  voteze
”pentru” la propunerea de participare a unităților administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr.
1  la patrimoniul Asociației și să semneze Statutul, actualizat, al acesteia.



Art.4 Prin grija Secretarului General al Comunei Grivița, prezenta hotărâre se comunică,
spre  ducere  la  îndeplinire,  Primarului  comunei  Grivița,  spre  știință,  Adunării  Generale  a
Asociației, UAT-urilor menționate la art.1), și Instituției Prefectului – Județul Ialomița.

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

                 Dumitru-Marius DEMETER 

Nr. 6
Din 31.01.2022
Adoptat la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

 HOTĂRÂRE

privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Grivița cu unele unități
administrativ teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri asociați cu drepturi

depline, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru
serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”

        Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere:
-     referat de aprobare al primarului comunei Griviţa nr.283 din 27.01.2022 ;
 raportul compartimentului de specialitate nr.297 din 27.01.2022 ;  
În conformitate cu :

- prevederile  art.  89-92,  art.  129 alin.(9)  lit.a),  art.  139 alin.(3)  lit.f)  din Ordonanța  de
Urgență  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

- prevederile  Legii  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

- prevederile  Ordonanței  Guvernului  nr.  26/2000  cu  privire  la  asociații  și  fundații,  cu
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-cadru
și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilități publice;

- prevederile  Legii  nr.  51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilități  publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

- avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 
domeniului  public şi  privat,  agricultură,  gospodărie comunală,  protecţia mediului,  servicii  şi
comerţ nr.423  din  31.01.2022 ; 

-   avizul Comisiei juridică şi de administraţie publică nr.410  din  31.01.2022;      

În temeiul prevederilor art. 139, din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă asocierea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Grivița cu unitățile
administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre,
în  vederea  participării  acestora  la  patrimoniul  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  de
utilități  publice  pentru  serviciul  de  alimentare  cu  apă  și  canalizare  ”ADI  PERIURBANĂ
SLOBOZIA”, în calitate de asociați cu drepturi depline.

Art.2 Se aprobă Statutul, actualizat, al Asociației,  în forma prevăzută în anexa nr. 2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuternicește domnul Stroe Vasile, reprezentantul de drept al Comunei Grivița
în  Adunarea  Generală  a  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  de  utilități  publice  pentru
serviciul  de  alimentare  cu  apă  și  canalizare  ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”,   vă  voteze
”pentru” la propunerea de participare a unităților administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr.
1  la patrimoniul Asociației și să semneze Statutul, actualizat, al acesteia.



Art.4 Prin grija Secretarului General al Comunei Grivița, prezenta hotărâre se comunică,
spre  ducere  la  îndeplinire,  Primarului  comunei  Grivița,  spre  știință,  Adunării  Generale  a
Asociației, UAT-urilor menționate la art.1), și Instituției Prefectului – Județul Ialomița.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 4 februarie 2022 , cu un număr de 13 voturi
“Pentru”  , 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.

                       
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

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

Nr.6 
Din 04.02.2022
Adoptată la Griviţa
Ex.



Anexa nr.1 
La HCL nr.6/04.02.2022

TABEL NOMINAL
cu noile unitățile administrativ-teritoriale participante la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI

PERIURBANĂ SLOBOZIA” și asociate cu Comuna Grivița

Nr.
crt. Unitatea administrativ-

teritorială

Cuantumul participării
la 

patrimoniul Asociației
-lei-

Cotizație anuală
-lei/locuitor-

1.  Orașul Amara 200 4,885
2. Comuna Adâncata 200 4,885
3. Comuna Albești 200 4,885
4. Comuna Ciocârlia 200 4,885
5. Comuna Cocora 200 4,885
6. Comuna Gheorghe Doja 200 4,885
7. Comuna Gheorghe Lazăr 200 4,885
8. Comuna Giurgeni 200 4,885
9. Comuna Munteni Buzău 200 4,885
10. Comuna Ograda 200 4,885
11. Comuna Perieți 200 4,885
12. Comuna Rădulești 200 4,885
13. Comuna Valea Măcrișului 200 4,885
14. Comuna Maia 200 4,885
15. Comuna Ciochina 200 4,885
16. Comuna Gura Ialomiței 200 4,885
17. Comuna Miloșești 200 4,885
18. Comuna Sărățeni 200 4,885
19. Comuna Traian 200 4,885
20. Comuna Valea Ciorii 200 4,885
21. Comuna Borănești 200 4,885

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

 



 Anexa nr.2
La HCL Grivița nr. 6/04.02.2022

STATUTUL - actualizat 
al  ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE

UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE
CU APĂ ȘI CANALIZARE ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”

Asociaţii   :

1. Județul  Ialomița,  prin  Consiliul  Județean  Ialomița,  cu  sediul  social  în  Slobozia,  Piața
Revoluției nr.1, Cod de identificare fiscală 4231776, reprezentat de domnul Marian Pavel, în
calitate de Președinte al Consiliului Județean Ialomița, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. ____________________;

2. Municipiul  Slobozia,  prin  Consiliul  Local  al  Municipiului  Slobozia,  cu  sediul  social  în
Slobozia,  str.  Episcopiei  nr.1,  Cod  de  identificare  fiscală  _____________reprezentat  de
domnul Dragoș Soare, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local Slobozia nr. ____________________;

3. Orașul Amara, prin Consiliul Local al Orașului, cu sediul social în Amara, str. ______ nr.1,
Cod  de  identificare  fiscală  _____________reprezentat  de  domnul  Sandu  Alin  Sorin,  în
calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Amara
nr. ____________________;

4. Comuna  Cosâmbeşti,  prin  Consiliul  Local  al  Comunei  Cosâmbeşti,  cu sediul  social  în
Cosâmbești,  str.  _________________ nr.___ Cod de identificare  fiscală  _____________,
reprezentată de domnul Bogdan Popescu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local Cosâmbești nr. ________;

5. Comuna  Ciulniţa, prin Consiliul Local al Comunei Ciulniţa, cu sediul social în Ciulnița,
str. _________________ nr.___ Cod de identificare fiscală _____________reprezentată de
domnul  Stelică  Gheorghe,  în  calitate  de  Primar,  legal  împuternicit  în  acest  scop  prin
Hotărârea Consiliului Local Ciulnița nr. _________________;

6. Comuna  Mărculeşti, prin  Consiliul  Local  al  Comunei  Mărculeşti,  cu  sediul  social  în
Mărculești,  str.  _________________  nr.___  Cod  de  identificare  fiscală
_____________reprezentată de domnul Sorin Romeo Ciriblan, în calitate de Primar, legal
împuternicit  în  acest  scop  prin  Hotărârea  Consiliului  Local   Mărculești  nr.
_______________;

7. Comuna Grivița, prin Consiliul Local al Comunei Grivița, cu sediul social în Grivița, str.
_________________  nr.___  Cod  de  identificare  fiscală  _____________reprezentată  de
domnul Vasile Stroe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local  Grivița nr. _________________

8. Comuna Scânteia, prin Consiliul Local al Comunei Scânteia, cu sediul social în Scânteia,
str. _________________ nr.___ Cod de identificare fiscală _____________reprezentată de
doamna Georgeta Ilie, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local  Scânteia nr. _________________;



9. Comuna Adâncata, prin Consiliul Local al Comunei Adâncata, cu sediul social în Adâncata,
str. _________________ nr.___ Cod de identificare fiscală _____________reprezentată de
domnul Ionel  Valentin Barbu, în calitate  de Primar,  legal împuternicit  în acest  scop prin
Hotărârea Consiliului Local  Adâncata nr. _________________

10. Comuna Albești, prin Consiliul Local al Comunei Albești, cu sediul social în Albești, str.
_________________  nr.___  Cod  de  identificare  fiscală  _____________reprezentată  de
domnul Emil Jugănaru, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local  Albești nr. _________________

11. Comuna Ciocârlia, prin Consiliul Local al Comunei Ciocârlia, cu sediul social în Ciocârlia,
str. _________________ nr.___ Cod de identificare fiscală _____________reprezentată de
domnul Eugen Voicilă, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local  Ciocârlia nr. _________________

12. Comuna Cocora, prin Consiliul Local al Comunei Cocora, cu sediul social în Cocora, str.
_________________  nr.___  Cod  de  identificare  fiscală  _____________reprezentată  de
domnul  Sorin  Dănuț  Legter,  în  calitate  de  Primar,  legal  împuternicit  în  acest  scop  prin
Hotărârea Consiliului Local  Cocora nr. _________________

13. Comuna Gheorghe Doja, prin Consiliul Local al Comunei Gheorghe Doja, cu sediul social
în  Gheorghe  Doja,  str.  _________________  nr.___  Cod  de  identificare  fiscală
_____________reprezentată de domnul Ion Curelea, în calitate de Primar, legal împuternicit
în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  Gheorghe Doja nr. _________________

14. Comuna Gheorghe  Lazăr,  prin  Consiliul  Local  al  Comunei  Gheorghe Lazăr,  cu  sediul
social  în  Gheorghe  Lazăr,  str.  _________________  nr.___  Cod  de  identificare  fiscală
_____________reprezentată de doamna Elena Gabriela Zaharia, în calitate de Primar, legal
împuternicit  în  acest  scop  prin  Hotărârea  Consiliului  Local   Gheorghe  Lazăr  nr.
_________________

15. Comuna Giurgeni, prin Consiliul Local al Comunei Giurgeni, cu sediul social în Giurgeni,
str. _________________ nr.___ Cod de identificare fiscală _____________reprezentată de
domnul Valere Dinu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local  Giurgeni nr. _________________

16. Comuna  Maia,  prin  Consiliul  Local  al  Comunei  Maia,  cu  sediul  social  în  Maia,  str.
_________________  nr.___  Cod  de  identificare  fiscală  _____________reprezentată  de
domnul Sorin Niculae, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local  Maia nr. _________________

17. Comuna Munteni Buzău, prin Consiliul Local al Comunei Munteni Buzău, cu sediul social
în  Munteni  Buzău,  str.  _________________  nr.___  Cod  de  identificare  fiscală
_____________reprezentată de domnul Florin Stan, în calitate de Primar, legal împuternicit
în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  Munteni Buzău nr. _________________

18. Comuna Ograda, prin Consiliul Local al Comunei Ograda, cu sediul social în Ograda, str.
_________________  nr.___  Cod  de  identificare  fiscală  _____________reprezentată  de
domnul Lilian Badea, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local  Ograda nr. _________________

19. Comuna Perieți, prin Consiliul  Local al Comunei Perieți,  cu sediul social  în Perieți,  str.
_________________  nr.___  Cod  de  identificare  fiscală  _____________reprezentată  de
domnul Gheorghe Marian Mustățea, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local  Perieți nr. _________________

20. Comuna Rădulești, prin Consiliul Local al Comunei Rădulești, cu sediul social în Rădulești,
str. _________________ nr.___ Cod de identificare fiscală _____________reprezentată de
domnul  Constantin  Micu,  în  calitate  de  Primar,  legal  împuternicit  în  acest  scop  prin
Hotărârea Consiliului Local  Rădulești nr. _________________

21. Comuna Valea Măcrișului, prin Consiliul Local al Comunei Valea Măcrișului, cu sediul
social  în  Valea  Măcrișului,  str.  _________________  nr.___  Cod  de  identificare  fiscală
_____________reprezentată  de  domnul  Mihail  Bobeș,  în  calitate  de  Primar,  legal
împuternicit  în  acest  scop  prin  Hotărârea  Consiliului  Local   Valea  Măcrișului  nr.
_________________

22. Comuna Ciochina, prin Consiliul Local al Comunei Ciochina, cu sediul social în Ciochina,
str. _________________ nr.___ Cod de identificare fiscală _____________reprezentată de



domnul Vasile Câmpulungeanu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local  Ciochina nr. _________________

23. Comuna Gura Ialomiței, prin Consiliul Local al Comunei Gura Ialomiței, cu sediul social
în  Gura  Ialomiței,  str.  _________________  nr.___  Cod  de  identificare  fiscală
_____________reprezentată  de  domnul  Nicu  Biserică,  în  calitate  de  Primar,  legal
împuternicit  în  acest  scop  prin  Hotărârea  Consiliului  Local   Gura  Ialomiței  nr.
_________________

24. Comuna Miloșești, prin Consiliul Local al Comunei Miloșești, cu sediul social în Miloșești,
str. _________________ nr.___ Cod de identificare fiscală _____________reprezentată de
domnul Dumitru Trifu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local  Miloșești nr. _________________

25. Comuna Sărățeni, prin Consiliul Local al Comunei Sărățeni, cu sediul social în Sărățeni, str.
_________________  nr.___  Cod  de  identificare  fiscală  _____________reprezentată  de
domnul  Eugen  Tocileanu,  în  calitate  de  Primar,  legal  împuternicit  în  acest  scop  prin
Hotărârea Consiliului Local  Sărățeni nr. _________________

26. Comuna Traian, prin Consiliul  Local al Comunei Traian, cu sediul social  în Traian, str.
_________________  nr.___  Cod  de  identificare  fiscală  _____________reprezentată  de
domnul Fănel Năstase, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local  Traian nr. _________________

27. Comuna Valea Ciorii, prin Consiliul  Local al Comunei Valea Ciorii,  cu sediul social  în
Valea  Ciorii,  str.  _________________  nr.___  Cod  de  identificare  fiscală
_____________reprezentată  de  domnul  Ștefan  Ionescu,  în  calitate  de  Primar,  legal
împuternicit  în  acest  scop  prin  Hotărârea  Consiliului  Local   Valea  Ciorii  nr.
_________________

28. Comuna  Borănești,  prin  Consiliul  Local  al  Comunei  Borănești,  cu  sediul  social  în
Borănești,  str.  _________________  nr.___  Cod  de  identificare  fiscală
_____________reprezentată  de  domnul  Ionuț  Grecea,  în  calitate  de  Primar,  legal
împuternicit  în  acest  scop  prin  Hotărârea  Consiliului  Local   Borănești  nr.
_________________

Denumite colectiv “Asociații” şi  individual “Asociatul”,

Ne exprimăm voința de a coopera și de a ne asocia în conformitate cu Codului administrativ,
ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, ale Legii serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul ASOCIAŢIEI
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL
DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA” (denumită
în cele ce urmează, ,,Asociația"), persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică,
in scopurile prevăzute la art.4 din prezentul Statut.

CAPITOLUL I –DENUMIREA, SEDIUL ŞI DURATA ASOCIAŢIEI

Art. 1. – Denumirea Asociaţiei este  « ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA », conform dovezii nr.
76190  din  21.08.2009,  eliberată  de  Ministrul  Justiţiei,  privind  disponibilitatea  denumirii
Asociaţiei.

Art. 2. – (1) Sediul Asociaţiei este în România, Slobozia str. Episcopiei nr. 1, Camera nr. 37 -
jud. Ialomiţa.
(2) Sediul Asociaţiei va putea fi mutat în orice alt loc în baza unei Hotărâri a Adunării Generale
a Asociaţiei, conform prezentului Statut. 

Art. 3. – Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.



CAPITOLUL II – SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI 

Art.  4. (1)  Asociația  se  constituie  in  scopul  înființării,  organizării.  reglementării,  finanțării
exploatării, monitorizării și gestionării in comun a serviciului de alimentare cu apă și canalizare
(denumit  in  continuare  Serviciul)  pe raza  de competență  a  unităților  administrativ  teritoriale
membre  (denumită  in  continuare  ”aria  Serviciului”),  precum și  realizarea  in  comun  a  unor
proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau
dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de
dezvoltare a Serviciului (denumită in continuare ”Strategia de dezvoltare”).

(2) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul
general  al  locuitorilor  din  unităţilor  administrativ  teritoriale  membre,  pentru  îmbunătăţirea
calităţii  Serviciului,  in  condițiile  unor  tarife  care  să  respecte  limitele  de  suportabilitate  ale
populației  și  principiul  "poluatorul  plătește",  atingerea  și  respectarea  standardelor  europene
privind  protecția  mediului,  precum  și  creșterea  capacității  de  atragere  a  fondurilor  pentru
finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

(3) Forma de gestiune a serviciului va fi ”gestiunea delegată" care se va realiza in baza
unui contract (denumit in continuare contractul de delegare) atribuit direct conform prevederilor
art. 29 - 32 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art.
22 din Legea nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare, operatorului regional SC
URBAN  SA  Slobozia,  definit  de  art.  2.  lit.  h  din  Legea  m.  51/2006,  cu  modificările  și
completările  ulterioare,  al  cărui  capital  social  este  deținut  integral  de  unitățile  administrativ
teritoriale membre ale Asociației (denumit în continuare ”operatorul”).

Art. 5 (1) – Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:
a) Să  încheie  Contractul  de  Gestiune  a  Serviciilor  cu  Operatorul,  prevăzut  în  prezentul

Statut, în numele şi pe seama unităţilor administrativ teritoriale membre care vor constitui
împreună Autoritatea. 

b) Să  exercite  drepturile  specifice  de  control  şi  informare,  privind  Operatorul,  conform
prezentului Statut şi Actului Constitutiv al Operatorului;

c) Să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru Autorităţile Locale
în  ceea  priveşte  aspectele  de  dezvoltare  şi  de  gestiune  a  Serviciilor,  în  scopul  de  a
coordona politicile şi acţiunile de interes intercomunitar;

d) Să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;
e) Să   monitorizeze  derularea  proiectelor  de  investiții  în  infrastructura  tehnico-edilitară

aferentă Serviciului;
f) Să vegheze la punerea în aplicare a proiectelor de investiţii încredinţate Operatorului în

temeiul Contractului de Gestiune; 
g) Să  monitorizeze  respectarea  obligaţiilor  asumate  de  Operator  prin  Contractul  de

Gestiune, îndeosebi în ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de performanţă, executarea
lucrărilor încredinţate Operatorului şi calitatea Serviciilor furnizate utilizatorilor;

h) Să  identifice  şi  să  propună  orice  acţiuni  vizând  realizarea  obiectivelor  Autorităţilor
Locale în legătură cu Serviciul :

1.  Asigurarea  unei  politici  tarifare  echilibrate  care  să  asigure,  pe  de  o  parte,
sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și /sau baza suport a contractării
de credite rambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depășească
limitele de suportabilitate ale populației;

2. Aplicarea principiului solidarității;
3. Implementarea și aplicarea permanentă a principiului "poluatorul plătește"
4. creșterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului;
5. Menținerea calității tehnice și întreținerea eficienta a echipamentelor și 

lucrărilor legate de Serviciu;
6. Buna gestiune a resurselor umane;
7.  Buna  prestare  din  punct  de  vedere  tehnic  a  Serviciului  și  gestiunea

administrativa și comercială eficientă a acestuia.
i) Să  fie  un  pol  al  competenţelor  administrative,  financiare,  tehnice  şi  economice  în

beneficiul Asociaților şi al Serviciului;



j) Să acorde  ajutor  Asociaților  şi  Operatorului  în  vederea  obţinerii  resurselor  financiare
necesare  implementării  Strategiei  de  Dezvoltare  a  Serviciului  şi,  dacă  este  cazul,  să
obţină astfel de fonduri care vor fi puse la dispoziţia Operatorului.

(2)  Pentru  realizarea  obiectivelor  Asociației,  prin  prezentul  statut  asociații  mandatează
Asociația,  conform  art.  10  alin.  (5)  din  Legea  nr.5l/2006,  cu  modificările  și  completările
ulterioare să exercite in numele și pe seama lor următoarele atribuții legate de Serviciu:

a) elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a programelor de
reabilitare,  extindere  și  modernizare  a  sistemelor  de  utilități  publice  existente,  precum și  a
programelor de înființare a unor noi sisteme. inclusiv cu consultarea operatorului;

b)  urmărirea,  monitorizarea  și  raportarea  indicatorilor  de  performanță  și  aplicarea
metodologiei de comparare a acestor indicatori, elaborată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe din domeniul
serviciilor comunitare de utilități publice;

c) elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de
furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități
publice,  pe baza regulamentelor-cadru,  a caietelor  de sarcini-cadru și  a contractelor-cadru de
furnizare/prestare  ori  a  altor  reglementări-cadru  elaborate  si  aprobate  de  autoritățile  de
reglementare competente;

d)  stabilirea  și  aprobarea  anuală  a  taxelor  pentru  finanțarea  serviciilor  comunitare  de
utilități publice, in situațiile prevăzute de legile speciale;

e)  aprobarea  stabilirii,  ajustării  sau  modificării  prețurilor  și  tarifelor,  după  caz,  in
condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate
de autoritățile de reglementare competente;

d) restrângerea ariilor in care se manifestă condițiile de monopol;
g) protecția și conservarea mediului natural și construit;
h)  asigurarea  gestionării  serviciilor  de  utilități  publice  astfel  încât  să  fie  respectate

obligațiile specifice de serviciu public;
i)  elaborarea  și  aprobarea  de  strategii  proprii  in  vederea  îmbunătățirii  și  dezvoltării

serviciilor de utilități publice, utilizând principiul planificării strategice multianuale;
j) promovarea și dezvoltarea și/sau reabilitarea infrastructurii  tehnico-edilitare aferente

sectorului serviciilor de utilități publice și programe de protecție a mediului pentru activitățile și
serviciile poluante;

k) consultarea asociațiilor utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale
și a modalităților de organizare și funcționare a serviciilor;

l) informarea periodică a utilizatorilor asupra stării serviciilor de utilități publice și asupra
politicilor de dezvoltare a acestora;

m)  medierea și  soluționarea  conflictelor  dintre  utilizatori  și  operator,  la  cererea uneia
dintre parți;

n) monitorizarea și controlarea modului de respectare a obligațiilor stabilite în sarcina
operatorilor, inclusiv cele asumate de operator prin contractele de delegare a gestiunii cu privire
la  respectarea  indicatorilor  de  performanță  și  a  nivelurilor  serviciilor,  ajustarea  periodică  a
tarifelor  conform  formulelor  de  ajustare  negociate  la  încheierea  contractelor  de  delegare  a
gestiunii,  cu  respectarea  dispozițiilor  Legii  concurenței  nr.21/1996,  republicată,  exploatarea
eficienta și in condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând
patrimoniului  public  și/sau  privat  al  unităților  administrativ-teritoriale,  aferente  serviciilor,
realizarea investițiilor prevăzute in contractul de delegare a gestiunii in sarcina operatorului, de
asigurare a protecției mediului și a domeniului public, asigurare a protecției utilizatorilor.

CAPITOLUL III – PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

Art.  6.  -  (1) Patrimoniul  Asociaţiei  este  compus  din  bunurile  și  resursele  proprii,  necesare
acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare și desfășurării activităților proprii, pe de o
parte, și din dreptul de folosință gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al
asociaților, acordat sau ce va fi acordat Asociației de către asociați, pe de altă parte.



(2)  Patrimoniul  inițial,  actualizat,  al  Asociaţiei  este de 6.400 lei,  constituit  din contribuţia  în
numerar a asociaţilor, după cum urmează :

 Județul Ialomița – 1.000 lei
 Municipiul Slobozia - 200 lei 
 Orașul Amara – 200 lei
 Comuna Cosâmbeşti - 200 lei 
 Comuna Ciulniţa - 200 lei 
 Comuna Mărculeşti - 200 lei
 Comuna Scânteia – 200 lei
 Comuna Grivița – 200 lei 
 Comuna Adâncata – 200 lei
 Comuna Albești – 200 lei
 Comuna Ciocârlia – 200 lei
 Comuna Cocora – 200 lei
 Comuna Gheorghe Doja – 200 lei
 Comuna Gheorghe Lazăr – 200 lei
 Comuna Giurgeni – 200 lei
 Comuna Maia – 200 lei
 Comuna Munteni Buzău – 200 lei
 Comuna Ograda – 200 lei
 Comuna Perieți – 200 lei
 Comuna Rădulești – 200 lei
 Comuna Valea Măcrișului – 200 lei
 Comuna Ciochina – 200 lei
 Comuna Gura Ialomiței – 200 lei
 Comuna Miloșești – 200 lei
 Comuna Sărățeni – 200 lei
 Comuna Traian – 200 lei
 Comuna Valea Ciorii – 200 lei
 Comuna Borănești – 200 lei 

Art. 7. – Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele :
a) contribuțiile  asociaților  la  formarea patrimoniului  inițial,  cotizațiile  asociaților  și

alte
contribuții de la bugetele locale ale acestora;

b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii ;
c) Donaţii, sponsorizări sau legate; 
d) Orice alte surse prevăzute de lege sau de prezentul statut. 

Art. 8. – Asociaţia  nu are calitatea de operator și nu va desfăşura activităţi economice.

Art.  9. –  Asociaţia  are  un  buget  propriu  de  venituri  şi  cheltuieli.  Situaţiile  financiare  se
întocmesc în conformitate cu legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL IV -  ASOCIAŢII

Art. 10. – Asociaţii au următoarele drepturi :
a) Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei prin reprezentantii lor in

aceste organe;
b) Să participe la luarea hotărârilor care privesc activitatea Asociaţiei, conform prevederilor

prezentului statut;
c) Să primească la cerere toate informaţiile disponibile care privesc activitatea Asociaţiei.



Art. 11. – Asociaţii au următoarele obligaţii :
Să respecte Statutul şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei;
Să plătească până la data de 31 mai a fiecărui an cotizaţia anuală, fixată pentru fiecare membru

astfel:
b.1. Județul Ialomița – 50.000 lei;
b.2. Municipiul Slobozia și celelalte Orașe și Comune - 4,885 lei pe cap de locuitor ;

c) Să promoveze şi să participe activ la acţiunile desfăşurate de Asociaţie ;
d) Să desemneze un membru în Adunarea Generală a Asociaţiei;
e) Să participe, prin reprezentanții lor la ședințele Adunării Generale a Asociației.

Art. 12. – (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii din Asociaţie sau excluderii din
Asociație, conform prevederilor prezentului articol.

(2)  Retragerea din Asociație nu poate avea loc decât în situația in care asociatul respectiv
se retrage unilateral din contractul dc delegare la care este parte in calitate de delegatar. Dacă
oricare dintre asociați dorește să se retragă din contractul de delegare și, respectiv, din Asociație,
aceasta  va  notifica  președintelui  Asociației  și  celorlalți  asociați  intenția  sa.  Președintele
Asociației va convoca adunarea generală a Asociației in cel mult 30 de zile de la data primirii
unei astfel de notificări.

(3) Adunarea Generală a Asociației va analiza consecințele retragerii și modificările ce se
impun la  actul  constitutiv  al  operatorului  căruia  i  s-a  atribuit  direct  contractul  de delegare  a
gestiunii serviciului și/sau la contractul de delegare (in special in ceea ce privește investițiile),
conform  prevederilor  contractului  de  delegare  și  va  hotărî  modificarea  corespunzătoare  a
prezentului statut al Asociației.

(4) În cazul in care un asociat nu aprobă contractul de delegare ce urmează să fie încheiat
cu  operatorul  desemnat  sau  se  retrage  unilateral  din  contractul  de  delegare  după  semnarea
acestuia  (indiferent  că retragerea  are  loc înainte  sau după intrarea  in  vigoare a respectivului
contract  de  delegare),  acesta  va  fi  exclus  din  Asociație.  Este  asimilat  refuzul  de  a  delega
gestiunea Serviciului  și  neadoptarea in două ședințe  consecutive  ale  autorității  deliberative  a
respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii Serviciului către operator, din
alte  motive  decât  un  vot  negativ.  Adunarea  generală  va  hotărî  excluderea  din  Asociație,  va
analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun la contractul de delegare (in special
cu privire la investiții), conform prevederilor acestuia, și va hotărî modificarea corespunzătoare a
prezentului statut al Asociației.

(5) Orice membru care se retrage din Asociaţie este obligat să plătească:
a) sumele corespunzătoare rambursării, de către Operator, a împrumuturilor contractate, pentru
finanţarea  dezvoltării  (modernizare,  reabilitare,  bunuri  noi  indiferent  dacă  sunt  extinderi  sau
înlocuiri) infrastructurii aferente Serviciilor respectivului asociat, de care a beneficiat în perioada
în care a fost membru al Asociaţiei, plus cheltuielile aferente acestor împrumuturi;
b) sumele corespunzătoare investiţiilor de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al
Asociaţiei, altele decât cele prevăzute la lit.a).
c) sumele prevăzute ca despăgubiri in contractul de delegare;
d) orice alte sume stabilite în condițiile legii sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Art. 13. –Asociaţia poate accepta noi membri, cu consimţământul tuturor Asociaţilor, exprimat
prin  hotărâre  a  autorităților  deliberative  ale  acestora  şi  cu  încheierea  unui  act  adiţional  la
prezentul Statut, prin care noii membri sunt menţionaţi în preambulul Statutului. Orice unitate
administrativ-teritorială  care  devine  membră  a  Asociaţiei  acceptă  în  totalitate  prevederile
prezentului Statut şi deleagă gestiunea Serviciului Operatorului, prin act adițional la Contractul
de  delegare,  semnat  de  Asociație  în  numele  și  pe  seama  unității  administrativ-teritoriale
respective.

CAPITOLUL V – ORGANELE ASOCIAŢIEI

Adunarea Generală a Asociaţiei



Art. 14. – (1) Adunarea Generală a Asociației este organul de conducere al Asociaţiei, format
din toţi reprezentanţii asociaților, desemnați potrivit prevederilor Codului administrativ : 

-  Judeţul Ialomița  este reprezentat de drept în Adunarea generală a asociaţiei de către
Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ialomița.  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ialomița  poate
delega  calitatea  sa  de  reprezentant  de  drept  în  Adunare  generală  a  asociaţiei  unuia  dintre
vicepreşedinţii  Consiliului  Judeţean  Ialomița,  secretarului  general  al  judeţului  Ialomița,
administratorului public, precum şi oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate
propriu sau din cadrul unei instituţii publice de interes judeţean.

-  Comunele, oraşele  şi municipiile sunt reprezentate de drept în Adunarea Generală a
Asociaţiei  de  către  primari.  Primarii  pot  delega  calitatea  lor  de  reprezentanţi  ai  unităţilor
administrativ-teritoriale în adunarea generală viceprimarilor, administratorilor publici, precum şi
oricăror  alte  persoane din aparatul  de specialitate  al  primarului  sau din cadrul  unei  instituţii
publice de interes local.

(2)  Fiecare  Asociat  va  depune  toate  diligenţele  pentru  a-şi  asigura  reprezentarea
permanentă în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei.

(3) Hotărârile de numire/ revocare/ înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise, în copie,
Asociaților şi Adunării Generale în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii lor.

(4) Adunarea generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociaţiei. Hotărârile
adunării generale sunt asimilate actelor administrative şi intră sub incidenţa prevederilor legii
contenciosului administrativ.
Art. 15. –  Preşedintele Asociaţiei este Președintele Consiliului Județean Ialomița. Președintele
Asociației are atribuţiile prevăzute în prezentul Statut şi reprezintă Asociaţia în raporturile cu
terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel. 

Art. 16. (1) – Adunarea Generală îndeplineşte atribuţiile care îi revin Adunării Generale conform
art.  21  al.  (2)  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  26/2001  cu  privire  la  asociaţii  şi  fundaţii,  cu
modificările  și  completările  ulterioare,  precum  şi  atribuţiile  speciale  prevăzute  de  prezentul
Statut, în exercitarea competenţelor privind Serviciul, conform mandatului încredințat de către
asociați prin prezentul statut.

(2) Principalele  atribuţii  ale  Adunării  Generale  a  Asociaţiei  cu  privire  la  activitatea
proprie sunt: 

a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;
b)  acordarea  descărcării  de gestiune  a  membrilor  consiliului  director  pentru  perioada

incheiată, pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale;
c) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a

proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar;
d) alegerea și revocarea membrilor consiliului director;
e) alegerea și revocarea auditorilor financiari sau firmelor de audit autorizate conform

legii,  pe  durata  deținerii  statutului  de utilitate  publică  in  conformitate  cu  art.  6  din  Ordinul
Ministrului Finanțelor Publice nr. 3103/2017 ;

f) aprobarea organigramei și a politicii  de personal a Asociației,  inclusiv a organizării
aparatului tehnic al Asociației;

g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație in nume propriu, a căror valoare
depășește echivalentul in lei al sumei de 1.000.000 euro;

h) modificarea statutului Asociației;
i) fuziunea, dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor

rămase după lichidare;
j) aprobarea primirii de noi membri in Asociație, a retragerii și excluderii unor membri

din Asociație;
k) aprobarea cotizației anuale;
l) orice alte atribuții prevăzute in lege sau in statut.
(3) Atribuțiile Adunării Generale a Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat

de asociați conform art. 5 alin. (2) sunt:
a)  Aprobarea  strategiei  de  dezvoltare,  a  programelor  de  reabilitare,  extindere  și

modernizare a sistemelor de utilități publice existente,  a programelor de înființare a unor noi



sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului, elaborate și prezentate de consiliul
director al Asociației;

b) Aprobarea măsurilor propuse in rapoartele de monitorizare a executării contractului de
delegare, elaborate și prezentate de consiliul director al Asociației;

c) Aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Serviciului prevăzute
în contractul de delegare;

d) Aprobarea stabilirii, ajustării și modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator
de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarifare unic;

e) Adoptarea de hotărâri privind aplicarea măsurilor corective și a penalităților prevăzute
de  contractul  de  delegare  in  situația  in  care  operatorul  nu  respectă  nivelul  indicatorilor  de
performanță;

f) Aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului, consolidat și armonizat
pentru întreaga arie a Serviciului, elaborate și prezentate de consiliul director.

(4) Adunarea Generală a Asociației  adoptă, de asemenea,  orice hotărâri  in exercitarea
drepturilor speciale de informare și de control asupra operatorului, acordate Asociației conform
art. 17 alin. (2) lit a) pct. 4 din prezentul statut.

Art. 17(1) În temeiul art. 16 al. (3) din prezentul Statut, Adunarea Generală deliberează asupra
aspectelor legate de obiectivele Asociaţiei, având în vedere interesul său comun, în special:

- Operatorul
- Contractul de Gestiune
- Strategia de dezvoltare / Masterplan-ul pentru Serviciu 
- Politica de tarife

(2) În legătură cu acestea, Asociații convin :
a) Operatorul
1.  Operatorul  va  fi   o  societate  comercială  înfiinţată  într-una  dintre  formele  prevăzute  de
legislaţia în domeniu și în acord cu prevederile Legii nr. 51/2006, având ca acţionari toate sau o
parte dintre unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei;   
2. Operatorul va avea ca obiect principal de activitate furnizarea de Serviciilor pentru asociații
semnatari ai prezentului Statut.
3. Asociaţia va exercita drepturi speciale de control şi informare care îi sunt acordate prin Actul
de delegare a serviciului/serviciilor.
b) Contractul de Gestiune a  Serviciilor
1.  Contractul  de  delegare  va  fi  semnat,  pe  de  o  parte  de  Asociație,  în  numele  și  pe  seama
asociaților care vor avea împreună calitatea de delegatar, și pe de altă parte, de operator.
2.  Prin  Contractul  de  delegare  Asociația,  in  numele  și  pe  seama  asociaților,  va  conferi
operatorului dreptul exclusiv de a furniza Serviciul, ca serviciu comunitar de utilități publice pe
raza lor de competență teritorială,  precum și concesiunea exclusivă asupra bunurilor publice,
care constituie sistemele de alimentare cu apă și de canalizare aferente Serviciului. Operatorul va
fi responsabil de implementarea programelor de investiții,  va întreține, moderniza, reabilita și
extinde sistemele  de alimentare cu apă și  de canalizare  și  va gestiona Serviciul,  pe riscul  și
răspunderea sa, conform dispozițiilor contractului de delegare. Realizarea acestor responsabilități
se face prin indicatori de performanță care pot monitoriza implementarea sistemului.
3. Asociația va monitoriza îndeplinirea de către operator a obligațiilor ce îi incubă in temeiul
contractului de delegare
4.  Asociația,  in  temeiul  mandatului  conferit  de  asociați  prin  prezentul  statut,  va  exercita  in
numele și  pe seama acestora drepturile  și  obligațiile  contractuale  care le  revin in calitate  de
delegatar.
c) Strategia de dezvoltare / Masterplan-ul pentru Servicii
1. Asociația va asigura elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare a Serviciului în acord cu
Masterplan-ul aprobat  la  nivelul  județului  Ialomița.  Masterplan-ul  va fi  elaborat  şi  actualizat
periodic, ţinând seama de nevoile specifice ale fiecărui asociat.
2.  Sursele  de  finanţare  a  investiţiilor  pot  fi  fonduri  nerambursabile  acordate  de  Uniunea
Europeană sau instituţii financiare, fonduri de la bugetele locale ale asociaților, fondurile proprii
sau atrase ale Operatorului. 



3. Listele de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora vor fi discutate in ședințele
adunării generale a Asociației si aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai
investițiilor  (proprietarii  bunurilor  rezultate  in  urma  investițiilor),  precum  și  ale  asociaților
deserviți de bunurile rezultate in urma investițiilor. În funcție de investițiile la care se referă,
listele de investiții prioritare și planurile de finanțare vor fi anexate la contractul de delegare și
fac parte integrantă din acesta.
4.  Studiile  de Fezabilitate  aferente Listelor  de Investiţii  vor fi  supuse avizului  consultativ  al
Consiliului director înainte de a fi aprobate de Autorităţile deliberative ale asociaților beneficiari
ai investițiilor.
d) Politica tarifară
1. Fiecare Autoritate deliberativă a asociaților va aproba tarifele care vor fi aplicate de Operator
în aria geografică corespunzătoare competenţei teritoriale a acesteia, conform politicii tarifare
stabilite  de  Adunarea  Generală  a  Asociaților.  Tarifele  vor  fi  stabilite,  ajustate  şi  modificate
conform legislaţiei în vigoare.
2.  De îndată  ce Părţile  vor hotărî  trecerea  la un sistem de Tarif  Unic pentru întreaga arie  a
delegării de gestiune, Asociaţia va avea atribuţia de a aproba stabilirea, ajustarea şi modificarea
acestui tarif unic, în numele şi  pe seama unităţilor administrativ teritoriale membre.

Art.  18. Membrii  Adunării  Generale  a  Asociației  sunt  răspunzători  pentru  activitatea  lor  în
conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 19.(1) Adunarea Generală va fi convocată cel puţin o dată la 6 (șase) luni sau ori de câte ori
este necesar, de către Preşedintele Asociaţiei sau de un număr de cel puţin 3 membri.
(2)  Convocarea  va  fi  transmisă  în  scris  sau  prin  mijloace  electronice  cu  cel  puţin  5  zile
calendaristice înainte de data şedinţei şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţei.
(3) Participanţii la şedinţele Adunării Generale vor fi reprezentanţii de drept ai asociaților sau
persoanele cărora le-a fost delegată această calitate, conform Codului administrativ.
(4) Şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei vor fi conduse de Preşedintele Asociaţiei sau, în
absenţa acestuia, de persoana desemnată de acesta, împuternicită în acest scop. 
 (5) Adunarea generală  poate  avea loc şi  prin  mijloace electronice  de comunicare  directă  la
distanţă,  iar  hotărârile  adunării  generale  pot  fi  semnate  de  asociaţi  inclusiv  cu  semnătură
electronică extinsă.
(6) Adunarea Generală va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar executiv care va redacta
procesul verbal al şedinţei.
(7) Procesul verbal este semnat de Preşedinte şi de secretar, inclusiv cu semnătură electronică
extinsă, după caz. O copie a procesului verbal va fi transmisă, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare
de la data şedinţei, fiecărui asociat, indiferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent
la şedinţă.
(8) Şedinţele Adunării Generale a Asociației pot fi înregistrate pe suport video sau audio.

Art. 20.(1) Fiecare membru al Adunării Generale are un vot egal în Adunarea Generală. Dreptul
de vot nu poate fi transmis.

(2) Pentru a fi valabile hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea atribuţiilor
prevăzute la art.  16 alin. (2) lit.  a) –g) din prezentul Statut se iau în prezenţa a jumătate din
membri şi cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi.  Dacă la prima convocare cvorumul nu
este îndeplinit,  Adunarea Generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai
târziu  de  10  zile  calendaristice  de  la  data  stabilită  pentru  prima  convocare,  iar  la  a  doua
convocare Adunarea Generală este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenţi. 

(3) Dacă o hotărâre a Adunării Generale priveşte în mod direct Serviciile sau bunurile
care  aparţin  uni  anumit  asociat,  nici  o  hotărâre  nu  poate  fi  luată  fără  votul  favorabil  al
reprezentantului respectivului asociat. 

(4) Pentru a fi valabile hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea atribuţiilor
prevăzute la art. 16 alin (2) lit. i) se iau în prezența și cu votul favorabil al tuturor asociaților,
cvorum și majoritate obligatorii la oricare convocare.



Art. 21(1) Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin.
(2) lit. a). h), i-k), art. (3) lit. a) c-d) si f) și la art. 17 alin. (2) lit. b), pct. 1,3-4, lit.c) și lit. d), pct.
1-2 nu pot fi votate de reprezentanţii asociaților în Adunarea Generală decât în baza unui mandat
special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărei
reprezentant este.

(2) În situația în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale nu se
pronunță asupra hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale prevăzute la alin. (1) în termen
de  30  de  zile  de  la  primirea  solicitării,  se  prezumă  că  unitățile  administrativ-teritoriale  au
acceptat tacit delegarea atribuțiilor lor.

(3) Hotărârile  luate  de  Adunarea  Generală  a  Asociaţiei  trebuie  aduse  la  cunoştinţa
asociaților în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la adoptare. Aceste hotărâri sunt asimilate
actelor administrative şi lor li se aplică toate prevederile legale privind aducerea lor la cunoştinţă
publică  de  către  secretarii  generali  ai  fiecărei  unităţi  administrativ-teritoriale  membre.  De
asemenea, Asociaţia este obligată să publice toate hotărârile Adunării Generale pe propria pagină
de internet, dacă aceasta există.

(4) Reprezentantul  asociatului  care,  într-o anumită problema supusă hotărârii  adunării
generale, este interesat personal sau prin soţul sau, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în
linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare
şi nici la vot.

(5) Reprezentantul asociatul care încalcă dispoziţiile alin. (4) este răspunzător de daunele
cauzate asociaţiei dacă fără votul sau nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

(6) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii şi ale statutului sunt obligatorii 
chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă

(7) Hotărârile adunării generale, contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi
atacate  în  justiţie  de către  oricare  dintre  membrii  asociaţi  care  nu au luat  parte  la  adunarea
generală  sau care au votat  împotrivă şi  au cerut  să se insereze aceasta  în procesul-verbal de
şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data
când a avut loc şedinţa, după caz.

Consiliul Director

Art.  22.  (1) Consiliul  Director este  organul  executiv  al  Asociaţiei,  format  din  Preşedintele
Asociaţiei,  în  persoana Președintelui  Consiliului  Județean  Ialomița,  şi  încă 4 (patru)  membri
numiţi de Adunarea Generală din rândul reprezentanților celorlalți asociați, pe o perioada de 4
(patru) ani. Componenţa Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul
acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie. 

(2) Preşedintele Asociaţiei  este, de drept, şi Preşedinte al Consiliul Director. Membrii
sunt desemnați prin Hotărâre a Adunării Generale a Asociaților.

Art. 23. -   Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. În
exercitarea competenţelor sale, Consiliul Director:
a) prezintă  Adunării  Generale  raportul  de  activitate  pe  perioada  anterioară,  executarea

bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli,  bilanţul  contabil,  proiectul  bugetului  de  venituri  şi
cheltuieli al exerciţiului  financiar viitor şi proiectul programelor Asociaţiei; 

b) propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget
al Asociației, supus spre aprobare adunării generale

c) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei,  cu excepţia contractelor  a căror
valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 Euro; 

d) asigură  elaborarea  strategiilor  privind  îmbunătăţirea  şi  dezvoltarea  Serviciilor,  utilizând
principiul  planificării  strategice  multianuale,  a  programelor  de  reabilitare,  extindere  şi
modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înfiinţare a unor
noi sisteme, inclusiv cu consultarea Operatorului, precum şi a programelor de protecţie a
mediului, pe care le supune spre aprobare Adunării Generale a Asociaţiei;

e) angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii
de personal aprobate de adunarea generală a Asociației și ținând cont de bugetul aprobat de
aceasta;



f) în  relația  cu  asociații,  monitorizează  plata  cotizației  anuale  de  către  aceștia  la  bugetul
Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaților care nu și-au
achitat cotizația datorată în termenul prevăzut de prezentul statut;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală. 

Art. 24. – Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate
cu legislaţia în vigoare.

Art. 25(1) Consiliul Director se întruneşte în şedinţe, de regulă, o dată pe lună sau ori de câte ori
este nevoie, la convocarea Preşedintelui Asociaţiei. Şedinţele Consiliului director pot avea loc şi
prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, iar deciziile Consiliului director pot
fi semnate de membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă. Ședințele pot fi înregistrate pe
suport video sau audio.

(2) Deciziile Consiliului Director se iau în prezența și cu votul a cel puțin jumătate plus
unu din numărul membrilor consiliului director. 

(3) Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.
(4) Dispoziţiile  art.  21  alin.(4)  și  (5)  se  aplică  în  mod  corespunzător  şi  membrilor

consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii sau statutului asociaţiei  pot fi
atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art. 21 alin.(7).

Controlul Financiar al Asociaţiei

Art. 26.(1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un auditor financiar sau firmă
de  audit  autorizată,  conform  legii,  pe  durata  deținerii  statutului  de  utilitate  publică  în
conformitate cu art. 6 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3103/2017.

 (2) Auditorul financiar sau firma de audit are următoarele atribuții:
a - să verifice modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
b - să întocmească rapoartele anuale pe care le prezintă Adunării Generale;
c - poate participa la sedințele consiliului Director fără drept de vot;
d - îndeplinește orice alte atribuții prevazute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

În exercitarea atribuțiilor sale, Auditorul financiar sau firma de audit întocmește rapoarte
și sinteze contabile.

CAPITOLUL VI –DIZOLVAREA, LICHIDAREA. FUZIUNEA

Art. 27. – Asociaţia se dizolvă :
- de drept;
- prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente;
- prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 28. – Asociaţia se dizolvă de drept prin:
- imposibilitatea  realizării  scopului  şi  obiectivelor  pentru  care  a  fost  constituită,  dacă  în

termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se producere schimbarea
acestui scop;

- imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu
prezentul  Statut,  dacă  această  situaţie  durează  mai  mult  de  un  an  de  la  data  la  care
Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;

- reducerea numărului de asociaţi sub limita de 3 (trei), dacă acesta nu a fost completat în
termenul legal prevăzut în acest scop.

Art. 29. – Asociaţia se dizolvă prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente când:
- scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
- realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
- Asociaţia urmăreşte un alt scop decât acela pentru care s-a constituit;



- Asociaţia a devenit insolvabilă.

Art. 30 – Lichidarea Asociaţiei se va face în condiţiile prevăzute de Ordonanța de Guvern nr.
26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 31(1) Bunurile Asociației rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice
de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii Adunării
Generale a Asociaților sau a instanței judecătorești competente.

(2) După  terminarea  lichidării,  lichidatorii  trebuie  să  ceară  radierea  Asociaţiei  din
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(3) Asociaţia  îşi  încetează  existenţa  la  data  radierii  ei  din  Registrul  asociaţiilor  şi
fundaţiilor.

Art.32 Asociația  poate  fuziona  în  condițiile  Ordonanței  Guvernului  nr.  26/2000  privind
asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE

Art.  33.(1) Prezentul  Statut  poate  fi  modificat  doar  prin  Acte  Adiţionale  semnate  de
reprezentanţii tuturor asociaților, special împuterniciţi în acest scop.

(2) Prezentul Statut este guvernat de legea română. În situaţia în care intervin modificări
ale legislaţiei în domeniu, prezentul Statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

(3) Toate disputele născute din sau în legătură cu acest Statut, inclusiv orice problemă
privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă,
vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente. 

Prezentul  Statut  a  fost  semnat  în  ________   exemplare  originale,  astăzi,  data
autentificării sale de către secretarul general al județului Ialomița. 

ASOCIAŢII

JUDEȚUL IALOMIȚA
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA

MARIAN PAVEL
MUNICIPIUL SLOBOZIA,         ORAȘUL AMARA, 
             PRIMAR      PRIMAR
     DRAGOȘ SOARE         ALIN SORIN SANDU 

COMUNA CIULNIŢA, COMUNA MĂRCULEŞTI, 
          PRIMAR                PRIMAR
STELICĂ GHEORGHE            SORIN ROMEO CIRIBLAN 

COMUNA GRIVIȚA, COMUNA SCÂNTEIA, 
          PRIMAR                PRIMAR
  VASILE STROE                               GEORGETA ILIE 

COMUNA COSÂMBEȘTI COMUNA ADÂNCATA, 
          PRIMAR                PRIMAR
  BOGDAN POPESU                        IONEL VALENTIN BARBU 

COMUNA ALBEȘTI, COMUNA CIOCÂRLIA, 
          PRIMAR                PRIMAR
  EMIL JUGĂNARU                               EUGEN VOICILĂ



COMUNA COCORA, COMUNA GHEORGHE DOJA, 
          PRIMAR                PRIMAR
  SORIN DĂNUȚ LEFTER                               ION CURELEA

COMUNA GHEORGHE LAZĂR COMUNA GIURGENI, 
          PRIMAR                PRIMAR
  ELENA GABRIELA ZAHARIA                               VALERE DINU

 COMUNA MUNTENI BUZĂU COMUNA MAIA, 
          PRIMAR                PRIMAR
   FLORIN STAN                               SORIN NICULAE

COMUNA OGRADA COMUNA PERIEȚI, 
          PRIMAR                PRIMAR
   LILIAN BADEA                    GHEORGHE  MARIAN
MUSTĂȚEA

COMUNA RĂDULEȘTI COMUNA  VALEA
MĂCRIȘULUI, 
          PRIMAR                PRIMAR
   CONSTANTIN MICU                       MIHAIL BOBEȘ

COMUNA GURA IALOMIȚEI  COMUNA MILOȘEȘTI
          PRIMAR                PRIMAR
   NICU BISERICĂ                             DUMITRU TRIFU

COMUNA SĂRĂȚENI  COMUNA TRAIAN
          PRIMAR                PRIMAR
   EUGEN TOCILEANU                        FĂNEL NĂSTASE

COMUNA VALEA CIORII  COMUNA BORĂNEȘTI  
          PRIMAR                PRIMAR
   ȘTEFAN IONESCU                           IONUȚ GRECEA

COMUNA CIOCHINA
       PRIMAR
VASILE CÂMPULUNGEANU

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



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 283 din  27.01.2022

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea asocierii UAT Comuna Grivița cu unele unități administrativ tertoriale în
vederea acceptării acestora în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în

calitate de asociați cu drepturi depline

   Având în vedere Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Group

2010 nr. 6 din 28.10.2021 privind aprobarea, de principiu, a fuziunii prin absorbție a Asociaţiei

de  Dezvoltare  Intercomunitară  Salubris  Group  2010  de  către  Asociaţia  de  Dezvoltare

Intercomunitară ”ECOO 2009 și legislația incidentă în vigoare :

- prevederile art. 89-92, art. 129 alin.(9) lit.a), art. 139 alin.(3) lit.f)  din Ordonanța de

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările

ulterioare;

-  prevederile art. 234 din Codul Civil al României;

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

completările ulterioare;

- prevederile art. 34 indice 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații

și fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile  Legii  nr.  51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilități  publice,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-  prevederile  Legii  nr.  101/2006  privind  serviciul  de  salubrizare  a  localităților,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

-  prevederile  O.U.G  nr.  92/2021  privind  regimul  deșeurilor,  cu  modificările  și

completările ulterioare, 

        Conform celor mai sus menţionate, propun Consiliului local al comunei Griviţa adoptarea

unei hotărârii privind asocierii UAT Comuna Grivița cu unele unități administrativ tertoriale în

vederea acceptării acestora în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în

calitate de asociați cu drepturi depline.

PRIMAR,

Vasile  STROE 

 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMARIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 297 din 27.01.2022

R A P O R T

privind aprobarea asocierii UAT Comuna Grivița cu unele unități administrativ tertoriale în
vederea acceptării acestora în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în

calitate de asociați cu drepturi depline

Subsemnatul Demeter Dumitru Marius, secretar general, în ceea ce priveşte proiectul de

hotărâre  privind  asocierii  UAT  Comuna  Grivița  cu  unele  unități  administrativ  tertoriale  în

vederea acceptării acestora în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în

calitate de asociați cu drepturi depline, respectă legislația în domeniu astfel: 

- prevederile art. 89-92, art. 129 alin.(9) lit.a), art. 139 alin.(3) lit.f)  din Ordonanța de

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările

ulterioare;

-  prevederile art. 234 din Codul Civil al României;

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

completările ulterioare;

- prevederile art. 34 indice 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații

și fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile  Legii  nr.  51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilități  publice,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-  prevederile  Legii  nr.  101/2006  privind  serviciul  de  salubrizare  a  localităților,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

-  prevederile  O.U.G  nr.  92/2021  privind  regimul  deșeurilor,  cu  modificările  și

completările ulterioare, 

 
                                                          Secretar general,

                                          Dumitru- Marius  DEMETER 

       



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 asocierea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Grivița cu
unele unități administrativ teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri

asociați cu drepturi depline, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități
publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”

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 asocierea Unității Administrativ 
Teritoriale Comuna Grivița cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării 
acestora, în calitate de membri asociați cu drepturi depline, la patrimoniul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare
”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”.
          În urma analizei şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în procesul-
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 asocierea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Grivița 

cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri 

asociați cu drepturi depline, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități 

publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”

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 asocierea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Grivița cu
unele unități administrativ teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri

asociați cu drepturi depline, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități
publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”

Comisia juridică şi de administraţie publică, constituita legal în şedinţa, a luat în discuţie
proiectul de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Grivița cu
unele unități administrativ teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri

asociați cu drepturi depline, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități
publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”.

          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 FAVORABIL:

proiectul de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Grivița 
cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri 
asociați cu drepturi depline, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități 
publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”, 
în calitate de asociați cu drepturi depline şi propune plenului Consiliului local al comunei 
Griviţa, judeţul Ialomiţa adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentate spre avizare.

         PREŞEDINTE,                                                       MEMBRI,
      
     Georgescu Adrian               Dudaş Cristian Dorin

                                Oprea Gheorghe

                                                                          Bunică Dumitru

                                                                                      Damian Dumitru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

                                                                           PROIECT
H O T Ă R Â R E

pentru modificarea HCL nr.39/2021 privind modificarea HCL nr.14/2021- privind aprobarea vânzării
prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 4800 mp

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- adresa Instituției Prefectului nr. 14776 din 21.09.2021 înregistrată la Primăria Grivița sub nr. 

3583 din 22.09.2021;
-     referat de aprobare al primarului nr.200 din 18.01.2022;         
- raportul compartimentului de specialitate nr.201 din 18.01.2022;     

- prevederile art.311, art.334, art.346, art.363 şi art.364, alin.(1) şi alin.(2) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 - Se aprobă modificarea HCL nr.39/2021 privind modificarea HCL nr.14/2021- privind 
aprobarea vânzării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 4800 mp:

- În Anexa nr.4 Caiet de sarcini pct.4.3 se va fi : „Criteriul de atribuire a contractului : 
Criteriile de atribuire si punctajele  pentru vânzarea prin licitatie publică a lotului de teren în 
suprafata de 4800 mp sunt  :

a) Oferta financiara  -va contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea ofertantului 
precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz.

 Formularului  nr.  I  anexa la caietul de sarcini  – (se puncteaza cu 40 puncte);

Algoritm de calcul :

 Punctajul de la criteriul (1 )litera a) se acorda astfel:

a)cel mai mare nivel al prețului de pornire (oferta financiară) – se puncteaza cu 40 puncte;

-pentru celelalte prețuri ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

P(n) = (Pret n / Cel mai mare nivel al prețului de pornire) x punctaj maxim alocat.

b) capacitatea economico-financiară a ofertanților

– cel mai mare nivel al cash-flow-ului – (declarații pe propria răspundere/document emis de unitati 
bancare din care sa reiasă faptul ca în cazul atribuirii imobilului în cauza dispune de resursele declarate, 



pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare, respectiv pretul intreg al imobilului, (se puncteaza
cu 15 puncte ) ,

c) protecția mediului înconjurător –Declarația cumpărătorului privind problemele de mediu

 –  Formular nr.II  anexa  la caietul de sarcini  – (se punctează cu 20 puncte) ;

      d) conditii specifice impuse de natura bunului concesionat

-angajamentele asumate de investitor  /cumpărator  ,valoarea planificată a investiției,

(se punctează 15puncte iar termenul de executie cel mai scurt se punctează cu 10 puncte) =

Total 25 puncte  Formular nr.III – anexă  la caietul de sarcini ;

Algoritm de calcul pentru criteriul  prevăzut la litera d –valoarea planificată  a investitiei):

 Punctajul de la criteriul ( 1 )litera  d ) se acorda astfel:

-cel mai mare nivel a valoarei planificată a investiției  se punctează  cu 15 puncte  iar termenul de 
execuție cel mai scurt se punctează cu 10 puncte ;

-pentru celelalte  oferte  punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

P(n) = ( Suma valoare planificată oferta analizată/  Cea mai mare valoare planificată a invistiției x 
punctaj maxim alocat.

P(n)= ( cel mai scurt termen de executie / termenul de executie din oferta analizată) X punctaj maxim 
alocat.

Comisia de evaluare stabileste punctajul fiecarei oferte, tinând seama de ponderea criteriilor 
prevăzute mai sus.

Pe baza evaluării ofertelor de către comisia de evaluare, în temeiul criteriului de atribuire, 
secretarul acesteia întocmeşte procesul verbal, care trebuie semnat de către toţi membrii comisiei.

Anunţul de atribuire se afişează la sediul vânzătorului.”  

Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general al comunei.

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

Nr.7 
Din 31.01.2022
Adoptată la Griviţa
Ex. 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
pentru modificarea HCL nr.39/2021 privind modificarea HCL nr.14/2021- privind aprobarea vânzării

prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 4800 mp

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- adresa Instituției Prefectului nr. 14776 din 21.09.2021 înregistrată la Primăria Grivița sub nr. 

3583 din 22.09.2021;
-     referat de aprobare al primarului nr.200 din 18.01.2022;         
- raportul compartimentului de specialitate nr.201 din 18.01.2022;     

- prevederile art.311, art.334, art.346, art.363 şi art.364, alin.(1) şi alin.(2) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

- avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 
domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
nr.418  din  31.01.2022 ; 

-   avizul Comisiei juridică şi de administraţie publică nr.411 din  31.01.2022;      
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 modificarea HCL nr.39/2021 privind modificarea HCL nr.14/2021- privind 
aprobarea vânzării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 4800 mp:

- În Anexa nr.4 Caiet de sarcini pct.4.3 se va fi : „Criteriul de atribuire a contractului : 
Criteriile de atribuire si punctajele  pentru vânzarea prin licitatie publică a lotului de teren în 
suprafata de 4800 mp sunt  :

a) Oferta financiara  -va contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea ofertantului 
precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz.

 Formularului  nr.  I  anexa la caietul de sarcini  – (se puncteaza cu 40 puncte);

Algoritm de calcul :

 Punctajul de la criteriul (1 )litera a) se acorda astfel:

a)cel mai mare nivel al prețului de pornire (oferta financiară) – se puncteaza cu 40 puncte;

-pentru celelalte prețuri ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

P(n) = (Pret n / Cel mai mare nivel al prețului de pornire) x punctaj maxim alocat.

b) capacitatea economico-financiară a ofertanților

– cel mai mare nivel al cash-flow-ului – (declarații pe propria răspundere/document emis de unitati 
bancare din care sa reiasă faptul ca în cazul atribuirii imobilului în cauza dispune de resursele declarate, 



pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare, respectiv pretul intreg al imobilului, (se puncteaza
cu 15 puncte ) ,

c) protecția mediului înconjurător –Declarația cumpărătorului privind problemele de mediu

 –  Formular nr.II  anexa  la caietul de sarcini  – (se punctează cu 20 puncte) ;

      d) conditii specifice impuse de natura bunului concesionat

-angajamentele asumate de investitor  /cumpărator  ,valoarea planificată a investiției,

(se punctează 15puncte iar termenul de executie cel mai scurt se punctează cu 10 puncte) =

Total 25 puncte  Formular nr.III – anexă  la caietul de sarcini ;

Algoritm de calcul pentru criteriul  prevăzut la litera d –valoarea planificată  a investitiei):

 Punctajul de la criteriul ( 1 )litera  d ) se acorda astfel:

-cel mai mare nivel a valoarei planificată a investiției  se punctează  cu 15 puncte  iar termenul de 
execuție cel mai scurt se punctează cu 10 puncte ;

-pentru celelalte  oferte  punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

P(n) = ( Suma valoare planificată oferta analizată/  Cea mai mare valoare planificată a invistiției x 
punctaj maxim alocat.

P(n)= ( cel mai scurt termen de executie / termenul de executie din oferta analizată) X punctaj maxim 
alocat.

Comisia de evaluare stabileste punctajul fiecarei oferte, tinând seama de ponderea criteriilor 
prevăzute mai sus.

Pe baza evaluării ofertelor de către comisia de evaluare, în temeiul criteriului de atribuire, 
secretarul acesteia întocmeşte procesul verbal, care trebuie semnat de către toţi membrii comisiei.

Anunţul de atribuire se afişează la sediul vânzătorului.”   

Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general al comunei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 4 februarie 2022 , cu un număr de 13 voturi “Pentru”, 0
voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.                                                 

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

Nr. 7



Din 04.02.2022
Adoptată la Griviţa
Ex. 
ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 200 din 18.01.2022

REFERAT DE APROBARE,

privind modificarea HCL nr.39/2021 privind modificarea HCL nr.14/2021- privind aprobarea vânzării
prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 4800 mp

Subsemnatul, STROE VASILE, primarul comunei Griviţa, având în vedere adresa Instituției 
Prefectului nr. nr. 14776 din 21.09.2021 înregistrată la Primăria Grivița sub nr. 3583 din 22.09.2021, 
prin care solicită reanalizarea hotărârii de consiliu propun Consiliului Local Griviţa să adopte o hotărâre 
prin care să aprobe modificarea hotărârii în sensul celor semnalate de Instituția Prefectului.

P R I M A R

Vasile STROE 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 201 din 18.01.2022

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 modificarea HCL nr.39/2021 privind 
modificarea HCL nr.14/2021- privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren 
de 4800 mp, arăt că este îndeplinită promovarea sa.

Potrivit prevederile art. 129 alin.(2) lit.c) şi alin (6) lit.b) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, consiliul local hotărește în privința administrării 
domeniului privat al comunei .

Având în vedere solicitarea de reanalizare a HCL nr.39/2021 privind modificarea HCL 
nr.14/2021- privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 4800 mp, a 
Instituției Prefectului se vor face completările necesare  conform observațiilor.

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 pentru modificarea HCL nr.39/2021 privind modificarea HCL nr.14/2021-

privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 4800 mp

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 pentru modificarea HCL nr.39/2021 privind modificarea 

HCL nr.14/2021- privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 4800 mp.

          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 pentru modificarea HCL nr.39/2021 privind modificarea HCL nr.14/2021- 

privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 4800 mp

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 pentru modificarea HCL nr.39/2021 privind modificarea HCL nr.14/2021-
privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 4800 mp

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

proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.39/2021 privind modificarea HCL nr.14/2021- privind 

aprobarea vânzării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 4800 mp.

          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 pentru modificarea HCL nr.39/2021 privind modificarea HCL nr.14/2021- 

privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 4800 mp

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

pentru modificarea HCL nr.40/2021 privind modificarea HCL nr.15/2021- privind aprobarea
concesionării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 1000 mp

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- adresa Instituției Prefectului nr. 14776 din 21.09.2021 înregistrată la Primăria Grivița sub nr. 

3583 din 22.09.2021;
-     referat de aprobare al primarului nr.221 din 19.01.2022;         
- raportul compartimentului de specialitate nr.222 din 19.01.2022; 

- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

- prevederile art. 108, lit. b), art. 129, alin. 2, lit. c) art. 362  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ;
- studiul de oportunitate întocmit de compartimentul cadastru-urbanism;
- caietul de sarcini întocmit de compartimentul cadastru-urbanism;

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) 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 completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 - Se aprobă HCL nr.40/2021 privind modificarea HCL nr.15/2021- privind aprobarea 
concesionării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 1000 mp după cum urmează:

Alin.(1):-  pct .3 al Cap.IV din Anexa 2 va avea următoarea formă: ,,  Oferta câștigătoare 
este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

         În cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora
se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai 
mare, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut 
pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta.”

Alin.(2): -alin. referitor la  Determinarea ofertei câştigătoare din  Cap. V. LICITAŢIA va
avea următorul conținut:

Determinarea ofertei câștigătoare –informații detaliate și complete privind criteriile de atribuire 
aplicate pentru determinarea ofertei câștigătoare precum și ponderea lor

 

Criteriile de atribuire si punctajele  pentru concesionarea prin licitatie publică a lotului de teren in 
suprafata de 1000 mp sunt  :

https://lege5.ro/Gratuit/gmztqnzygy4a/determinarea-ofertei-castigatoare-ordonanta-de-urgenta-57-2019?dp=gi4dsobzgeytgoi


a) Oferta financiara  -va contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea ofertantului 
precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz.

 Formularului  nr.  I  anexa la caietul de sarcini  – (se puncteaza cu 40 puncte);

Algoritm de calcul :

 Punctajul de la criteriul (1 )litera a) se acorda astfel:

a)cel mai mare nivel al prețului de pornire (oferta financiară) – se puncteaza cu 40 puncte;

-pentru celelalte prețuri ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

P(n) = (Pret n / Cel mai mare nivel al prețului de pornire) x punctaj maxim alocat.

b) capacitatea economico-financiară a ofertanților

– cel mai mare nivel al cash-flow-ului – (declarații pe propria răspundere/document emis de unitati 
bancare din care sa reiasă faptul ca în cazul atribuirii imobilului în cauza dispune de resursele 
declarate, pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare, respectiv pretul intreg al imobilului, 
(se puncteaza cu 15 puncte ) ,

c) protecția mediului înconjurător –Declarația cumpărătorului privind problemele de mediu

 –  Formular nr.II  anexa  la caietul de sarcini  – (se punctează cu 20 puncte) ;

      d) conditii specifice impuse de natura bunului concesionat

-angajamentele asumate de investitor  /cumpărator  ,valoarea planificată a investiției,

(se punctează 15puncte iar termenul de executie cel mai scurt se punctează cu 10 puncte) =

Total 25 puncte  Formular nr.III – anexă  la caietul de sarcini ;

Algoritm de calcul pentru criteriul  prevăzut la litera d –valoarea planificată  a investitiei):

 Punctajul de la criteriul ( 1 )litera  d ) se acorda astfel:

-cel mai mare nivel a valoarei planificată a investiției  se punctează  cu 15 puncte  iar termenul de 
execuție cel mai scurt se punctează cu 10 puncte ;

-pentru celelalte  oferte  punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

P(n) = ( Suma valoare planificată oferta analizată/  Cea mai mare valoare planificată a invistiției x 
punctaj maxim alocat.

P(n)= ( cel mai scurt termen de executie / termenul de executie din oferta analizată) X punctaj maxim 
alocat.

Comisia de evaluare stabileste punctajul fiecarei oferte, tinând seama de ponderea criteriilor 
prevazute mai sus.



Pe baza evaluării ofertelor de către comisia de evaluare, în temeiul criteriului de atribuire, 
secretarul acesteia întocmeşte procesul verbal, care trebuie semnat de către toţi membrii comisiei.

Anunţul de atribuire se afişează la sediul concedentului.

Alin.(3):-  la Cap. IV. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI 

PREZENTARE A OFERTELOR,                                                                                                  
Plicul interior va conţine informaţii privind criterii de atribuire: a) Oferta financiara  -va 
contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea ofertantului precum si domiciliul 
sau sediul social al acestuia, dupa caz.-Formularul nr.  I(se puncteaza cu 40 puncte);                
b) capacitatea economico-financiară a ofertanților– cel mai mare nivel al cash-flow-ului – 
(declarații pe propria răspundere/document emis de unitati bancare din care sa reiasă faptul ca 
în cazul atribuirii imobilului în cauza dispune de resursele declarate, pentru incheierea 
contractului de vanzare-cumparare, respectiv pretul intreg al imobilului, (se puncteaza cu 15 
puncte );                                                                                                                                            
c) protecția mediului înconjurător –Declarația cumpărătorului privind problemele de mediu 
Formular nr.II  – (se punctează cu 20 puncte) ;                                                                             
d) conditii specifice impuse de natura bunului concesionat-angajamentele asumate de investitor  
/cumpărator  ,valoarea planificată a investiției,(se punctează 15puncte iar termenul de executie 
cel mai scurt se punctează cu 10 puncte) =Total 25 puncte  -Formular nr.III;                             
Art. 2 - Cu aducerea la cunoştinţa publică se însărcinează secretarul general al comunei Griviţa .

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

Nr.8 
Din 31.01.2022
Adoptată la Griviţa
Ex. 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea HCL nr.40/2021 privind modificarea HCL nr.15/2021- privind aprobarea
concesionării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 1000 mp

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- adresa Instituției Prefectului nr. 14776 din 21.09.2021 înregistrată la Primăria Grivița sub nr. 

3583 din 22.09.2021;
-     referat de aprobare al primarului nr.221 din 19.01.2022;         
- raportul compartimentului de specialitate nr.222 din 19.01.2022; 

- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

- prevederile art. 108, lit. b), art. 129, alin. 2, lit. c) art. 362  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ;
- studiul de oportunitate întocmit de compartimentul cadastru-urbanism;
- caietul de sarcini întocmit de compartimentul cadastru-urbanism;
- avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 

domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
nr.416  din  31.01.2022 ; 

-   avizul Comisiei juridică şi de administraţie publică nr.412 din  31.01.2022;      
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 HCL nr.40/2021 privind modificarea HCL nr.15/2021- privind aprobarea 
concesionării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 1000 mp după cum urmează:

Alin.(1):-  pct .3 al Cap.IV din Anexa 2 va avea următoarea formă: ,,  Oferta câștigătoare 
este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

         În cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora
se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai 
mare, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut 
pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta.”

Alin.(2): -alin. referitor la  Determinarea ofertei câştigătoare din  Cap. V. LICITAŢIA va
avea următorul conținut:

Determinarea ofertei câștigătoare –informații detaliate și complete privind criteriile de atribuire 
aplicate pentru determinarea ofertei câștigătoare precum și ponderea lor

 

https://lege5.ro/Gratuit/gmztqnzygy4a/determinarea-ofertei-castigatoare-ordonanta-de-urgenta-57-2019?dp=gi4dsobzgeytgoi


Criteriile de atribuire si punctajele  pentru concesionarea prin licitatie publică a lotului de teren in 
suprafata de 1000 mp sunt  :

a) Oferta financiara  -va contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea ofertantului 
precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz.

 Formularului  nr.  I  anexa la caietul de sarcini  – (se puncteaza cu 40 puncte);

Algoritm de calcul :

 Punctajul de la criteriul (1 )litera a) se acorda astfel:

a)cel mai mare nivel al prețului de pornire (oferta financiară) – se puncteaza cu 40 puncte;

-pentru celelalte prețuri ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

P(n) = (Pret n / Cel mai mare nivel al prețului de pornire) x punctaj maxim alocat.

b) capacitatea economico-financiară a ofertanților

– cel mai mare nivel al cash-flow-ului – (declarații pe propria răspundere/document emis de unitati 
bancare din care sa reiasă faptul ca în cazul atribuirii imobilului în cauza dispune de resursele 
declarate, pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare, respectiv pretul intreg al imobilului, 
(se puncteaza cu 15 puncte ) ,

c) protecția mediului înconjurător –Declarația cumpărătorului privind problemele de mediu

 –  Formular nr.II  anexa  la caietul de sarcini  – (se punctează cu 20 puncte) ;

      d) conditii specifice impuse de natura bunului concesionat

-angajamentele asumate de investitor  /cumpărator  ,valoarea planificată a investiției,

(se punctează 15puncte iar termenul de executie cel mai scurt se punctează cu 10 puncte) =

Total 25 puncte  Formular nr.III – anexă  la caietul de sarcini ;

Algoritm de calcul pentru criteriul  prevăzut la litera d –valoarea planificată  a investitiei):

 Punctajul de la criteriul ( 1 )litera  d ) se acorda astfel:

-cel mai mare nivel a valoarei planificată a investiției  se punctează  cu 15 puncte  iar termenul de 
execuție cel mai scurt se punctează cu 10 puncte ;

-pentru celelalte  oferte  punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

P(n) = ( Suma valoare planificată oferta analizată/  Cea mai mare valoare planificată a invistiției x 
punctaj maxim alocat.

P(n)= ( cel mai scurt termen de executie / termenul de executie din oferta analizată) X punctaj maxim 
alocat.



Comisia de evaluare stabileste punctajul fiecarei oferte, tinând seama de ponderea criteriilor 
prevazute mai sus.

Pe baza evaluării ofertelor de către comisia de evaluare, în temeiul criteriului de atribuire, 
secretarul acesteia întocmeşte procesul verbal, care trebuie semnat de către toţi membrii comisiei.

Anunţul de atribuire se afişează la sediul concedentului.

Alin.(3):-  la Cap. IV. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI 

PREZENTARE A OFERTELOR,                                                                                                  
Plicul interior va conţine informaţii privind criterii de atribuire: a) Oferta financiara  -va 
contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea ofertantului precum si domiciliul 
sau sediul social al acestuia, dupa caz.-Formularul nr.  I(se puncteaza cu 40 puncte);                
b) capacitatea economico-financiară a ofertanților– cel mai mare nivel al cash-flow-ului – 
(declarații pe propria răspundere/document emis de unitati bancare din care sa reiasă faptul ca 
în cazul atribuirii imobilului în cauza dispune de resursele declarate, pentru incheierea 
contractului de vanzare-cumparare, respectiv pretul intreg al imobilului, (se puncteaza cu 15 
puncte );                                                                                                                                            
c) protecția mediului înconjurător –Declarația cumpărătorului privind problemele de mediu 
Formular nr.II  – (se punctează cu 20 puncte) ;                                                                             
d) conditii specifice impuse de natura bunului concesionat-angajamentele asumate de investitor  
/cumpărator  ,valoarea planificată a investiției,(se punctează 15puncte iar termenul de executie 
cel mai scurt se punctează cu 10 puncte) =Total 25 puncte  -Formular nr.III;                             
Art. 2 - Cu aducerea la cunoştinţa publică se însărcinează secretarul general al comunei Griviţa.

 Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 4 februarie 2022 , cu un număr de 13 voturi 
“Pentru”, 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.                 

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

Nr. 8
Din 04.02.2022
Adoptată la Griviţa
Ex. 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 221 din 19.01.2022

REFERAT DE APROBARE,

la proiectul de hotarare pentru modificarea HCL nr.40/2021 privind modificarea HCL nr.15/2021-
privind aprobarea concesionării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 1000 mp

Subsemnatul, STROE VASILE, primarul comunei Griviţa, având în vedere adresa Instituției 
Prefectului nr. 14776 din 21.09.2021 înregistrată la Primăria Grivița sub nr. 3583 din 22.09.2021, prin
care solicită reanalizarea hotărârii de consiliu propun Consiliului Local Griviţa să adopte o hotărâre prin
care să aprobe modificarea hotărârii în sensul celor semnalate de Instituția Prefectului.

P R I M A R

Vasile STROE 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 222 din 19.01.2022

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 HCL nr.40/2021 privind modificarea HCL 
nr.15/2021- privind aprobarea concesionării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 1000 mp, 
arăt că este îndeplinită promovarea sa.

Potrivit prevederile art. 129 alin.(2) lit.c) şi alin (6) lit.b) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, consiliul local hotărește în privința administrării 
domeniului privat al comunei .
          Având în vedere solicitarea de reanalizare a HCL nr.40/2021 privind modificarea HCL nr.15/2021-
privind aprobarea concesionării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 1000 mp. a Instituției 
Prefectului se vor face completările necesare  conform observațiilor.

INSPECTOR
Virginica ION



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 pentru modificarea HCL nr.40/2021 privind modificarea HCL nr.15/2021-

privind aprobarea concesionării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 1000 mp

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 pentru modificarea HCL nr.40/2021 privind modificarea 

HCL nr.15/2021- privind aprobarea concesionării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 1000 

mp.

          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 pentru modificarea HCL nr.40/2021 privind modificarea HCL nr.15/2021- 

privind aprobarea concesionării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 1000 mp

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 pentru modificarea HCL nr.40/2021 privind modificarea HCL nr.15/2021-
privind aprobarea concesionării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 1000 mp

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

proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.40/2021 privind modificarea HCL nr.15/2021- privind 

aprobarea concesionării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 1000 mp.

          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 pentru modificarea HCL nr.40/2021 privind modificarea HCL nr.15/2021- 

privind aprobarea concesionării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 1000 mp. 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

pentru modificarea HCL nr.42/2021 privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a unei suprafețe de
teren de 927 mp.

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- adresa Instituției Prefectului nr. 14776 din 21.09.2021 înregistrată la Primăria Grivița sub nr. 

3583 din 22.09.2021;
-     referat de aprobare al primarului nr.158 din 14.01.2022;         
- raportul compartimentului de specialitate nr.159 din 14.01.2022;     

- prevederile art.311, art.334, art.346, art.363 şi art.364, alin.(1) şi alin.(2) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 - Se aprobă modificarea HCL nr.42/2021- privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica
 a unei suprafete de teren de 927 mp. după cum urmează:

alin. (1).- În Anexa nr.4 Caiet de sarcini pct.1.4  va fi : „ Date şi condiţii urbanistice:
Imobilul este situat în intravilanul satului Grivița, comuna Grivița, judeţul Ialomița, într- o zonă cu
destinaţia de locuinţe și avea destinația construcție locuințe.”.                                                              

alin.  (2).-  În  Anexa  nr.4  Caiet  de  sarcini  pct.2.1   va  fi  : “Investiţiile-  locuință  și  anexe
gospodărești,  vor  fi  realizate  în  conformitate  cu  normele  şi  tehnologia  stabilite  de  legislaţia  în
vigoare, acestea urmând a fi în concordanță cu Planul Urbanistic General și cu Regulamentul local
de urbanism.”.                                                              

alin. (3).-În Anexa nr.4 Caiet de sarcini pct.4.3  va fi : „Criteriul de atribuire a contractului : 
Criteriile de atribuire si punctajele  pentru vânzarea prin licitatie publică a lotului de teren în 
suprafata de 927 mp sunt  :

a) Oferta financiara  -va contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea ofertantului 
precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz.

 Formularului  nr.  I  anexa la caietul de sarcini  – (se puncteaza cu 40 puncte);



Algoritm de calcul :

 Punctajul de la criteriul (1 )litera a) se acorda astfel:

a)cel mai mare nivel al prețului de pornire (oferta financiară) – se puncteaza cu 40 puncte;

-pentru celelalte prețuri ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

P(n) = (Pret n / Cel mai mare nivel al prețului de pornire) x punctaj maxim alocat.

b) capacitatea economico-financiară a ofertanților

– cel mai mare nivel al cash-flow-ului – (declarații pe propria răspundere/document emis de unitati 
bancare din care sa reiasă faptul ca în cazul atribuirii imobilului în cauza dispune de resursele declarate, 
pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare, respectiv pretul intreg al imobilului, (se puncteaza
cu 15 puncte ) ,

c) protecția mediului înconjurător –Declarația cumpărătorului privind problemele de mediu

 –  Formular nr.II  anexa  la caietul de sarcini  – (se punctează cu 20 puncte) ;

      d) conditii specifice impuse de natura bunului concesionat

-angajamentele asumate de investitor  /cumpărator  ,valoarea planificată a investiției,

(se punctează 15 puncte iar termenul de executie cel mai scurt se punctează cu 10 puncte) =

Total 25 puncte  Formular nr.III – anexă  la caietul de sarcini ;

Algoritm de calcul pentru criteriul  prevăzut la litera d –valoarea planificată  a investitiei):

 Punctajul de la criteriul ( 1 )litera  d ) se acorda astfel:

-cel mai mare nivel a valoarei planificată a investiției  se punctează  cu 15 puncte  iar termenul de 
execuție cel mai scurt se punctează cu 10 puncte ;

-pentru celelalte  oferte  punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

P(n) = ( Suma valoare planificată oferta analizată/  Cea mai mare valoare planificată a invistiției x 
punctaj maxim alocat.

P(n)= ( cel mai scurt termen de executie / termenul de executie din oferta analizată) X punctaj maxim 
alocat.

Comisia de evaluare stabileste punctajul fiecarei oferte, tinând seama de ponderea criteriilor 
prevăzute mai sus.

Pe baza evaluării ofertelor de către comisia de evaluare, în temeiul criteriului de atribuire, 
secretarul acesteia întocmeşte procesul verbal, care trebuie semnat de către toţi membrii comisiei.



Anunţul de atribuire se afişează la sediul vânzătorului.”  

alin. (4).-În Anexa nr.4 Caiet de sarcini se introduce pct.6.7 : Contractul de vânzare -cumpărare 
va  conține cel puțin următoarele clauze contractuale obligatorii:

a) părțile contractante;
b) obiectul contractului;
c) prețul de vânzare și condițiile de plată;
d) data la care operează transmiterea dreptului de proprietate;
e) drepturile și obligațiile părților;
f) cheltuielile ocazionate de încheierea contractului în forma autentică;
g) costuri; 
Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general al comunei.

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

Nr.9 
Din 31.01.2022
Adoptată la Griviţa
Ex. 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
pentru modificarea HCL nr.42/2021 privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a unei suprafețe de

teren de 927 mp.

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- adresa Instituției Prefectului nr. 14776 din 21.09.2021 înregistrată la Primăria Grivița sub nr. 

3583 din 22.09.2021;
-     referat de aprobare al primarului nr.158 din 14.01.2022;         
- raportul compartimentului de specialitate nr.159 din 14.01.2022;     

- prevederile art.311, art.334, art.346, art.363 şi art.364, alin.(1) şi alin.(2) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

- avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 
domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
nr.419  din  31.01.2022 ; 

-   avizul Comisiei juridică şi de administraţie publică nr.413 din  31.01.2022;      
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 modificarea HCL nr.42/2021- privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica
 a unei suprafete de teren de 927 mp. după cum urmează:

alin. (1).- În Anexa nr.4 Caiet de sarcini pct.1.4  va fi : „ Date şi condiţii urbanistice:
Imobilul este situat în intravilanul satului Grivița, comuna Grivița, judeţul Ialomița, într- o zonă cu
destinaţia de locuinţe și avea destinația construcție locuințe.”.                                                              

alin.  (2).-  În  Anexa  nr.4  Caiet  de  sarcini  pct.2.1   va  fi  : “Investiţiile-  locuință  și  anexe
gospodărești,  vor  fi  realizate  în  conformitate  cu  normele  şi  tehnologia  stabilite  de  legislaţia  în
vigoare, acestea urmând a fi în concordanță cu Planul Urbanistic General și cu Regulamentul local
de urbanism.”.                                                              

alin. (3).-În Anexa nr.4 Caiet de sarcini pct.4.3  va fi : „Criteriul de atribuire a contractului : 
Criteriile de atribuire si punctajele  pentru vânzarea prin licitatie publică a lotului de teren în 
suprafata de 927 mp sunt  :

d) Oferta financiara  -va contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea ofertantului 
precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz.

 Formularului  nr.  I  anexa la caietul de sarcini  – (se puncteaza cu 40 puncte);

Algoritm de calcul :

 Punctajul de la criteriul (1 )litera a) se acorda astfel:

a)cel mai mare nivel al prețului de pornire (oferta financiară) – se puncteaza cu 40 puncte;



-pentru celelalte prețuri ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

P(n) = (Pret n / Cel mai mare nivel al prețului de pornire) x punctaj maxim alocat.

e) capacitatea economico-financiară a ofertanților

– cel mai mare nivel al cash-flow-ului – (declarații pe propria răspundere/document emis de unitati 
bancare din care sa reiasă faptul ca în cazul atribuirii imobilului în cauza dispune de resursele declarate, 
pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare, respectiv pretul intreg al imobilului, (se puncteaza
cu 15 puncte ) ,

f) protecția mediului înconjurător –Declarația cumpărătorului privind problemele de mediu

 –  Formular nr.II  anexa  la caietul de sarcini  – (se punctează cu 20 puncte) ;

      d) conditii specifice impuse de natura bunului concesionat

-angajamentele asumate de investitor  /cumpărator  ,valoarea planificată a investiției,

(se punctează 15 puncte iar termenul de executie cel mai scurt se punctează cu 10 puncte) =

Total 25 puncte  Formular nr.III – anexă  la caietul de sarcini ;

Algoritm de calcul pentru criteriul  prevăzut la litera d –valoarea planificată  a investitiei):

 Punctajul de la criteriul ( 1 )litera  d ) se acorda astfel:

-cel mai mare nivel a valoarei planificată a investiției  se punctează  cu 15 puncte  iar termenul de 
execuție cel mai scurt se punctează cu 10 puncte ;

-pentru celelalte  oferte  punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

P(n) = ( Suma valoare planificată oferta analizată/  Cea mai mare valoare planificată a invistiției x 
punctaj maxim alocat.

P(n)= ( cel mai scurt termen de executie / termenul de executie din oferta analizată) X punctaj maxim 
alocat.

Comisia de evaluare stabileste punctajul fiecarei oferte, tinând seama de ponderea criteriilor 
prevăzute mai sus.

Pe baza evaluării ofertelor de către comisia de evaluare, în temeiul criteriului de atribuire, 
secretarul acesteia întocmeşte procesul verbal, care trebuie semnat de către toţi membrii comisiei.

Anunţul de atribuire se afişează la sediul vânzătorului.”  

alin. (4).-În Anexa nr.4 Caiet de sarcini se introduce pct.6.7 : Contractul de vânzare -cumpărare 
va  conține cel puțin următoarele clauze contractuale obligatorii:

h) părțile contractante;
i) obiectul contractului;
j) prețul de vânzare și condițiile de plată;



k) data la care operează transmiterea dreptului de proprietate;
l) drepturile și obligațiile părților;
m) cheltuielile ocazionate de încheierea contractului în forma autentică;
n) costuri; 

 
Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general al comunei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 4 februarie 2022 , cu un număr de 13 voturi “Pentru”, 0
voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.                                                 

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

Nr. 9
Din 04.02.2022
Adoptată la Griviţa
Ex. 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 158 din 14.01.2022

REFERAT DE APROBARE,
pentru modificarea HCL nr.42/2021 privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a unei suprafețe de

teren de 927 mp.

Subsemnatul, STROE VASILE, primarul comunei Griviţa, având în vedere adresa Instituției 
Prefectului nr. 14776 din 21.09.2021 înregistrată la Primăria Grivița sub nr. 3583 din 22.09.2021, prin 
care solicită reanalizarea hotărârii de consiliu propun Consiliului Local Griviţa să adopte o hotărâre prin 
care să aprobe modificarea hotărârii în sensul celor semnalate de Instituția Prefectului.

P R I M A R

Vasile STROE 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 159 din 14.01.2022

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 pentru modificarea HCL nr.42/2021 privind 
aprobarea vânzării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 927 mp., arăt că este îndeplinită 
promovarea sa.

Potrivit prevederile art. 129 alin.(2) lit.c) şi alin (6) lit.b) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, consiliul local hotărește în privința administrării 
domeniului privat al comunei .

Având în vedere solicitarea de reanalizare a HCL nr.42/2021 privind aprobarea vanzarii prin 
licitatie publica a unei suprafețe de teren de 927 mp. a Instituției Prefectului se vor face completările 
necesare  conform observațiilor.

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 pentru modificarea HCL nr.42/2021 privind aprobarea vânzării prin licitatie

publică a unei suprafețe de teren de 927 mp.

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 pentru modificarea HCL nr.42/2021 privind aprobarea 

vânzării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 927 mp..

          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 pentru modificarea HCL nr.42/2021 privind aprobarea vânzării prin licitatie 

publică a unei suprafețe de teren de 927 mp. 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 pentru modificarea HCL nr.42/2021 privind aprobarea vânzării prin licitatie
publică a unei suprafețe de teren de 927 mp.

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

proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.42/2021 privind aprobarea vânzării prin licitatie publică

a unei suprafețe de teren de 927 mp..

          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 pentru modificarea HCL nr.42/2021 privind aprobarea vânzării prin licitatie

publică a unei suprafețe de teren de 927 mp. şi propune plenului Consiliului local al comunei Griviţa, 

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

         PREŞEDINTE,                                                       MEMBRI,
      
     Georgescu Adrian               Dudaş Cristian Dorin

                                Oprea Gheorghe

                                                                          Bunică Dumitru

                                                                                      Damian Dumitru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

P r o i e c t
H O T Ă R Â R E

privind aprobarea arendării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 7298 mp

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea nr.86/06.01.2022 depusă la primăria Grivița de domnul Chiru Eugen Rafael;
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 119 din 10.01.2022 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 120 din 10.01.2022 ;
-  prevederile  HCL  nr.21/2021  privind  desemnarea  reprezentantilor  din  partea

Consiliului Local al Comunei Griviţa, în componenţa comisiilor de evaluare a ofertelor de
vânzare, închiriere, concesiune a bunurilor din domeniul public sau privat al UAT Grivița; 

- prevederile art.311, art.334, art.346, art.363 şi art.364, alin.(1) şi alin.(2) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.555 şi art.1836-1850 din Codul Civil al României, cu modificările şi 
completările ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

   Art.1 – Se aprobă raportul de evaluare nr.160 din 14.01.2022 întocmit de Moșescu
Valeriu Cabinet Expert Evaluator EI, EPI, EBM-Slobozia pentru  imobil- teren ce face parte
din domeniul privat al Comunei Grivița, în suprafață măsurată de  7298 mp, teren categorie
arabil,  situat în intravilanul comunei Grivița –Sat Smirna, Str.14, nr. FN, județul Ialomița,
având  numărul cadastral 30838 şi înscris în Cartea funciară nr. 30838 a localităţii Grivița -
Anexa nr.1 la prezenta hotărâre 
              Art.2 – Se aprobă Studiul de oportunitate, privind arendarea imobilului teren ce face
parte  din  domeniul  privat  al  Comunei  Grivița,  în  suprafață  măsurată  de  7298 mp,  teren
categorie arabil, situat în intravilanul comunei Grivița ––Sat Smirna, Str.14, nr. FN, județul
Ialomița, având  numărul cadastral 30838 şi înscris în Cartea funciară nr. 30838 a localităţii
Grivița, conform Anexei nr.2, la prezenta hotărâre.
             Art.3 – (1) Se aprobă arendarea prin licitaţie publică a imobilului teren ce face parte

din domeniul privat al Comunei Grivița, în suprafață măsurată de  7298 mp, teren categorie
arabil, situat în intravilanul comunei Grivița ––Sat Smirna, Str.14, nr. FN, județul Ialomița,
având  numărul cadastral 30838 şi înscris în Cartea funciară nr. 30838 a localităţii Grivița, cu
destinație agricolă, identificat în planul de amplasament şi delimitare a imobilului, Anexa nr.3
la prezenta hotărâre. 

                (2) Terenul agricol prevăzut la alin.(1) se arendează cu destinația exploatație
agricolă pentru o durată de 10 ani, calculată de la data preluării terenului arendat.Contractul
de arendă poate fi prelungit prin hotărâre a Consiliului local Grivița cu o durată egală cu
durata inițială, la solicitarea arendașului înregistrată la arendator cu minim 12 luni înainte de
expirarea contractului de arendă.

           (3) Arendarea terenurilor se realizează prin procedura de licitație publică
deschisă, detaliată în Documentația de atribuire.
                          (4) Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este cel mai mare

nivel al arendei exprimată în lei/ha/an.



                (5) Cesiunea și subarendarea totală sau parțială este interzisă.
  Art.4 - Se aprobă Documentația de atribuire privind arendarea unei suprafețe de 7298

mp, teren cu destinație agricolă-categoria arabil, situată în intravilanul comunei Grivița, Sat
Smirna,  Str.14,  nr.FN, prevăzută  în Anexa nr.  4  care  face  parte  integrantă  din  prezenta
hotărâre.

  Art.5  –  (1) Se aprobă prețul de pornire a licitației în cuantum de  1800 lei/ha/an-
echivalent a 1500 kg. de grâu/ha/an(estimarea prețului la kg. de grâu este de 1,20 lei la
data întocmirii acestui studiu de oportunitate) în vederea atribuirii contractului de arendă.
                          (2)  Se aprobă prețul de achiziționare a Documentației de atribuire în

cuantum de 20 lei.
              Art.6- Se aprobă modalitatea de plată a arendei datorată, după cum urmează:

a) pentru perioada cuprinsă de la data predării terenului arendat de arendator până la
31 decembrie a 

anului  în  care  s-a  predat  terenul,  arenda se plătește   în  două tranșe,  respectiv  :  50% din
cuntumul arendei în termen de 45 de zile de la data predării-primirii terenului arendat, iar
diferența de 50% până la data de 31 decembrie.

b) pentru următorii ani ai arendării , arenda se plătește în două tranșe , respectiv: 50%
din cuantumul 

arendei până la data de 31 iulie, iar diferența de 50% până la data de 31 decembrie.
c) pentru perioada cuprinsă într 01 ianuarie a ultimului an al arendării și data încetării

contractului de 
arendă, arenda se plătește până la 31 ianuarie a anului respectiv;

d) arenda  datorată  de  arendaș  se  indexează  anual  la  01  ianuarie  a  fiecărui  an  cu
indicele de inflație, 

comunicat de Institul Național de Statistică, pentru anul precedent.  
Art.7 –În cazul terenurilor arendate, dacă pe parcursul derulării contractelor de arendă,

interesul  național,  județean  sau local  o  impune,  contractual  de  arendă  poate  înceta  din
inițiativa arendatorului, prin denunțare unilateral, cu plata unei juste și prealabile despăgubiri.

 Art.8 -Se împuterniceşte primarul comunei Grivița, domnul Stroe Vasile, să semneze
contractul de arendă pentru terenul cu destinație agricolă, în suprafață măsurată de 7298 mp,
teren categorie arabil,  situat în intravilanul comunei Grivița ––Sat Smirna,  Str.14,  nr.  FN,
județul Ialomița, având  numărul cadastral 30838 şi înscris în Cartea funciară nr. 30838 a
localităţii Grivița.

Art.9  –Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data aducerii la
cunoștința publică.
 Art.10- Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de compartimentele de
cadastru,  urbanism  ,  agricol  ,  respectiv  financiar  contabil din  cadrul  Primariei  comunei
Griviţa.

Art.11- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general 
al  comunei.

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

Nr. 10
Din 31.01.2022
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea arendării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 7298 mp

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea nr.86/06.01.2022 depusă la primăria Grivița de domnul Chiru Eugen Rafael;
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 119 din 10.01.2022 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 120 din 10.01.2022 ;
-  prevederile  HCL  nr.21/2021  privind  desemnarea  reprezentantilor  din  partea

Consiliului Local al Comunei Griviţa, în componenţa comisiilor de evaluare a ofertelor de
vânzare, închiriere, concesiune a bunurilor din domeniul public sau privat al UAT Grivița; 

- prevederile art.311, art.334, art.346, art.363 şi art.364, alin.(1) şi alin.(2) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.555 şi art.1836-1850 din Codul Civil al României, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 
domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi 
comerţ nr.426 din  31.01.2022; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :
   Art.1 – Se aprobă raportul de evaluare nr.160 din 14.01.2022 întocmit de Moșescu

Valeriu Cabinet Expert Evaluator EI, EPI, EBM-Slobozia pentru  imobil- teren ce face parte
din domeniul privat al Comunei Grivița, în suprafață măsurată de  7298 mp, teren categorie
arabil,  situat în intravilanul comunei Grivița –Sat Smirna, Str.14, nr. FN, județul Ialomița,
având  numărul cadastral 30838 şi înscris în Cartea funciară nr. 30838 a localităţii Grivița -
Anexa nr.1 la prezenta hotărâre 
              Art.2 – Se aprobă Studiul de oportunitate, privind arendarea imobilului teren ce face
parte  din  domeniul  privat  al  Comunei  Grivița,  în  suprafață  măsurată  de  7298 mp,  teren
categorie arabil, situat în intravilanul comunei Grivița ––Sat Smirna, Str.14, nr. FN, județul
Ialomița, având  numărul cadastral 30838 şi înscris în Cartea funciară nr. 30838 a localităţii
Grivița, conform Anexei nr.2, la prezenta hotărâre.
             Art.3 – (1) Se aprobă arendarea prin licitaţie publică a imobilului teren ce face parte

din domeniul privat al Comunei Grivița, în suprafață măsurată de  7298 mp, teren categorie
arabil, situat în intravilanul comunei Grivița ––Sat Smirna, Str.14, nr. FN, județul Ialomița,
având  numărul cadastral 30838 şi înscris în Cartea funciară nr. 30838 a localităţii Grivița, cu
destinație agricolă, identificat în planul de amplasament şi delimitare a imobilului, Anexa nr.3
la prezenta hotărâre. 

                (2) Terenul agricol prevăzut la alin.(1) se arendează cu destinația exploatație
agricolă pentru o durată de 10 ani, calculată de la data preluării terenului arendat.Contractul
de arendă poate fi prelungit prin hotărâre a Consiliului local Grivița cu o durată egală cu
durata inițială, la solicitarea arendașului înregistrată la arendator cu minim 12 luni înainte de
expirarea contractului de arendă.

           (3) Arendarea terenurilor se realizează prin procedura de licitație publică
deschisă, detaliată în Documentația de atribuire.
                          (4) Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este cel mai mare

nivel al arendei exprimată în lei/ha/an.
                (5) Cesiunea și subarendarea totală sau parțială este interzisă.



  Art.4 - Se aprobă Documentația de atribuire privind arendarea unei suprafețe de 7298
mp, teren cu destinație agricolă-categoria arabil, situată în intravilanul comunei Grivița, Sat
Smirna,  Str.14,  nr.FN, prevăzută  în Anexa nr.  4  care  face  parte  integrantă  din  prezenta
hotărâre.

  Art.5  –  (1) Se aprobă prețul de pornire a licitației în cuantum de  1800 lei/ha/an-
echivalent a 1500 kg. de grâu/ha/an(estimarea prețului la kg. de grâu este de 1,20 lei la
data întocmirii acestui studiu de oportunitate) în vederea atribuirii contractului de arendă.
                          (2)  Se aprobă prețul de achiziționare a Documentației de atribuire în

cuantum de 20 lei.
              Art.6- Se aprobă modalitatea de plată a arendei datorată, după cum urmează:

a) pentru perioada cuprinsă de la data predării terenului arendat de arendator până la
31 decembrie a 

anului  în  care  s-a  predat  terenul,  arenda se plătește   în  două tranșe,  respectiv  :  50% din
cuntumul arendei în termen de 45 de zile de la data predării-primirii terenului arendat, iar
diferența de 50% până la data de 31 decembrie.

b) pentru următorii ani ai arendării , arenda se plătește în două tranșe , respectiv: 50%
din cuantumul 

arendei până la data de 31 iulie, iar diferența de 50% până la data de 31 decembrie.
c) pentru perioada cuprinsă într 01 ianuarie a ultimului an al arendării și data încetării

contractului de 
arendă, arenda se plătește până la 31 ianuarie a anului respectiv;

d) arenda  datorată  de  arendaș  se  indexează  anual  la  01  ianuarie  a  fiecărui  an  cu
indicele de inflație, 

comunicat de Institul Național de Statistică, pentru anul precedent.  
Art.7 –În cazul terenurilor arendate, dacă pe parcursul derulării contractelor de arendă,

interesul  național,  județean  sau local  o  impune,  contractual  de  arendă  poate  înceta  din
inițiativa arendatorului, prin denunțare unilateral, cu plata unei juste și prealabile despăgubiri.

 Art.8 -Se împuterniceşte primarul comunei Grivița, domnul Stroe Vasile, să semneze
contractul de arendă pentru terenul cu destinație agricolă, în suprafață măsurată de 7298 mp,
teren categorie arabil,  situat în intravilanul comunei Grivița ––Sat Smirna,  Str.14,  nr.  FN,
județul Ialomița, având  numărul cadastral 30838 şi înscris în Cartea funciară nr. 30838 a
localităţii Grivița.

Art.9  –Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data aducerii la
cunoștința publică.
 Art.10- Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de compartimentele de
cadastru,  urbanism  ,  agricol  ,  respectiv  financiar  contabil din  cadrul  Primariei  comunei
Griviţa.

Art.11- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general 
al  comunei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 4 februarie 2022 , cu un număr de 13 voturi 
“Pentru”, 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.            

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              Dumitru  DAMIAN                                       
                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                               SECRETAR GENERAL  AL UAT,
                                                                                  Dumitru -Marius  DEMETER
Nr. 10
Din 04.02.2022
Adoptată la Griviţa
Ex.



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 119 din 10.01.2022

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea arendării prin licitație publică 
a unei suprafețe de teren de 7298 mp.

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

cererea nr.86/06.01.2022 depusă la primăria Grivița de domnul Chiru Eugen Rafael și studiul 

de oportunitate întocmit de viceprimarul comunei cu privire la arendarea suprafeței de 7298 

mp. precum și obținerea de venituri la bugetul local, consider oportună aprobarea arendarea 

prin licitație publică conform proiectului prezentat.

PRIMAR,

Vasile  STROE



JUDETUL IALOMITA

PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

Nr. 120 din 10.01.2022

R A P O R T,

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 7298 mp

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

primarului comunei Grivița, arăt că proiectul privind aprobarea arendarea prin licitatie publica

a unei suprafete de teren de 7298 mp.îndeplinește condițiile legale de promovare.Astfel în 

conformitate cu prevederile art.311, art.334, art.346, art.363 şi art.364, alin.(1) şi alin.(2) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul local aprobă prin hotărâre arendarea și procedura de desfășurare a licitației.

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

aprobarea arendarea  prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 7298 mp..

INSPECTOR,

Virginica ION



   Anexa nr.2 la HCL NR.10/04.02.2022

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind arendarea imobilului teren ce face parte din domeniul privat al Comunei
Grivița, în suprafață măsurată de 7298 mp, teren categorie arabil, cu destinație agricolă,

situat în intravilanul comunei Grivița ––Sat Smirna, Str.14, nr. FN, județul Ialomița,
având  numărul cadastral 30838 şi înscris în Cartea funciară nr. 30838 a localităţii

Grivița,

1. OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE 

Prezentul studiu are ca scop stabilirea oportunității arendării a imobilului teren ce face
parte  din  domeniul  privat  al  Comunei  Grivița,  în  suprafață  măsurată  de  7298 mp,  teren
categorie arabil, situat în intravilanul comunei Grivița – Sat Smirna, Str.14, nr. FN, județul
Ialomița, având  numărul cadastral 30838 şi înscris în Cartea funciară nr. 30838 a localităţii
Grivița.

Concluziile  studiului  de  oportunitate  sunt  valabile  la  data  de  10.01.2022,  data
înregistrării raportului de evaluare, dată la care cursul valutar comunicat de BNR a fost de
4,9439 lei/euro, prețul de cotație al grâului este de 1200 lei/tonă.

2. SITUAȚIA URBANISTICĂ A OBIECTULUI ARENDĂRII 

Terenul ce urmează a fi arendat are o suprafaţă masurată de 7298 mp teren categorie
arabil, situat în intravilanul comunei Grivița ––Sat Smirna, Str.14, nr. FN, județul Ialomița,
având  numărul cadastral 30838 şi înscris în Cartea funciară nr. 30838 a localităţii Grivița,
suprafața ce aparține domeniului privat al comunei Grivița.

Terenul are destinație agricolă fiind de categori arabil situat în intravilanul Satului
Smirna, Comuna Grivița, Județul Ialomița.

Potrivit PUG terenul este situat în zona de locuințe a Satului Smirna, Comuna Grivița,
Județul Ialomița.

Din punctul de vedere al tipului de proprietate terenul aparţine domeniului privat al
Comuna Grivița, Județul Ialomița, în conformitate cu inventarul domeniului privat aprobat
prin HCL nr.30/30.06.2020.

3. MOTIVAŢIA ARENDĂRII

Propunerea  de  arendare  este  în  concordanță  cu  strategia  de  dezvoltare  economico-socială
privind valorificarea superioară a resurselor existente, vizează încurajarea inițiativei private
prin  conferirea  unei  stabilități  pe  o  durată  îndelungată  care  să  permită  cetățenilor  să
investească  cu  impact  pozitiv  asupra  potențialului  economic  al  zonei  și  este  susținută  de
solicitarea de arendare - cererea nr.86/06.01.2022 depusă la primăria Grivița de domnul Chiru
Eugen Rafael.

4. TEMEI  LEGAL

Conform prevederile art. 129, alin. (2), litera c) și alin. (6), litera b) din  Ordonanța de
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,
Consilile  locale  exercită  atribuții  privind  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al



comunei,  oraşului  sau  municipiului  și  hotărăsc  vânzarea,  darea  în  administrare,
concesionarea,  darea  în  folosinţă  gratuită  sau  închirierea  bunurilor  proprietate  privată  a
comunei, oraşului sau municipiului, după caz, încondiţiile legii.

Vânzarea bunurilor din domeniul privat al  statului sau al  unităţilor administrativ-
teritoriale se face prin licitaţie publică, organizată în condiţiile prevăzute la art. 334-346, cu
respectarea principiilor  prevăzute  la  art.  311 și  art.  363,  din  Ordonanța  de Urgență   nr.
57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, cu excepţia
cazurilor în care prin lege se prevede altfel.

Preţul minim de arendare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare și a studiu de
oportunitate aprobat de consiliul local .

5. ELEMENTE  DE  ORDIN  ECONOMIC,  FINANCIAR,  SOCIAL  ȘI  DE
MEDIU

Propunerea de arendare are ca fundament următoarele argumente:
- administrarea eficientă a domeniului privat al comunei Grivița;
- atragerea de venituri suplimentare la bugetul local al comunei Grivița;
- asigurarea unei sustenabilităţi şi a unei dezvoltări durabile a zonei;  
- atragerea  capitalului  privat  în  acţiuni  ce  vizează  satisfacerea  unor  nevoi  ale

comunitaţilor locale, precum si ridicarea gradului de civilizatie.
- afacerea propusă a se dezvolta va conduce la realizarea unor servicii necesare  de

înaltă calitate ce va satiface unele nevoi ale comunitaţi locale, 
- activitatea propusă a se defășura pe terenul în cauză va conduce la crearea unor

condiţii mai bune pentru desfăşurarea activităţii atât a angajaţilor cât şi a clienţilor, cu impact
pozitiv asupra comunităţii locale.

 
6. MODALITĂŢILE DE ARENDARE

Procedura de arendare se realizează cu aprobarea Consiliului Local în conformitate cu
prevederile  art. 334-346 și cu respectarea principiilor prevăzute la art. 311 și art. 363,  din
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările
ulterioare, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel. Vânzarea, concesionarea și
închirierea se fac prin licitatie publică, organizată în condițiile legii.

Pentru arendarea imobilului –teren arabil intravilan, cu destinație agricolă, se propune
ca procedură licitația publică cu oferte în plic.

7. ELEMENTE DE PREȚ

Având în vedere că valoarea de inventar este de 43788 lei și este superioară valorii de
piață, prețul minim de licitație ce va fi aprobat de către Consilul local va fi cel din inventar.
Astfel valoarea de inventar    s-ar amortiza în termen de 25 de ani cu un prețul de pornire a
licitației  în  cuantum de  1800  lei/ha/an-echivalent  a  1500  kg.  de  grâu/ha/an(estimarea
prețului  la  kg.  de  grâu  este  de  1,20  lei  la  data  întocmirii  acestui  studiu) în  vederea
atribuirii contractului de arendă, iar acesta va fi aprobat prin hotărârea Consiliului Local.

VICEPRIMAR,
ROTARU DANIEL



                                     Anexa nr. 4 la HCL nr. 10/04.02.2022

DOCUMENTA TIE DE ATRIBUIRE
Privind arendarea prin Licitaţie Deschisă a unei suprafeţe de 7298 mp teren cu destinaţia

agricolă - categoria de folosinţă ARABIL situată în intravilanul comunei- Grivița 

OPIS
           DOCUMENTA ŢIE DE ATRIBUIRE

Cap.I.Informaţii generale arendator
Cap.II. Date privind organizarea licitaţiei
Cap.III. Caiet de sarcini 
Cap.IV. Reguli privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei 
Cap.V. Criteriul de atribuire 

Cap.VI. Căi de atac 
Cap.VII. Clauze 
Cap.VIII. Draft contract 
Cap.IX. Formular ofertă

Cap.X. Formular informaţii generale ofertant 
Cap.XI. Draft anunţ 

Cap. I. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND



ARENDATORUL

1.1 Denumirea – COMUNA GRIVIȚA

1.2. Codul fiscal-4427927

1.3. Adresa – Comuna Grivița, Str.6, nr.33

1.3. Numărul de telefon - 0243/ 243001

1.4. Numărul de fax - 0243/ 243.001

1.6. Adresa de e-mail – primariagrivita@yahoo.com

1.7. Persoană de contact ;  Informaţii suplimentare:  la numărul
de telefon: 0243/243001  Compartiment cadastru, urbanism,agricol,
persoană de contact: inspector  Ion Virginica.



Cap.II. INSTRUCŢIUNI PRIVIND

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE ARENDARE;

2.1. FORMA DE ARENDARE
Forma de arendare se va realiza în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire

prin Licitaţie deschisă cu oferte în plic sigilat.
Cadrul legislativ de referinţă:

• Ordonanța  de  Urgență  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ  cu  modificările  și
completările ulterioare, 
• Hotărârea Consiliului Local, nr._____din data de ".
• Orice alte acte normative relative la obiectul caietului de sarcini.
• Codul Civil art.1836 -1850

La procedura pot participa persoane fizice şi juridice române cu participaţie de capital
autohton, străin sau mixt. şi care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi calificare solicitate
prin documentaţia de atribuire cu domeniul principal sau secundar de activitate „ activitate
agricolă

Arendatorul exclude din procedura de licitaţie publică pentru atribuirea contractelor de 
arendă, pe operatorii economici care şi-au încălcat în mod grav sau repetat în ultimii 3 ani 
obligaţia de plată către bugetul Comunei Grivița a arendei rezultate din contractele de aren-
dare a terenurilor aparţinând Comunei Grivița.

2.2. DESFĂŞURAREA PROCE-
DURII DE ARENDARE

1. Procedura  de  licitaţie  se  va  desfăşură  dacă  au  fost  depuse  cel  puţin  3  oferte
valabile .

2. In caz contrar arendatorul având obligaţia să anuleze procedura şi să organizeze o
nouă licitaţie în aceleaşi condiţii în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
unui nou anunţ.

3. In cazul în care nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile în cadrul celei de-a
doua licitaţii publice, proprietarul poate iniţia procedura de negociere directă prin
publicarea unui anunţ în termen de 3 zile lucrătoare de la procedura de licitaţie.

4. Orice ofertant poate solicita clarificări în condiţiile legii, iar arendatorul are obli-
gaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare so-
licitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 3 zile lucrătoare de la prim-
irea unei astfel de solicitări.



5. Fără a  aduce atingere prevederilor  punctului 3,  proprietarul  are  obligaţia  de a
transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin  3 zile lucrătoare  înainte de
data limită pentru depunerea ofertelor.

6. In cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând
astfel arendatorul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la punctul 4,
acesta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în
măsura  în  care  perioada necesară  pentru  elaborarea şi  transmiterea răspunsului
face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită
de depunere a ofertelor.

7. După primirea ofertelor, în perioada anunţată şi înscrierea lor în ordinea prim-
irii în registrul de intrare a documentelor la Comuna Grivița plicurile închise şi sigi-
late vor fi predate comisiei  de evaluare, constituită prin Hotararea Consiliul  Local
Grivița nr. din , la data şi ora fixată pentru deschiderea lor
prevăzută în anunţul publicitar,
8. Şedinţa de deschidere a plicurilor este publică.
9. În deschiderea şedinţei Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă:

- Componenţa comisiei de licitaţie;
- Suprafaţa de teren cu destinaţia exploatare agricolă ce se arendează;
- Nivelul de pornire al arendei minime obligatorii;
- Denumirea  şi  numărul  de  ordine  al  ofertanţilor  -  stabilit  în  funcţie  de  data  şi  ora

depunerii documentelor în vederea participării la licitaţie.
- Modul de desfăşurare a şedinţei de licitaţie, asigurându-se ca fiecare ofertant a înţeles

aceasta procedură şi răspunde la eventualele întrebări puse de ofertanţi.
- Preşedintele comisiei va aduce la cunoştinţa ofertanţilor neacceptarea de obiecţii, sug-

estii sau derogări de la procedură din partea ofertanţilor.
10. În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea nici unei oferte, cu ex-

cepţia celor care se încadrează într-una dintre următoarele situaţii:
a) au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele sta-

bilite în anunţul publicitar;
b) nu sunt însoţite de garanţia de participare, în cuantumul şi forma stabilită.

11. Deschiderea ofertelor va avea loc la data şi ora menţionate în anunţul publicitar, în
prezenţa ofertanţilor sau a persoanelor care reprezintă ofertanţii la licitaţie, în baza
împuternicirii acordate de aceştia, comisia de licitaţie procedează la identificarea
ofertanţilor şi la deschiderea plicurilor exterioare conţinând documentele de partic-
ipare ale ofertanţilor prezenţi.

12. După deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimină ofertele care
nu conţin totalitatea documentelor şi datelor cerate în uInstrucţiunile privind modul de
elaborare  şi  prezentare  a  ofertelor” şi  întocmeşte  un  proces-verbal,  în  care  se
menţionează rezultatul deschiderii plicurilor respective.

13. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai după semnarea proce-
sului verbal care consemnează operaţiunile descrise la  punctul 11  de către toţi
membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi, şi numai dacă există cel puţin
3(trei) oferte valabile.

14. Dacă nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile , Comisia de evaluare va întoc-
mi un proces-verbal care va constata imposibilitatea de deschidere a plicurilor in-
terioare urmând a se repeta procedura de licitaţie publică deschisă,

15. Criteriul de atribuire al contractului de arendă este cel mai mare nivel  al
arendei lei/ha /an.



16. în cazul în care după deschiderea ofertelor se constată existenţa a două sau mai
multe oferte cu preţul cel mai ridicat dar egal, aflate pe primul loc autoritatea 
contractantă va solicita ofertanţilor o nouă propunere financiară în plic închis, caz
în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui propunere financiară are nivelul
cel mai ridicat al arendei lei/hectar/an.

17. In cazul în care licitaţia publică nu a condus la desemnarea unui câştigător, se va
consemna aceasta situaţie într-un proces verbal şi se va organiza o nouă licitaţie
în acelaşi condiţii.

18. In cazul în care se va iniţia o nouă procedură de licitaţie, prin hotărâre a Consiliu-
lui Local Grivița se pot modifica/reactualiza anumite puncte din documentaţia de
atribuire.

19. în baza procesului - verbal în care se menţionează ofertele valabile, ofertele care 
nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de 
la procedura de atribuire, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de 2 zile 
lucrătoare, un raport pe care îl transmite Primarului Comunei Grivița care 
cuprinde :

- descrierea procedurii de arendare şi operaţiunile de evaluare,
- elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător sau, în

cazul în care nu a fost desemnat câştigător nici un ofertant, cauzele respingerii.
20. După primirea raportului comisiei de evaluare, arendatorul, în termen de  3 zile

lucrătoare  informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii care nu au
participat la procedura de licitaţie şi ale căror oferte au fost excluse, indicând mo-
tivele excluderii.

2.3. GARANŢII
a. în  vederea  participării  la  licitaţie,  ofertanţii  sunt  obligaţi  să  depună la  organizator

garanţia de participare în cuantum de 5 % din suma datorată arendatorului, cu titlu de
arendă minimă (de la care se porneşte licitaţia pentru primul an al arendării, calculată
la suprafaţa de 0,7298 ha) .

b. Valoarea garanţiei de participare şi modul de constituire al acesteia este prezentat în 
cap.3 - CAIET DE SARCINI - art.2.6

  



Cap.III. CAIETUL DE SARCINI

privind arendarea unui teren cu destinaţia agricolă,
categoria de folosinţă arabil proprietate privată a comunei Grivița,

situat în intravilanul comunei GRIVIȚA

1. Informaţii generale privind obiectul arendării:
Terenurile de orice fel, care aparţin persoanelor fizice şi juridice, indiferent de titlurile

pe baza cărora sunt deţinute, se împart pe destinaţii conform prevederilor legale. Prin "Deţină-
tori de terenuri'' se înţeleg titularii dreptului de proprietate, persoane fizice sau juridice, ai altor
drepturi reale asupra terenurilor sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesor ori
deţinător precar.

Comuna Grivița are la această dată în domeniul privat, suprafaţa de 0,7298 ha teren cu
destinaţia agricolă - categoria de folosinţă arabil, situată în intravilanul comunei Grivița, Sat
Smirna suprafaţă ce va fi liberă de sarcini. 

Având în vedere că aceasta suprafeţa de teren, a fost folosita prin cultivare de cereale pen-
tru menţinerea continuităţii în exploatarea acestor suprafeţe,  propunem arendarea acesteia
prin LICITAŢIE DESCHISĂ.

Terenul  propus  spre  arendare,  este  teren  cu  destinaţia  agricolă din  categoria  de
folosinţă arabil , această categorie cuprinde terenurile care se ară în fiecare an sau la mai mulţi
ani [2-6 ani] şi sunt cultivate cu plante anuale sau perene cum ar fi : cereale, leguminoase,
plante tehnice şi industriale, plante medicinale şi aromate, plante furajere etc. în categoria de
folosinţă arabil se includ : arabil propriu-zis, pajişti cultivate, grădini de legume, orezării, sere,
solarii şi răsadniţe, căpşunării, cătină albă, moringa oleiferă şi alte culturi perene.

Potenţialul de producţie a terenurilor se clasifică, în funcţie de sol, relief, clima, apa
freatică , pe baza notelor de bonitare naturală pentru teren, în 5 clase de calitate.

În urma studiilor pedologice şi bonitare profile sol pentru aceste terenuri executat de 
către Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Ialomiţa, aceste sunt încadrate 
majoritatea conform studiului în clasa IlI-a de calitate:



• Clasa III (41 - 60 puncte) - terenuri cu soluri mijlociu fertile, în condiţii climaterice de
temperatură şi  precipitaţii  moderat  favorabile  pentru culturi  cu  soluri  profunde sau
moderat profunde, cu textura mijlocie, mijlociu-grosiera sau fina.

Caracteristicile solului sunt următoarele :
• Este un sol profund cu volum edafic mijlociu-mare.
• Conţinutul de săruri solubile creşte pe profil de la suprafaţă spre adâncime.
• Reacţia solurilor este slab alcalină.
• Conţinutul de humus este mic-mijlociu,
• Conţinutul de fosfor mobil si potasiu mobil este mic ,
Profilul morfologic de sol prezintă un orizont A de 35- 58 cm,divizibil intr-un A arat de

15- 25 cm lutos, lutoargilos şi argilos, brun cenuşiu foarte închis-brun foarte închis, cu struc-
tură slab - moderat dezvoltată, glomerulara- grauntoasa, mică-medie. Un orizont A/C sau A/G
de 15 - 42 cm. ce face trecerea spre orizontul C sau Go, gleizat slab- moderat, nisip lutos, lut
nisipos,lutos, lutoargilos şi argilos.

Caracteristica esenţială a resurselor naturale de umiditate pe cuprinsul comunei Grivița o
reprezintă oscilaţiile puternice în timp, de la un an la altul, cât şi în cadrul aceluiaşi an, de la o
lună  la  alta.  Aceasta  din urmă este  deosebit  de pregnantă în  perioada  caldă  a  anului  când
torenţialitatea precipitaţiilor este deosebit de pronunţată.

Având în vedere cele prezentate mai sus, constatăm faptul, că terenurile propuse pentru
arendare respectiv pot fi folosite şi valorificate în condiţiile date pentru următoarele culturi:

A. Culturi de cereale :
• Grâu
• Porumb
• Orz şi orzoică
• Orez
B. Legumicultura
C. Plante tehnice şi industriale

• Floarea soarelui
• Rapiţă pentru ulei
• Sfeclă de zahăr
• Cultura de in şi cânepă pentru fibre
• Tutun şi hamei
• Soia
D. Plante medicinale şi aromatice - aşa cum sunt ele definite în Legea nr.491/2003 - 

a plantelor medicinale şi aromatice şi Ghidul de bună practică pentru



cultivarea şi recoltarea plantelor medicinale şi aromatice - aprobat prin Ordinul 
nr.170/2011

E. Plante furajere
F. Plante energetice

• Plop energetic
• Salcie energetică

G. Alte culturi
• Cătina albă
• Moringa oleiferă
• Cultură de afine

Obiectul arendării îl reprezintă, teren cu destinaţia agricolă - categoria de folosinţă 
arabil situat în intravilanul comunei Grivița  în suprafață de 0,7298 ha.

Suprafaţa de teren propusă a fi arendată a fost cultivată pe perioada arendării cu cereale,
plante tehnice şi industriale (floarea soarelui, soia), în regim de continuitate.

1.2 Destinaţia bunurilor ce fac obiectul arendării;
Exploatarea terenului va avea ca destinaţie exploatația agricolă ce corespunde cu 

obiectivele arendatorului pentru următoarele culturi de plante anuale sau perene :
• cereale,
• leguminoase
• plante furajere
• plante tehnice şi industriale
• plante medicinale şi aromate
• plante energetice
• cătină albă
• moringa oleiferă
• afine

2. Condiţiile generale ale arendării:
2.1. Regimul bunurilor utilizate de arendaş în derularea arendei (regimul bunurilor pro-
prii);

a) La expirarea contractului de arendare, arendaşul este obligat să restituie în deplină pro-
prietate, liber de sarcini bunul arendat.

b] în contractul de arendare se vor stipula în mod obligatoriu, distinct, categoriile de 
bunuri ce vor fi utilizate de arendaş în derularea arendei.



c) La încetarea, din orice cauză, a contratului de arendă, bunurile ce au fost utilizate de
arendaş în derularea arendei vor fi repartizate după cum urmează:

- Bunurile de retur, aşa cum au fost stabilite în contractul de arendare, se vor întoarce în
posesia arendatorului, gratuit şi libere de orice sarcini;

- Bunurile de preluare, aşa cum au fost stabilite în contractul de arendă vor fi dobândite
de arendator de la arendaş contra unei sume de bani stabilite pe bază de evaluare în-
tocmită de una din părţi şi însuşită de cealaltă parte sau pe bază de raport de evaluare
întocmit de un evaluator independent
Bunurile proprii, aşa cum au fost stabilite în contractul de arendă, vor rămâne în pro-
prietatea şi posesia arendaşului.

2.2. Obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare;
- Arendaşul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în

domeniul protecţiei mediului.

2.3. Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă;
- Arendaşul este obligat să exploateze pe riscul şi pe cheltuiala sa, în fiecare an, toată

suprafaţa arendată, cu tipul de cultură pentru care a depus ofertă la licitaţia publică.

2.4. Durata arendei/ ani;
2.4.1. Durata arendării în funcţie de categoria de cultură este următoarea :

•5 ani de Ia data preluării terenului arendat pentru :
- Plante tehnice şi industriale
- Plante furajere
- Plante medicinale şi aromatice

•10 ani de la data preluării terenului arendat pentru :
Cultura de cereale 
Legumicultura

•20 ani de la data preluării terenului arendat pentru :
- Plante energetice [plop energetic şi salcie energetică]
- Culturile de cătină albă, moringa oleiferă şi afine.

2.4.2. Arendaşul poate solicita în scris, cu minim 12 luni înainte de expirarea duratei contrac-
tului de arendă, arendatorului, reînnoirea acestui contract , potrivit art.1848, alin.(l] din Codul
Civil,
2.4.3. Contractul se poate reînnoi, pentru un termen egal cu cel iniţial ca urmare a acordului
expres exprimat prin Hotărâre a Consiliului Local Grivita.
2.4.4. Cesiunea contractului de arendă sau subarendarea sunt interzise.
2.4.5. Predarea-preluarea terenului arendat se va face la data adjudecarii prin proces verbal,
dată la care vor produce efecte contractul de arendă.

2.5. Arenda minimă şi modul de calcul al acesteia;

2.5.1. Arendatorul, vizând atingerea obiectivelor ce şi le-a propus, apreciază că pentru aren-
darea  terenului  în  vederea  activităţii  de  exploatare  agricolă,  arenda  minimă  de  la  care  se
porneşte licitaţia este de ; 1.800 lei/ha/an
2.5.2. Preţul arendei licitat, va fi cel puţin egal cu cel înscris la punctul  2.5.1.  din prezentul
caiet de sarcini, se indexează anual, la 1 ianuarie, cu indicele de inflaţiei comunicat de Institu-
tul Naţional de Statistică pentru anul precedent.



2.5.3. Preţul arendei licitat, seva plăti după cum urmează:
a) pentru perioada cuprinsă de la predării terenului arendat de arendă ,până la 31 decem-

brie a anului în care s-a predat terenul, arenda se plăteşte în două tranşe, respectiv:
50% din cuantumul arendei până la data de 31 iulie iar diferenţa de 50% până la data
de 31 octombrie.

b) pentru următorii ani, arenda se plăteşte în două tranşe, respectiv: 50% din cuantumul
arendei până la data de 31 iulie iar diferenţa de 50% până la data de 31 octombrie.

c) pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an al arendării şi data încetării
contractului de arendă, arenda se plăteşte până la data de 31 ianuarie a anului respec-
tiv.

d) Arenda datorată de arendaş, se indexează anual, la data de 1 ianuarie al fiecărui an în
cu  indicele  de  inflaţie,  comunicat  de  Institutul  National  de  Statistică,  pentru  anul
precedent

e) plata  arendei  se  face  de  către  arendaş  în  contul
______________________________________, la termenele şi în condiţiile prevăzute,
pe baza facturii emise de arendator.

f) neplata arendei în termen de 30 zile de la împlinirea termenului prevăzut în contract,
atrage după sine transmiterea de către arendator a unei somaţii de plată, către arendaş,

g) Dacă în termen de 15 zile de la transmiterea somaţiei de plată, arendaşul nu a efectuat
plata,  atunci  contractul  de arendă este  reziliat  de drept,  fără  intervenţia  instanţelor
judecătoreşti, prezenta clauză echivalând unui pact comisoriu de gradul IV, conform
art.1553 din Codul Civil şi se procedează la revenirea terenurilor la dispoziţia arenda-
torului fără nicio obligaţie a acestuia faţă de arendaş. .

2.5.4. Predarea-primirea suprafeţei de teren menţionate mai sus se face pe bază de proces ver-
bal încheiat la sfârşitul anului agricol în care intervine modificarea suprafeţei.
2.5.5. Arendatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului
de arendă, din motive excepţionale legate de interesul naţional, judeţean sau local notificând
acest fapt arendaşului.

2.6. Natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de arendator:
2.6.1. în  vederea  participării  la  licitaţie,  ofertanţii  sunt  obligaţi  să  depună  la  organizator
garanţia de participare în cuantum de 5 % din suma datorată arendatorului, cu titlu de arendă
minimă (de la care se porneşte licitaţia pentru primul an al arendei, calculată la suprafaţa de
0,7298 ha].
2.6.2. Valoarea garanţiei de participare este următoarea :

2.6.7. Garanţia se constituie printr-un :
a) Instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o soci-

etate de asigurări, care devine anexă la contract.
b) Garanţia trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate prevăzute

în documentaţia de atribuire.
2.6.4. Ofertanţilor necâştigători li se restituie garanţia în termen de 10 zile lucrătoare de la

Nr
Modul Suprafaţă

(ha)

Val.Min
arendă
Lei/ha

Val totală/an Lei/ha
Val.Garanţie Partici-

pare 5% lei
1 0,7298 ha 1.800 1.313,64 65,68



desemnarea ofertantului câştigător în urma unei cereri de restituire, cu excepţia ofertantului
declarat câştigător cu care se va încheia contractul de arendă.
2.6.5. Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele cazuri:

a) dacă ofertantul îşi retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia;
b) în cazul ofertantului câştigător, dacă acesta nu semnează contractul în termen de 7 de

zile lucrătoare de la data la care proprietarul a informat ofertantul despre alegerea
ofertei sale.

2.6.6. (1)  în termen de  45 zile  de la data încheierii  contractului de arendă,  arendaşul va
depune cu titlu de garanţie, care va fi constituită pe parcursul derulării contractului, o sumă
reprezentând o cotă de 10% din suma datorată arendatorului cu titlu de arendă pentru primul
an de arendare pentru prelevarea penalităţilor de întârziere şi sumelor datorate arendatorului
de către arendaş, în baza contractului de arendă.
(2] Garanţia se returnează la cererea scrisă a arendaşului, în termen de 7 zile de la încetarea
contractului de arendă, dacă aceasta nu a fost utilizată de către arendator, pentru prelevarea
penalităţilor de întârziere şi sumelor datorate arendatorului de către arendaş, în baza contrac-
tului de arendă

2.6.7. Garanţia se constituie :
a) Prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de

o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.
3. Condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele;

3.1 Oferta va fi transmisă (depusă) până la data şi ora din anunţul de participare, riscurile
legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate;
3.2 Oferta va fi transmisă (în două exemplare - Original şi Copie) în două plicuri închise şi
sigilate, unul exterior care va conţine documentele prevăzute în instrucţiunile pentru ofertanţi
şi unul interior care va conţine oferta propriu-zisă semnată de ofertant;
3.3 Oferta  este valabilă  90 de zile  de la data  depunerii  şi  este  confidenţială  până la de-
schidere de către comisia de evaluare;
3.4 Dovada constituirii garanţii de participare [va fi ataşată plicului exterior)
3.5 Procedura de licitaţie se va desfăşura dacă au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile.
3.6 în caz contrar arendatorul având obligaţia să anuleze procedura şi să organizeze o nouă
licitaţie în aceleaşi condiţii în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea unui nou anunţ.



3.7, în cazul în care se va iniţia o nouă procedură de licitaţie, prin hotărâre a Consiliului Local
Grivita se pot modifica/reactualiza anumite puncte din documentaţia de atribuire.
3.8 în cazul în care nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile în cadrul celei de-a doua lici-
taţii publice, arendatorul poate decide iniţierea procedurii de negociere directă. 3.9. Dacă ofer-
tantul câştigător nu semnează contractul de arendă, în perioada de 7 zile lucrătoare de la data
la care arendatorul a informat ofertantul despre alegerea ofertei sale, licitaţia se anulează şi se
repetă, după publicarea unui nou anunţ, în aceleaşi condiţii, cu obligativitatea pentru respec-
tivul ofertant de a plăti daune interese, constând din preţul arendei ofertate către arendator,
până la atribuirea unui nou contract de arendă pentru modulul/modulele respective.

Arendatorul are obligaţia de a repeta procedura de arendare în termen de maxim 12 luni
de la anularea respectivei licitaţii.

4. Clauze referitoare Ia încetarea contractului de arendă.
4.1 Contractul de arendă încetează :

a) înţelegerea părţilor, pentru motive întemeiate verificate şi acceptate de arendator, sub
condiţia achitării de către arendaş, a arendei şi a altor obligaţii izvorâte din contract.

b) La expirarea duratei stabilite în contract.
c) în cazul în care interesul naţional sau judeţean o impune, prin denunţarea unilaterală de

către arendator, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz
de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;

d) în cazul imposibilităţii obiective a arendaşului de a exploata terenul arendat prin re-
nunţare, fără plata unei despăgubiri;

e) Prin decesul arendaşului sau dizolvarea, lichidarea ori falimentul persoanei juridice re-
spective,

4.2 Rezilierea contractului intervine:
a] în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către arendaş, prin rezilierea unilaterală

de către arendator, cu plata arendei datorată pe anul calendaristic respective şi a even-
tualelor penalităţi de întârziere aferente în sarcina arendaşului cu o notificare prealabilă
de 15 zile;

b} în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către arendator, prin rezilierea unilater-
ală de către arendaş, cu plata de despăgubiri în sarcina arendatorului cu o notificare pre-
alabilă de 15 zile;

c] în cazul în care arendaşul nu exploatează terenul în scopul în care a fost arendat, cu
obligaţia pentru arendaş de a plăti arenda pentru anul calendaristic ,respectiv în care are
loc rezilierea contractului.

d] Neplata arendei in termen de 30 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 4
din contract, atrage după sine transmiterea de către arendator a unei somaţii de plată,
către arendaş.

e] Dacă în termen de 15 zile de la transmiterea somaţiei de plată, arendaşul nu a efectuat
plata,  atunci  contractul  de  arendă  este  reziliat  de  drept,  fără  intervenţia  instanţelor
judecătoreşti,  prezenta clauză echivalând unui pact comisoriu de gradul IV, conform
art.1553 din Codul Civil şi se procedează la revenirea terenurilor la dispoziţia arenda-
torului fără nicio obligaţie a acestuia faţă de arendaş.



La încetarea contractului de arendă, arendaşul este obligat să restituie, în deplină propri-
etate, liber de orice sarcină, bunul arendat.



Cap JV. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL
DE ELABORARE

ŞI PREZENTARE A OFERTELOR

4.1. PREZENTAREA OFERTELOR - CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

1. Ofertele vor fi redactate în limba română.
2. Persoanele fizice sau juridice în calitate de arendaş care au litigii cu autoritatea publică,

arendatoare, sau care au debite neonorate, generate de neexecutarea unor obligaţii con-
tractuale către Consiliul Local Grivita, nu au dreptul de a participa la şedinţele de licitaţie
publică sau la cele de negociere directă, după caz,

3. Ofertantul va prezenta câte un exemplar al ofertei şi ai documentelor care o însoţesc în
original şi copie, introduse în plicuri marcate corespunzător cu „ORIGINAL” şi respectiv
„COPIE” şi aceste plicuri sigilate introduse intr-un plic sigilat care va fi înregistrat, în or-
dinea primirii, precizându-se data şi ora.

4. Pe acest plic se va marca -  Oferta pentru licitaţie publică deschisă “Arendarea unui
teren  cu  destinaţia  agricolă -  categoria  de  folosinţă  arabil  proprietatea  privată  a
judeţului Ialomiţa

5.  Inscripţia “ A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DA TA....ORA......”
6. Denumirea şi adresa autorităţii contractante.
7. Denumirea şi adresa ofertantului.
8. Alte înscrisuri atrag descalificarea ofertanţilor
9. în acest plic sunt introduse cele două plicuri „ORIGINAL” şi respectiv „COPIE” cu docu-

mentele de calificare şi oferta de preţ.
> Pe plicul exterior va fi ataşată dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie

care este egală cu 5% din suma datorată arendatorului, cu titlu de arendă minimă (de la
care se porneşte licitaţia pentru primul an al arendării), calculată în funcţie de suprafaţa
pe care ofertantul intenţionează să o arendeze .

10. Plicurile interioare sigilate care cuprin formularul de ofertă vor fi introduse în plicul ex-
terior.

ÎL PLICUL EXTERIOR ( original copie) va conţine:

A.l ACTIVITATE AGRICOLĂ - DOCUMENTE PENTRU PERSOANE JURIDICE

> Act constitutiv (statut, contract societate, etc., după caz); copie legalizată
> Să aibă în obiectul de activitate „ activitate agricolă”
> Certificat constatator, valabil emis de Oficiul Registrului Comerţului competent, privind

activitatea ofertantului - copie
> Informaţii generale (completare formular)



> Dovada achitării obligaţiilor de plată exigibile a impozitelor şi taxelor locale - certificate
constatatoare de la organele fiscale competente;

> Dovada achitării obligaţiilor de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către bugetul gen-
eral consolidat al statului, - certificate constatatoare de la organele fiscale competente;

> Declaraţie pe propria răspundere că nu este în procedură de reorganizare sau lichidare ju-
diciară;

> împuternicire pentru reprezentantul societăţii, dacă nu este reprezentantul legal al aces-
teia;

> Dovada privind depunerea garanţiei de participare la licitaţie, care este egală cu 5 % din
suma datorată proprietarului, cu titlu de arendă minimă (de la care se porneşte licitaţia
pentru primul an al arendării),  calculată în funcţie de suprafaţa pe care ofertantul in-
tenţionează să o arendeze,

B.l ACTIVITATE AGRICOLĂ-DOCUMENTE PENTRU OFERTANŢI
PERSOANE FIZICE:

> Copie după actul de identitate;
> Dovada achitării obligaţiilor de plată exigibile a impozitelor şi taxelor locale - certificate

constatatoare de la organele fiscale competente;
> Dovada privind depunerea garanţiei de participare la licitaţie, care este egală cu 5 % din

suma datorată proprietarului, cu titlu de arendă minimă (de la care se porneşte licitaţia
pentru primul an al arendării),  calculată în funcţie de suprafaţa pe care ofertantul in-
tenţionează să o arendeze,

> Informaţii generale (completare formular)

12. PLICURILE INTERIOARE TREBUIE SĂ CONŢINĂ:
> Pe plicurile interioare (unul pentru oferta în original şi unul pentru oferta în copie) se în-

scriu numele sau denumirea ofertantului, sediul social al acestuia.
> Aceste plicuri vor conţine oferta propriu-zisă completată pe formularul de ofertă semnat

de ofertant;

4.2. PRECIZĂRI PRIVIND OFERTA
a) Fiecare participant are dreptul să depună o singură ofertă;
b) Termenul de valabilitate al ofertei este de 90 de zile de la data depunerii.
c) Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente elaborării şi prezentării ofertei sale;
d) Ofertele primite şi înregistrate după termenul limită de primire, prevăzut în anunţul pub-

licitar, vor fi excluse de la licitaţie şi vor fi înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise;
e) Plicurile  interioare care nu sunt sigilate,  constatarea facându-se după deschiderea pli-

curilor exterioare, nu vor fi luate în considerare, ofertele respective fiind descalificate;
f) Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului în conformitate cu documentele lici-

taţiei, este secretă şi se depune în vederera participării la licitaţie;
g) Oferta trebuie să fie fermă;
h) Oferta se va întocmi pentru suprafaţa prezentată în caietul de sarcini conform formularu-

lui de ofertă.
i) Oferta este supusă clauzelor juridice şi financiare înscrise în documentele ce o alcătuiesc.

j) Organizatorul licitaţiei are dreptul, prin comisia de evaluare, să descalifice orice ofer-
tant care nu îndeplineşte prin oferta prezentată una sau mai multe cerinţe din docu-



mentele licitaţiei.
k) Depunerea ofertei reprezintă manifestarea voinţei ofertantului de a semna contractul

de arendare a terenului pentru a-1 exploata conform obiectivelor arendatorului.
l) Revocarea  ofertei  de către  ofertant  în  perioada  de  valabilitate  a  acesteia,  potrivit

anunţului, atrage după sine pierderea garanţiei de participare.
m) Revocarea de către ofertantul câştigător a ofertei după adjudecare, atrage după sine

anularea licitaţiei şi pierderea garanţiei de participare şi,  dacă este cazul,  plata de
daune interese de către partea în culpă.

n) Daune interese reprezintă paguba efectivă şi  câştigul nerealizat calculat  la nivelul
arendei ofertate de câştigător în cadrul procedurii de licitaţie până in momentul sem-
nării unui nou contract de arendare dar nu mai tîrziu de 12 luni,.

o) Conţinutul ofertei  trebuie sa rămână confidenţial  până la data stabilită  pentru de-
schiderea acestora, arendatorul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor
oferte numai după această dată;

4.3. ELEMENTE DE PREŢ
1. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 1.800 lei/ha/an.
2. Preţul arendei, licitat, va fi indexat anual cu rata inflaţiei;

    Modul de achitare a preţului arendei cât şi clauzele pentru respectarea obli-
gaţiilor de plată, se vor stabili prin contractul de arendare .



Cap.V. INFORMAŢII PRIVIND
CRITERIUL DE ATRIBUIRE

5.1. Criteriul de atribuire al contractului de arendare este:

CEL MAI MARE NIVEL AL ARENDEI/ha/an - OFERTATE.

5.2. Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor.

5.3. Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom numai pe baza documentaţiei de

atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

5.4. Membrii  comisiei  de evaluare,  supleanţii,  observatorii  şi  invitaţii  trebuie să respecte

regulile privind conflictul de interese.
Membrii comisiei de evaluare şi observatorii au obligaţia de a păstra confi-

denţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate .



Cap.VI. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL
DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC

6.1 Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, 

modificarea şi încetarea contractului de arendare, precum şi a celor privind acordarea de de-

spăgubiri se realizează potrivit prevederilor Codului Civil şi Codului de Procedură Civilă cu 

modificările şi completările ulterioare.

6.2 Acţiunea în justiţie se introduce la secţia civilă a tribunalului în a cărui jurisdicţie 

se află sediul arendatorului.



Cap. VII Informaţii referitoare la
clauzele contractuale obligatorii

7.1. Arendaşul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi
de  permanenţă  a  bunului  ce  face  obiectul  arendei,  potrivit  obiectivelor  stabilite  de  către
arendator

7.2. Arendaşul este obligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul aren-
dei;

7.3. Arendaşul este obligat să plătească arenda;
7.4. Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contract.
7.5. La încetarea contractului de arendare prin ajungerea la termen, arendaşul este 

obligat să restituie arendatorului în deplină proprietate terenul împreună cu toate investiţiile 
realizate pe acesta;



CONTRACT DE ARENDARE
privind arendarea a unui teren cu destinaţia agricolă - categoria de folosinţă arabil,

proprietatea privată a comunei Grivita, situat
în intravilanul comunei GRIVITA

Nr. ______ /____ din

I. Părţile contractante

COMUNA GRIVITA,  cu sediul în comuna Grivita, Str.6, nr.33, tel. 0243/243001,
fax. 0243/243001, Cod fiscal 4427927, cont  _______________________________, deschis
la Trezoreria Municipiului Slobozia, reprezentat prin domnul Stroe Vasile -  Primar al Co-
munei Grivita, în calitate de ARENDATOR, pe de o parte,

Şi
____________________, cu sediul în ________________________, str.___________,

nr.__, jud.___________cod.____________, C.I.F./C.U.I nr._______________număr de ordine
la Registrul Comerţului_______________, cont RG___________________________, deschis
la_________________________, telefon/fax ______, în calitate de ARENDAŞ,
(persoană juridică) pe de altă parte,

Sau
____________________, domiciliat în , str.___________,

nr.„, jud._____________ cod. C.N.P._________________________C.I/B.I seria
_____, nr. , eliberat la data de ...........................de...................
cont_______________________________, deschis la. . .,.....,
telefon/fax___________în calitate de ARENDAŞ, pe de altă parte, (persoană fizică)

La data de ................. . . ., la sediul arendatorului în temeiul Legii nr.287/2009,
privind Codul Civil. ,art.l836 - 1850 şi al Hotărârii Consiliului Local Grivita de aprobare a
arendării nr................................. din................ . ......,  s-a  încheiat  prezentul  contract  de
arendă

II. Obiectul contractului de arendă
Art. 1. (1) Obiectul contractului de arenă este predarea de către arendator şi preluarea

în  scopul  exploatării  de  către  arendaş  a  terenului  cu destinaţia  agricolă -  categoria  de
folosinţă arabil , proprietatea privată a comunei Grivita , situat în intravilanul comunei

GRIVITA, Sat Smirna în suprafaţă totală de 0,7298 ha.

(2) Terenul arendat va fi folosit de către arendaş doar în scopul - exploataţiei agricole pentru
conform ofertei depuse la licitaţia deschisă din data de

(3) In derularea contractului de arendă, arendaşul va utiliza următoarele categorii de
bunuri:

a) Bunurile de retur: constând din teren cu destinaţia agricolă (- categoria de folosinţă
arabil, 0,7298 ha;

b) Bunurile de preluare: bunurile utilizate de către arendaş pe perioada arendei, care nu
sunt bunuri de retur, dar pentru care arendatorul îşi exprimă intenţia de a le cumpăra la



încetarea arendei, dacă este cazul;
c) Bunurile proprii: bunuri utilizate pe durata arendării de arendaş ce sunt şi rămân pro-

prietate a acestuia la încetarea contractului, dacă nu sunt fructe industriale sau nu fac
obiectul intenţiei arendatorului de a le achiziţiona ca bunuri de preluare.

(4) La încetarea contractului de arendă, din orice cauză arendaşul este obligat să restituie, în
deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul arendat.
(5) La încetarea, din orice cauză, a contractului de arendă bunurile ce au fost utilizate de aren-
daş în derularea contractului vor fi repartizate după cum urmează:

- bunurile de retur, aşa cum au fost stabilite în caietul de sarcini, se vor întoarce în
posesia arendatorului, gratuit şi libere dc orice sarcini;

- bunurile de preluare, aşa ciun au fost stabilite în caietul de sarcini vor fi dobândite
de arendator de la arendaş contra unei sume de bani stabilite pe bază de evaluare
întocmită de una din părţi şi însuşită de cealaltă parte sau pe bază de raport de
evaluare întocmit de un evaluator independent;

- bunurile proprii, aşa cum au fost stabilite în caietul de sarcini, vor rămâne în pro-
prietatea şi posesia arendaşului.

Art. 2. (1) Arendarea se face în condiţiile stabilite prin caietul de sarcini, anexat la 
prezentul contract care este parte integrantă din.acesta.

(2) Predarea-primire'terenului:ce face obiectul arendei se va efectua în termen de 10 zile de
la încheierea contractului, şi va fi consemnată într-un proces-verbal încheiat între părţi care
devine anexa la contract.

(3) Contractul de arendă încheiat în scris şi înregistrat la primăria pe raza cărora se află
terenul constituie titlu executoriu pentru plata arendei la termenele şi în modalităţile stabilite în
contract.

(4) Nivelul arendei nu poate fi modificat de arendaş ca urmare a unor pierderi datorate unor
factori naturali (calamităţi, inundaţii, secetă etc.).

(5) Părţile sunt obligate să notifice primăriei pe raza căreia se află terenul arendat şi la care
a fost înregistrat contractul de arendă orice modificare a nivelului arendei.

(6) Arendaşul are interdicţia de a subarenda sau cesiona, total sau parţial contractul de
arendă.

III. Termenul
Art. 3. (1) Durata arendei este de_______ani, începând de la data predarii-primirii până

la_______________.
(2) Arendaşul poate solicita în scris, cu minim 12 luni înainte de expirarea duratei contrac-

tului de arendă, arendatorului, reînnoirea acestui contract ,potrivit art. 1848, alin. (1) din Codul
Civil

(3) Contractul se poate reînnoi, pentru im termen egal cu cel iniţial ca urmare a acordului
expres manifestat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Ialomiţa.

IV. Arenda
Art. 4. (1) Nivelul arendei este de___________. lei/ha/an aşa cum a fost specificat

în oferta de preţ, iar valoarea totala pentru cele 0,7298 ha, arenda este de_______ lei/an şi se
va plăti după cum urmează;

a) pentru perioada cuprinsă de la predării terenului arendat de arendă ,până la 31 decem-
brie a anului în care s-a predat terenul, arenda se plăteşte în doua tranşe, respectiv:
50% din cuantumul arendei până la data de 31 iulie iar diferenţa de 50% până la data
de 31 octombrie.

b) pentru următorii ani, arenda se plăteşte în două tranşe, respectiv: 50% din cuantumul
arendei până la data de 31 iulie iar diferenţa de 50% până la data de 31 octombrie.

c) pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an al arendării şi data încetării



contractului de arendă, arenda se plăteşte până Ia data de 31 ianuarie a anului respec-
tiv.
(2) Arenda se indexează anual, ia 1 ianuarie, cu indicele de inflaţie comunicat de In-

stitutul Naţional de Statistică pentru anul precedent.

V. Plata arendei

Art.  5.  (1)  Plata  arendei  se  face  de  către  arendaş  in  contul  nr.
____________________________  deschis  Ia  Trezoreria  Municipiului  Slobozia,  la
termenele şi în condiţiile prevăzute la  art.4  din prezentul contract, pe baza facturii emise de
arendator.

(2) Neplata arendei în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 4
din contract, atrage după sine transmiterea de către .arendator a unei somaţii de plată, către
arendaş,

(3) Dacă în termen de 15 zile de la transmiterea somaţiei de plată, arendaşul nu a efec-
tuat plata, atunci contractul de arendă este reziliat de drept, fără intervenţia instanţelor judecă-
toreşti, prezenta clauză echivalând unui pact comisoriu de gradul IV, conform art. 1553 din Co-
dul Civil şi se procedează la revenirea terenurilor ia dispoziţia arendatorului fără nicio obligaţie
a acestuia faţă de arendaş.

(4) Arendaşul rămâne obligat să plătească arenda datorată până la retragerea terenului
arendat, stabilită prin procesul verbal de predare-primire şi a penalizărilor de întârziere, calcu-
late potrivit art. 11 alin.2 din prezentul contract datorate până la plata integrală a sumelor din
arendare.

Vi. Documentele contractului:
Art 6. (1) Documentele contractului sunt:

Oferta de preţ parte integrantă din prezentul contract 
Caietul de sarcini al licitaţiei publice de arendare Pro-
cesul verbal de predare - primire a terenului arendat
Titlul de garanţie constituit printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii
de o societate bancară, sau o societate de asigurări.

VII. Drepturile şi obligaţiile părţilor 
Art. 7.1. - Drepturile şi obligaţiile arendatorului:

a) Să predea terenul arendaşului la termen şi în condiţiile stabilite de prezentul contract;



b) Să il garanteze pe arendaş de evicţiune totală sau parţială, precum şi de viciile ascunse
ale lucrului pe care îl arendează;

c) Să nu ia niciun fel de măsuri în legătură cu exploatarea terenului arendat, de natură să-
1 tulbure pe arendaş;

d) Să controleze oricând modul în care arendaşul exploatează terenul arendat, Pe timpul
controlului, proprietarul va fi însoţit de arendaş sau de un împuternicit al acestuia;

e) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a arendaşului şi în prezenţa
reprezentantului acestuia, cu excepţia cazurilor când arendaşul îşi dă acordul, în scris,
cu privire la verificarea în absenţa sa sau când aceasta are rolul de a constata situaţii
de fapt reclamate, în scris, de arendaş,

f) In caz de tulburări ale terţilor în exploatarea normală a terenului, să acţioneze împre-
ună cu arendaşul, potrivit legii, pentru încetarea actelor de tulburare;

g) Să primească, la încetarea contractului, terenul care a făcut obiectul acestuia.
h) Arendatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementara contractului

de arendă,  din motive excepţionale  legate  de interesul  naţional  sau judeţean,  noti-
ficând acest fapt arendaşului.

i) Arendatorul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de arendă, în afară
de cazurile prevăzute expres de lege şi de prezentul contract.

j) Arendatorul este obligat să notifice arendaşul la apariţia oricăror împre-
jurări de natură să aducă atingere drepturilor sale.

k) Arendatorul are dreptul ca pe parcursul derulării contractului, dacă interesul public,
judeţean sau naţional  o impune,  prin act  adiţional  la  prezentul  contract,  să reducă
suprafaţa arendată în condiţiile art. 14

Art. 7.2. - Drepturile şi obligaţiile arendaşului:
a) Arendaşul  are  dreptul  de  a  exploata  în  mod  direct,  pe  riscul  şi  pe  cheltuiala  sa,

bunurile ce fac obiectul contractului de arendă.
b) Să primească terenul arendat la termen şi în condiţiile stabilite de prezentul contract;
c) Să folosească terenul pe care l-a arendat în scopul pentru care a fost arendat, după

cum s-a prezentat în oferta depusă la licitaţia publică în condiţiile stabilite prin con-
tract;

d) Să nu degradeze terenul arendat;
e) Să nu schimbe categoria de folosinţă a terenului arendat fără acordul scris al

arendatorului; ; :-
f) Sa plătească arenda la termenul şi în condiţiile prevăzute la cap, IV;
g) Să ceară acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investiţii pe teren;
h) Să suporte taxele de încheiere, înregistrare şi publicitate a contractului de arendă ;
i) Să comunice arendatorului şi să solicite acestuia să intervină în cazurile în care este

tulburat de terţi în exploatarea terenului arendat;
j) La încetarea contractului, are obligaţia de a restitui terenul arendat în starea în care l-a

primit de la arendator;
k) Să plătească impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea terenului aren-

dat;
l) Să depună în termen de 5 zile lucrătoare la primăria în a cărei rază teritorială se află

bunurile arendate, un exemplar a prezentului contract de arendă, pentru a fi înregistrat
în registrul special ţinut de secretarul consiliului local şi să comunice arendatorului o
copie înregistrată a contractului de arendă.

m) Arendaşul este obligat să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi de
permanenţă,  a  bunurilor  care fac obiectul  arendei,  potrivit  obiectivelor  stabilite  de
către arendator şi ofertei de categorie de cultură depuse la licitaţia publică.

n) Arendaşul este obligat să respecte condiţiile impuse de protecţia mediului.
o) La încetarea contractului de arendă prin ajungere la termen sau din alte cauze pre-



văzute în prezentul contract, arendaşul este obligat să restituie proprietarului, pe bază
de proces-verbal de predare-primire, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod
gratuit şi libere de orice sarcini.

p) Arendaşul, în situaţia în care doreşte construirea unor obiective cu caracter provizoriu,
este  obligat  să  obţină  autorizaţie  de  construire,  conform Legii  nr.50/1991,  care  să
conţină obligatoriu, avizul favorabil al arendatorului.

q) In cazul în care arendaşul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de
natură să conducă la imposibilitatea de exploatare a terenului, va notifica deîndată dar
nu mai târziu de 15 zile de la data constatării acest fapt arendatorul, în vederea luării
măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii exploatării terenului,

r) Arendaşul este obligat să nu deterioreze sau distrugă construcţiile sau amenajările 
aflate pe terenul arendat, respectiv: drumuri, canale de aducţiune, canale de desecare, 
precum şi să execute, ori de câte ori este necesar, reparaţii ia aceste bunuri, pe cheltu-
iala proprie, în vederea bunei funcţionări a acestora.

s) Să îndeplinească cu bună credinţă, toate obligaţiile contractuale ce îi revin, inclusive-
cele rezultate din caietul de sarcini

VIII Garanţii
Art.8.1 .In termen de 45 de zile de la data încheirii contractului de arendă, arendaşul

va depune cu titlu de garanţie, suma de ___________ Lei, reprezentând o cota procentuală
de  10%  din suma datorată arendatorului cu titlu de arendă aferentă unui an calendaristic de
arendare, pentru prelevarea majorărilor dc întârziere şi sumelor.datorate arendatorului de către
arendaş, în baza contractului de arendă.

Art.8.2. Garapţia se returnează la cererea scrisă a arendaşului, în termen de 7 zile de la
încetarea contractului dc arendă, dacă aceasta nu a fost utilizată de către arendator, pentru prel-
evarea penalităţilor de întârziere şi sumelor datorate arendatorului de către arendaş, în baza
contractului de arendă, .

Art.8.3, Garanţia se constituie priutr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii
dc o societate bancară, sau b societate: de .asigurări şi devine anexă la contract.

Art.8.4.(l) Garanţia trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate
prevăzute în contractul de arendă. 

(2) Garanţia trebuie să fie irevocabilă.
(3) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei  se va executa

necondiţionat, respectiv la primă cerere a arendatorului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire
la culpa persoanei garantate

(4) Arendaşul are obligaţia de a reînnoi garanţia dacă această nu acoperă iniţial întrea-
ga perioadă a contractului de arendă

Art.8.5.Garanţia se poate depune şi la Trezoreria Slobozia, prin ordin de plată, în con-
tul  arendatorului  nr.________________________ deschis  la  Trezoreria  Municipiului
Slobozia sau la casieria Consililui Local Grivita.

IX. încetarea  contractului  de
arendă Art.9.1, Prezentul contract de arendă încetează prin :

a) înţelegerea părţilor, pentru motive întemeiate verificate şi acceptate de arendator, sub
condiţia achitării de către arendaş, a arendei şi a altor obligaţii izvorâte din contract.
La expirarea duratei stabilite în contract.

b) Contractul de arendă poate înceta, în cazul în care interesul naţional sau judeţean o im-
pune, prin denunţarea unilaterală de către arendator, cu plata miei despăgubiri juste şi
prealabile în sarcina acestuia (constând în cheltuieli cu înfiinţarea culturilor şi valoarea
recoltelor din respectivul an agricol, dovedite cu documente sau constate de către o
comisie  formată  din  specialişti  din  cadrul  instituţiilor  din  subordinea  Ministerului
Agriculturii).  în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată de la sediul
concedentului.



(2) In situaţia existenţei  unui litigiu în acest  sens,  obligaţia  arendaşului  de a preda
terenul arendatorului, survine în termen de 30 de zile de Ia data notificării.

c) In cazul imposibilităţii obiective a arendaşului de a exploata terenul arendat prin re-
nunţare, fără plata unei despăgubiri; Renunţarea la arendarea bunului din partea aren-
daşului, fără plata unei despăgubiri, la deteriorarea, dintr-o cauză de forţă majoră, a
bunului arendat sau în cazul imposibilităţi obiective a arendaşului de a exploata terenul
(imposibilitate dovedită cu acte de către arendaş acceptată de arendator); în acest caz
arendaşul va notifica arendatorul, în termen de 10 zile de la constatarea situaţiei inter-
venite, despre imposibilitatea obiectiva de realizare a activităţii. Imposibilitatea obiec-
tivă de a exploata bunul poate fi invocată în cazul falimentului sau al dizolvării soci-
etăţii arendaşe.

d) Prin decesul arendaşului sau dizolvarea, lichidarea orLfaljmentul persoanei juridice re-
spective.

Art.9.2. Rezilierea contractului intervine :
a) In cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către arendaş, prin rezilierea unilater-

ală de către arendator, cu plata arendei datorată pentru, anul calendaristic respectiv în
care are loc rezilierea contractului şi a eventualelor penalităţi de întârziere aferente în
sarcina arendaşului cu o noti ficare prealabilă de 15 zile;

b) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către arendator, prin rezilierea
unilaterală de către arendaş, cu plata de despăgubiri în sarcina arendatorului cu o noti-
ficare prealabilă de 15 zile;

c) în cazul în care arendaşul nu exploatează terenul în scopul în care a fost arendat, cu
obligaţia pentru arendaş de a plăti arenda .pentru anul calendaristic respectiv în care
are loc rezilierea contractului. .

d) Neplata arendei in termen de 30 de zile deja împlinirea termenului prevăzut la  art. 4
din contract, atrage după sine transmiterea de către arendator a unei somaţii de plată,
cştre arendaş. Dacă în termen de 15 zile de la transmiterea somaţiei de plată, arendaşul

 nu a efectuat plata, atunci contractul de arendă este reziliat de drept, fără intervenţia in-
stanţelor j udccătorcşti, prezenta clauză echivalând unui pact comisoriu de gradul IV, conform 
art. 1553 din Codul Civil şi se procedează la revenirea terenurilor la dispoziţia arendatorului 
fără nicio obligaţie a acestuia faţă de arendaş. 

9.2.1 Predarea - preluarea terenurilor care fac obiectul acestui contract se va face pe 
bază de proces-verbal încheiat între părţi, în prezenţa unui reprezentant al primăriei pe raza 
căreia se află terenul arendat.

a. Arendaşul va fi înştiinţat de către arendator de data semnării procesului verbal cu 7 zile
înainte de data stabilită.

b. în cazul în care după semnarea contractului de arendă, arendaşul sau un reprezentant al
acestuia nu se prezintă sau refuză să semneze procesul verbal de predare-preluare a
terenurilor se va aplica procedura reglementată de punctual 3.9 din caietul de sarcini,
anexă la prezentul contract.
A

c. In caz de neprezentare a arendaşului sau reprezentantul împuternicit al acestuia, la pro-
cesul de predare preluare a terenurilor datorită rezilierii contractului, procesul verbal va
fi  semnat  în  lipsa,  bunurile  trecând în  administrarea  Consiliului  Judeţean  Ialomiţa,
libere de orice sarcini, procesul verbal fiind opozabil arendaşului.

d. în mod similar se procedează şi în cazul refuzării semnării procesului verbal de către
arendaş sau reprezentantul împuternicit al acestuia.

e. Procesul  verbal  se  întocmeşte  în  3  (trei)  exemplare  şi  se  transmite  arendaşului  şi
primăria unde este înregistrat contractual de arendă în termen de 5 zile de la semnarea
acestuia.



X. Clauze contractuale referitoare la obligaţiile de mediu în-
tre arendator şi arendaş

Art.  10.1.  Arendaşul  trebuie  să  exploateze  terenul  în  conformitate  cu normele  de
mediu impuse de legislaţia în vigoare, acesta fiind singurul responsabil pentru orice daună pro-
dusă terţilor sau pentru nerespectarea normelor în această materie.

XI. Răspunderea contractuală
Art. 11.1.Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul con-
tract de arendă atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.
Art.11.2.Pentru nerespectarea obligaţiei impusă de art.5 alin.(l) din prezentul contract, aren-
daşul va plăti penalizări de întârziere, de la .scadenţă până în momentul plăţii, în cuantum de
0,15 % pentru fiecare zi de întârziere, stabilite în conformitate cu prevederile art. 1535 alin.(l),
din Legea nr.287/2009, privind CodulCivil.
Art.11.3. Nerespectarea prevederilor contractuale în mod culpabil, dă dreptul arendatorului, în
condiţiile art. 1553 alin (2) partea finală din Codul C i v i l s ă  rezilieze de drept contractul, fără
altă formalitate şi fără intervenţia instanţelor de judecată.

XII. Definiţii
Art.12.1. Forţa majoră - (art. 1351, alin.(2) Cod Civil) - este orice eveniment extern, impre-
vizibil, absolut invincibil şi inevitabil *
12.1.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
12.1.2. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturi le. ce li şe cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
12.1.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
12.1.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30 
de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezen-
tului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
Art.l2.2.Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la produc-
erea prejudiciului, şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc carac-
teristicile forţei majore, :

XIII. Litigii
Art.13.1.  Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de
arendă se realizează potrivit prevederilor Codului Civil,
Art.13.2.  Arendatorul şi arendaşul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amia-
bilă, prin negociere, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea contractului.
Art. 13.3. Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor negocieri, arendatorul şi arendaşul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să
se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la domiciliul arendatorului, 
potrivit dreptului comun.



ARENDATOR,

COMUNA GRIVI-

TA

ARENDAŞ,

XIV. Alte clauze

Art. 14. În cazul terenurilor arendate, dacă pe parcursul derulării contractelor de arendă, in-
teresul național, județean sau local o impune, contractual de arendă poate înceta din inițiativa
arendatorului, prin denunțare unilateral, cu plata unei juste și prealabile despăgubiri.

încheiat astăzi,____________, în 3 (trei) exemplare, dintre care unul la arendator, şi
2(două) la arendaş cu obligaţia de a înregistra şi preda un exemplar la Consiliul Local pe raza 
căruia se află terenul arendat,



Semnătura ofertant

(demimirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către:
CONSILIUL LOCAL GRIVITA -
Comuna Grivita, Str.6, nr.33, jud. Ialomiţa

Examinând documentaţia de atribuire,, __________________________ne oferim ca, în
(numele ofertantului)

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, să arendăm la
preţul de :

1. _________________________lei/ha/an ,suprafaţa de 0,7298 ha teren destinaţie
agricolă, categoria arabil

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile,
de la data depunerii ofertei şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate

Până la încheierea şi semnarea contractului de arendare această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.

Am înţeles  şi  consimţim că,  în  cazul  în  care  oferta  noastră  este  stabilită  ca  fiind
câştigătoare, să constituim cu titlu de garanţia o suma în conformitate cu prevederile din docu-
mentaţia de atribuire.

Data 

L.S.

Cultura de cereale □ Plante medicinale şi aromatice □

Legumicultura □ Plante tehnice şi industriale □

Plante furajere □ Plante energetice □

2. Obiectul arendării.(se va marca cu categoria de cul-
tură) :

Alte culturi (cf, caiet de sarci-
ni)



(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:_____________________________________________

2. Codul fiscal:__________________________________________________

3. B.L/C.L seria____Nr.________: C.N.P.______________________________
(pentru persoane fizice)

4. Adresa sediului central:_____________________.____________________ -

5. Telefon:______________________________________________________

Fax:_________________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________

6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare____________________________
(numărul, data si locul de inmatriculare/inregistare)

7. Obiectul de activitate ___________________________________
(in. conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Cont de Trezorerie__________

8. Persoană de decizie :_______________________________________________
(Nume ,prenume, funcţia)

Ofertant
(semnătură autorizata)



MODEL ANUNŢUL PUBLICITAR
privind arendarea unui teren cu destinaţia agricolă - categoria de folosinţă arabil,

proprietatea privată a comunei Grivita situat
în intravilanul comunei GRIVITA

La sediul Consiliului Local Grivita, situat în comuna Grivita, Str.6,
nr.33, judeţul Ialomiţa va avea loc la data de_________, ora _______, LICITAŢIE DESCHISA

în vederea atribuirii prin arendare a unui teren cu suprafaţa de 0,7298 ha, teren cu
destinaţia agricolă - categoria de folosinţă arabil, situat în intravilanul comunei Grivita
aparţinând domeniului privat al comunei Grivita, în vederea arendării pentru exploataţia

agricolă, conform Hotărârii Consiliului Local Grivita nr._______, din data de_____________
Terenul menţionat mai sus se arendează pe o perioada de :

• 5 ani de la data semnării contractului de arendare pentru :
- Plante tehnice şi industriale
- Plante furajere
- Plante medicinale şi aromatice
- Creşterea animalelor (Modulul 1- Giurgeni) dacă nu s-au depus cel puţin 3 oferte val-

abile pentru activităţi agricole
• 10 ani de la data semnării contractului de arendare pentru :

Cultura de cereale
- Legumicultura

• 20 ani de la data semnării contractului de arendare pentru ;
Plante energetice (plop energetic şi salcie energetică)

- Culturile de cătină albă, mo rin ga oleiferă şi afine .
Arendaşul poate solicita în scris, cu minim 12 luni înainte de expirarea duratei contractului de

arendă, arendatorului, reînnoirea acestui contract ,potrivit art.1848, alin, (1) din Codul Civil.
Contractul  se poate  reînnoi,  pentru un termen egal  cu cel  iniţial  prin Hotărâre a  Consiliului

Judeţean Ialomiţa.

Arenda minimă de pornire a licitaţiei este de : 1.800 lei/ha/an
• Procedura de arendare : - LICITAŢIA DESCHISĂ -.
• Lansarea anunţului publicitar în  3 zile lucrătoare  de la data aprobării documentaţiei de

arendare prin hotărâre de Consiliu Local Grivita.
• Criteriul de atribuire al contractului de arendare este cel mai mare nivel al arendei ofer-

tate - lei/ha/an .
• Garanţia de participare - în cuantum de 5 % din suma datorată arendatorului, cu titlu de

arendă minimă (de la care se porneşte licitaţia pentru primul an al arendei, calculată la
suprafaţa de 0,7298 ha).

• Caietul de sarcini se poate procura începând cu data publicării anunţului publicitar de la 
sediul Consiliului Local Grivita . Caietul de sarcini împreună cu instrucţiunile privind or-
ganizarea şi desfăşurarea procedurii de arendare se pot achiziţiona la preţul de 20 lei.

• Termenul limita de depunere a ofertelor este data de ______________ ora ______ la
registratura Consiliului Local Grivita,

• Data primirii solicitări de clarificări___________________.
• Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de __________________ ora

_______la sediul Consiliului Local Grivita.
• Valabilitatea ofertelor 90 zile de la data depunerii.
• Limba de redactare a ofertei - Română.
• Comunicarea rezultatului licitaţiei - în termen de 3 zile lucrătoare de la stabilirea ofertei

câştigătoare.
• încheierea contractului de arendare - în termen de 7 zile lucrătoare de la data la care

arendatorul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale.
• Informaţii suplimentare: la numărul de telefon: , 0243/2243001, fax. 0243/243001, Com-



partiment urbanism, cadastru si agricol, persoană de contact: inspector Ion Virginica.

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 aprobarea arendării prin licitatie publică a unei 
suprafețe de teren de 7298 mp

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 arendării prin licitatie publică a unei 

suprafețe de teren de 7298 mp.

          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 arendării prin licitatie publică a unei suprafețe de 

teren de 7298 mp 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

P r o i e c t
H O T Ă R Â R E

privind aprobarea arendării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 63824 mp

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea nr.79/05.01.2021 depusă la primărie de domnul Matei Marius;
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 108 din 10.01.2022 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 109 din 10.01.2022 ;
-  prevederile  HCL  nr.21/2021  privind  desemnarea  reprezentantilor  din  partea

Consiliului Local al Comunei Griviţa, în componenţa comisiilor de evaluare a ofertelor de
vânzare, închiriere, concesiune a bunurilor din domeniul public sau privat al UAT Grivița; 

- prevederile art.311, art.334, art.346, art.363 şi art.364, alin.(1) şi alin.(2) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

   Art.1 – Se aprobă raportul de evaluare nr.160 din 14.01.2022 întocmit de Moșescu
Valeriu Cabinet Expert Evaluator EI, EPI, EBM-Slobozia pentru  imobil- teren ce face parte
din domeniul privat al Comunei Grivița, în suprafață măsurată de 63824 mp, teren categorie
arabil,  situat în intravilanul comunei Grivița –Sat Smirna, Str.14, nr. FN, județul Ialomița,
având  numărul cadastral 30832 şi înscris în Cartea funciară nr. 30832 a localităţii Grivița -
Anexa nr.1 la prezenta hotărâre 
              Art.2 – Se aprobă Studiul de oportunitate, privind arendarea imobilului teren ce face
parte  din domeniul  privat  al  Comunei  Grivița,  în  suprafață  măsurată  de  63824 mp,  teren
categorie arabil, situat în intravilanul comunei Grivița ––Sat Smirna, Str.14, nr. FN, județul
Ialomița, având  numărul cadastral 30832 şi înscris în Cartea funciară nr. 30832 a localităţii
Grivița, conform Anexei nr.2, la prezenta hotărâre.
             Art.3 – (1) Se aprobă arendarea prin licitaţie publică a imobilului teren ce face parte

din domeniul privat al Comunei Grivița, în suprafață măsurată de 63824 mp, teren categorie
arabil, situat în intravilanul comunei Grivița ––Sat Smirna, Str.14, nr. FN, județul Ialomița,
având  numărul cadastral 30832 şi înscris în Cartea funciară nr. 30832 a localităţii Grivița, cu
destinație agricolă, identificat în planul de amplasament şi delimitare a imobilului, Anexa nr.3
la prezenta hotărâre. 

                (2) Terenul agricol prevăzut la alin.(1) se arendează cu destinația exploatație
agricolă pentru o durată de 10 ani, calculată de la data preluării terenului arendat.Contractul
de arendă poate fi prelungit prin hotărâre a Consiliului local Grivița cu o durată egală cu
durata inițială, la solicitarea arendașului înregistrată la arendator cu minim 12 luni înainte de
expirarea contractului de arendă.

           (3) Arendarea terenurilor se realizează prin procedura de licitație publică
deschisă, detaliată în Documentația de atribuire.



                          (4) Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este cel mai mare
nivel al arendei exprimată în lei/ha/an.

                (5) Cesiunea și subarendarea totală sau parțială este interzisă.
  Art.4 - Se aprobă Documentația de atribuire privind arendarea unei suprafețe de

63824  mp, teren  cu  destinație  agricolă-categoria  arabil,  situată  în  intravilanul  comunei
Grivița, Sat Smirna, Str.14, nr.FN, prevăzută în Anexa nr. 4  care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

  Art.5  –  (1) Se aprobă prețul de pornire a licitației în cuantum de  1800 lei/ha/an-
echivalent a 1500 kg. de grâu/ha/an(estimarea prețului la kg. de grâu este de 1,20 lei la
data întocmirii acestui studiu de oportunitate) în vederea atribuirii contractului de arendă.
                          (2)  Se aprobă prețul de achiziționare a Documentației de atribuire în

cuantum de 20 lei.
              Art.6- Se aprobă modalitatea de plată a arendei datorată, după cum urmează:

a) pentru perioada cuprinsă de la data predării terenului arendat de arendator până la
31 decembrie a 

anului  în  care  s-a  predat  terenul,  arenda se plătește   în  două tranșe,  respectiv  :  50% din
cuntumul arendei în termen de 45 de zile de la data predării-primirii terenului arendat, iar
diferența de 50% până la data de 31 decembrie.

b) pentru următorii ani ai arendării , arenda se plătește în două tranșe , respectiv: 50%
din cuantumul 

arendei până la data de 31 iulie, iar diferența de 50% până la data de 31 decembrie.
c) pentru perioada cuprinsă într 01 ianuarie a ultimului an al arendării și data încetării

contractului de 
arendă, arenda se plătește până la 31 ianuarie a anului respectiv;

d) arenda  datorată  de  arendaș  se  indexează  anual  la  01  ianuarie  a  fiecărui  an  cu
indicele de inflație, 

comunicat de Institul Național de Statistică, pentru anul precedent.  
Art.7 –În cazul terenurilor arendate, dacă pe parcursul derulării contractelor de arendă,

interesul  național,  județean  sau local  o  impune,  contractual  de  arendă  poate  înceta  din
inițiativa arendatorului, prin denunțare unilateral, cu plata unei juste și prealabile despăgubiri.

 Art.8 -Se împuterniceşte primarul comunei Grivița, domnul Stroe Vasile, să semneze
contractul de arendă pentru terenul cu destinație agricolă, în suprafață măsurată de 63824 mp,
teren categorie arabil,  situat în intravilanul comunei Grivița ––Sat Smirna,  Str.14,  nr.  FN,
județul Ialomița, având  numărul cadastral 30832 şi înscris în Cartea funciară nr. 30832 a
localităţii Grivița.

Art.9  –Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data aducerii la
cunoștința publică.
 Art.10- Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de compartimentele de
cadastru,  urbanism  ,  agricol  ,  respectiv  financiar  contabil din  cadrul  Primariei  comunei
Griviţa.

Art.11- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general 
al  comunei.

               INIŢIATOR,
                              PRIMAR    
                          Vasile  STROE                                                              
                                                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                                               SECRETAR GENERAL AL UAT,
                                                                               Dumitru- Marius  DEMETER
Nr. 11
Din 31.01.2022
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea arendării prin licitatie publică a unei suprafețe de teren de 63824 mp

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea nr.79/05.01.2021 depusă la primărie de domnul Matei Marius;
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 108 din 10.01.2022 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 109 din 10.01.2022 ;
-  prevederile  HCL  nr.21/2021  privind  desemnarea  reprezentantilor  din  partea

Consiliului Local al Comunei Griviţa, în componenţa comisiilor de evaluare a ofertelor de
vânzare, închiriere, concesiune a bunurilor din domeniul public sau privat al UAT Grivița; 

- prevederile art.311, art.334, art.346, art.363 şi art.364, alin.(1) şi alin.(2) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

- avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea 
domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi 
comerţ nr.425  din  31.01.2022; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

   Art.1 – Se aprobă raportul de evaluare nr.160 din 14.01.2022 întocmit de Moșescu
Valeriu Cabinet Expert Evaluator EI, EPI, EBM-Slobozia pentru  imobil- teren ce face parte
din domeniul privat al Comunei Grivița, în suprafață măsurată de 63824 mp, teren categorie
arabil,  situat în intravilanul comunei Grivița –Sat Smirna, Str.14, nr. FN, județul Ialomița,
având  numărul cadastral 30832 şi înscris în Cartea funciară nr. 30832 a localităţii Grivița -
Anexa nr.1 la prezenta hotărâre 
              Art.2 – Se aprobă Studiul de oportunitate, privind arendarea imobilului teren ce face
parte  din domeniul  privat  al  Comunei  Grivița,  în  suprafață  măsurată  de  63824 mp,  teren
categorie arabil, situat în intravilanul comunei Grivița ––Sat Smirna, Str.14, nr. FN, județul
Ialomița, având  numărul cadastral 30832 şi înscris în Cartea funciară nr. 30832 a localităţii
Grivița, conform Anexei nr.2, la prezenta hotărâre.
             Art.3 – (1) Se aprobă arendarea prin licitaţie publică a imobilului teren ce face parte

din domeniul privat al Comunei Grivița, în suprafață măsurată de 63824 mp, teren categorie
arabil, situat în intravilanul comunei Grivița ––Sat Smirna, Str.14, nr. FN, județul Ialomița,
având  numărul cadastral 30832 şi înscris în Cartea funciară nr. 30832 a localităţii Grivița, cu
destinație agricolă, identificat în planul de amplasament şi delimitare a imobilului, Anexa nr.3
la prezenta hotărâre. 

                (2) Terenul agricol prevăzut la alin.(1) se arendează cu destinația exploatație
agricolă pentru o durată de 10 ani, calculată de la data preluării terenului arendat.Contractul
de arendă poate fi prelungit prin hotărâre a Consiliului local Grivița cu o durată egală cu
durata inițială, la solicitarea arendașului înregistrată la arendator cu minim 12 luni înainte de
expirarea contractului de arendă.

           (3) Arendarea terenurilor se realizează prin procedura de licitație publică
deschisă, detaliată în Documentația de atribuire.
                          (4) Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este cel mai mare

nivel al arendei exprimată în lei/ha/an.
                (5) Cesiunea și subarendarea totală sau parțială este interzisă.



  Art.4 - Se aprobă Documentația de atribuire privind arendarea unei suprafețe de
63824  mp, teren  cu  destinație  agricolă-categoria  arabil,  situată  în  intravilanul  comunei
Grivița, Sat Smirna, Str.14, nr.FN, prevăzută în Anexa nr. 4  care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

  Art.5  –  (1) Se aprobă prețul de pornire a licitației în cuantum de  1800 lei/ha/an-
echivalent a 1500 kg. de grâu/ha/an(estimarea prețului la kg. de grâu este de 1,20 lei la
data întocmirii acestui studiu de oportunitate) în vederea atribuirii contractului de arendă.
                          (2)  Se aprobă prețul de achiziționare a Documentației de atribuire în

cuantum de 20 lei.
              Art.6- Se aprobă modalitatea de plată a arendei datorată, după cum urmează:

a) pentru perioada cuprinsă de la data predării terenului arendat de arendator până la
31 decembrie a 

anului  în  care  s-a  predat  terenul,  arenda se plătește   în  două tranșe,  respectiv  :  50% din
cuntumul arendei în termen de 45 de zile de la data predării-primirii terenului arendat, iar
diferența de 50% până la data de 31 decembrie.

b) pentru următorii ani ai arendării , arenda se plătește în două tranșe , respectiv: 50%
din cuantumul 

arendei până la data de 31 iulie, iar diferența de 50% până la data de 31 decembrie.
c) pentru perioada cuprinsă într 01 ianuarie a ultimului an al arendării și data încetării

contractului de 
arendă, arenda se plătește până la 31 ianuarie a anului respectiv;

d) arenda  datorată  de  arendaș  se  indexează  anual  la  01  ianuarie  a  fiecărui  an  cu
indicele de inflație, 

comunicat de Institul Național de Statistică, pentru anul precedent.  
Art.7 –În cazul terenurilor arendate, dacă pe parcursul derulării contractelor de arendă,

interesul  național,  județean  sau local  o  impune,  contractual  de  arendă  poate  înceta  din
inițiativa arendatorului, prin denunțare unilateral, cu plata unei juste și prealabile despăgubiri.

 Art.8 -Se împuterniceşte primarul comunei Grivița, domnul Stroe Vasile, să semneze
contractul de arendă pentru terenul cu destinație agricolă, în suprafață măsurată de 63824 mp,
teren categorie arabil,  situat în intravilanul comunei Grivița ––Sat Smirna,  Str.14,  nr.  FN,
județul Ialomița, având  numărul cadastral 30832 şi înscris în Cartea funciară nr. 30832 a
localităţii Grivița.

Art.9  –Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data aducerii la
cunoștința publică.
 Art.10- Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de compartimentele de
cadastru,  urbanism  ,  agricol  ,  respectiv  financiar  contabil din  cadrul  Primariei  comunei
Griviţa.

Art.11- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general 
al  comunei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 4 februarie 2022 , cu un număr de 13 voturi 
“Pentru”, 0 voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.            

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              Dumitru  DAMIAN                                       
                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                               SECRETAR GENERAL  AL UAT,
                                                                                  Dumitru -Marius  DEMETER

Nr. 11
Din 04.02.2022
Adoptată la Griviţa
Ex



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 108 din 10.01.2022

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotarare privind aprobarea arendării prin licitatie publică 
a unei suprafete de teren de 63824 mp

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

cererea   nr.79/05.01.2021  depusă  la  primărie  de  domnul  Matei  Marius  și  studiul  de

oportunitate întocmit de viceprimarul comunei cu privire la arendarea suprafeței de 63824

mp.  precum  și  atragerea  de  investiții  cu  creerea  locurilor  de  muncă  consider  oportună

aprobarea arendării prin licitație publică conform proiectului prezentat.

PRIMAR,

Vasile  STROE



JUDETUL IALOMITA

PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

Nr. 109 din 10.01.2022

R A P O R T,

privind aprobarea arendării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 63824 mp.

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

primarului comunei Grivița, arăt că proiectul privind aprobarea arendării prin licitatie publică 

a unei suprafețe de teren de 63824 mp. îndeplinește condițiile legale de promovare.Astfel în 

conformitate cu prevederile art.311, art.334, art.346, art.363 şi art.364, alin.(1) şi alin.(2) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul local aprobă prin hotărâre arendarea și procedura de desfășurare a licitației.

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

aprobarea arendării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 63824 mp..

INSPECTOR,

Virginica ION



   Anexa nr.2 la HCL NR.11/04.02.2022

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind arendarea imobilului teren ce face parte din domeniul privat al Comunei
Grivița, în suprafață măsurată de 63824 mp, teren categorie arabil, cu destinație

agricolă, situat în intravilanul comunei Grivița ––Sat Smirna, Str.14, nr. FN, județul
Ialomița, având  numărul cadastral 30832 şi înscris în Cartea funciară nr. 30832 a

localităţii Grivița,

1. OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE 

Prezentul studiu are ca scop stabilirea oportunității arendării a imobilului teren ce face
parte  din domeniul  privat  al  Comunei  Grivița,  în  suprafață  măsurată  de  63824 mp,  teren
categorie arabil, situat în intravilanul comunei Grivița – Sat Smirna, Str.14, nr. FN, județul
Ialomița, având  numărul cadastral 30832 şi înscris în Cartea funciară nr. 30832 a localităţii
Grivița.

Concluziile  studiului  de  oportunitate  sunt  valabile  la  data  de  10.01.2022,  data
înregistrării raportului de evaluare, dată la care cursul valutar comunicat de BNR a fost de
4,9439 lei/euro, prețul de cotație al grâului este de 1200 lei/tonă.

2. SITUAȚIA URBANISTICĂ A OBIECTULUI ARENDĂRII 

Terenul ce urmează a fi arendat are o suprafaţă masurată de 63824 mp teren categorie
arabil, situat în intravilanul comunei Grivița ––Sat Smirna, Str.14, nr. FN, județul Ialomița,
având  numărul cadastral 30838 şi înscris în Cartea funciară nr. 30838 a localităţii Grivița,
suprafața ce aparține domeniului privat al comunei Grivița.

Terenul are destinație agricolă fiind de categori arabil situat în intravilanul Satului
Smirna, Comuna Grivița, Județul Ialomița.

Potrivit PUG terenul este situat în zona de locuințe a Satului Smirna, Comuna Grivița,
Județul Ialomița.

Din punctul de vedere al tipului de proprietate terenul aparţine domeniului privat al
Comuna Grivița, Județul Ialomița, în conformitate cu inventarul domeniului privat aprobat
prin HCL nr.30/30.06.2020.

3. MOTIVAŢIA ARENDĂRII

Propunerea  de  arendare  este  în  concordanță  cu  strategia  de  dezvoltare  economico-socială
privind valorificarea superioară a resurselor existente, vizează încurajarea inițiativei private
prin  conferirea  unei  stabilități  pe  o  durată  îndelungată  care  să  permită  cetățenilor  să
investească  cu  impact  pozitiv  asupra  potențialului  economic  al  zonei  și  este  susținută  de
solicitarea  de  arendare  -  cererea  nr.79/05.01.2021  depusă  la  primărie  de  domnul  Matei
Marius.

4. TEMEI  LEGAL

Conform prevederile art. 129, alin. (2), litera c) și alin. (6), litera b) din  Ordonanța de
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,
Consilile  locale  exercită  atribuții  privind  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al



comunei,  oraşului  sau  municipiului  și  hotărăsc  vânzarea,  darea  în  administrare,
concesionarea,  darea  în  folosinţă  gratuită  sau  închirierea  bunurilor  proprietate  privată  a
comunei, oraşului sau municipiului, după caz, încondiţiile legii.

Vânzarea bunurilor din domeniul privat al  statului sau al  unităţilor administrativ-
teritoriale se face prin licitaţie publică, organizată în condiţiile prevăzute la art. 334-346, cu
respectarea principiilor  prevăzute  la  art.  311 și  art.  363,  din  Ordonanța  de Urgență   nr.
57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, cu excepţia
cazurilor în care prin lege se prevede altfel.

Preţul minim de arendare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare și a studiu de
oportunitate aprobat de consiliul local .

5. ELEMENTE  DE  ORDIN  ECONOMIC,  FINANCIAR,  SOCIAL  ȘI  DE
MEDIU

Propunerea de arendare are ca fundament următoarele argumente:
- administrarea eficientă a domeniului privat al comunei Grivița;
- atragerea de venituri suplimentare la bugetul local al comunei Grivița;
- asigurarea unei sustenabilităţi şi a unei dezvoltări durabile a zonei;  
- atragerea  capitalului  privat  în  acţiuni  ce  vizează  satisfacerea  unor  nevoi  ale

comunitaţilor locale, precum si ridicarea gradului de civilizatie.
- afacerea propusă a se dezvolta va conduce la realizarea unor servicii necesare  de

înaltă calitate ce va satiface unele nevoi ale comunitaţi locale, 
- activitatea propusă a se defășura pe terenul în cauză va conduce la crearea unor

condiţii mai bune pentru desfăşurarea activităţii atât a angajaţilor cât şi a clienţilor, cu impact
pozitiv asupra comunităţii locale.

 
6. MODALITĂŢILE DE ARENDARE

Procedura de arendare se realizează cu aprobarea Consiliului Local în conformitate cu
prevederile  art. 334-346 și cu respectarea principiilor prevăzute la art. 311 și art. 363,  din
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările
ulterioare, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel. Vânzarea, concesionarea și
închirierea se fac prin licitatie publică, organizată în condițiile legii.

Pentru arendarea imobilului –teren arabil intravilan, cu destinație agricolă, se propune
ca procedură licitația publică cu oferte în plic.

7. ELEMENTE DE PREȚ

Având în vedere că valoarea de inventar este de 382944 lei și este superioară valorii de
piață, prețul minim de licitație ce va fi aprobat de către Consilul local va fi cel din inventar.
Astfel valoarea de inventar    s-ar amortiza în termen de 25 de ani cu un prețul de pornire a
licitației  în  cuantum de  1800  lei/ha/an-echivalent  a  1500  kg.  de  grâu/ha/an(estimarea
prețului  la  kg.  de  grâu  este  de  1,20  lei  la  data  întocmirii  acestui  studiu) în  vederea
atribuirii contractului de arendă, iar acesta va fi aprobat prin hotărârea Consiliului Local.

VICEPRIMAR,
ROTARU DANIEL



                                     Anexa nr. 4 la HCL nr. 11/04.02.2022

DOCUMENTA TIE DE ATRIBUIRE
Privind arendarea prin Licitaţie Deschisă a unei suprafeţe de 63824 mp teren cu destinaţia

agricolă - categoria de folosinţă ARABIL situată în intravilanul comunei- Grivița 

OPIS
           DOCUMENTA ŢIE DE ATRIBUIRE

Cap.I.Informaţii generale arendator
Cap.II. Date privind organizarea licitaţiei
Cap.III. Caiet de sarcini 
Cap.IV. Reguli privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei 
Cap.V. Criteriul de atribuire 

Cap.VI. Căi de atac 
Cap.VII. Clauze 
Cap.VIII. Draft contract 
Cap.IX. Formular ofertă

Cap.X. Formular informaţii generale ofertant 
Cap.XI. Draft anunţ 



Cap. I. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND
ARENDATORUL

1.1 Denumirea – COMUNA GRIVIȚA

1.2. Codul fiscal-4427927

1.3. Adresa – Comuna Grivița, Str.6, nr.33

1.3. Numărul de telefon - 0243/ 243001

1.4. Numărul de fax - 0243/ 243.001

1.6. Adresa de e-mail – primariagrivita@yahoo.com

1.7. Persoană de contact ;  Informaţii suplimentare:  la numărul
de telefon: 0243/243001  Compartiment cadastru, urbanism,agricol,
persoană de contact: inspector  Ion Virginica.



Cap.II. INSTRUCŢIUNI PRIVIND

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE ARENDARE;

2.1. FORMA DE ARENDARE
Forma de arendare se va realiza în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire

prin Licitaţie deschisă cu oferte în plic sigilat.
Cadrul legislativ de referinţă:

• Ordonanța  de  Urgență  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ  cu  modificările  și
completările ulterioare, 
• Hotărârea Consiliului Local, nr._____din data de ".
• Orice alte acte normative relative la obiectul caietului de sarcini.
• Codul Civil art.1836 -1850

La procedura pot participa persoane fizice şi juridice române cu participaţie de capital
autohton, străin sau mixt. şi care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi calificare solicitate
prin documentaţia de atribuire cu domeniul principal sau secundar de activitate „ activitate
agricolă

Arendatorul exclude din procedura de licitaţie publică pentru atribuirea contractelor de 
arendă, pe operatorii economici care şi-au încălcat în mod grav sau repetat în ultimii 3 ani 
obligaţia de plată către bugetul Comunei Grivița a arendei rezultate din contractele de aren-
dare a terenurilor aparţinând Comunei Grivița.

2.2. DESFĂŞURAREA PROCE-
DURII DE ARENDARE

1. Procedura  de  licitaţie  se  va  desfăşură  dacă  au  fost  depuse  cel  puţin  3  oferte
valabile .

2. In caz contrar arendatorul având obligaţia să anuleze procedura şi să organizeze o
nouă licitaţie în aceleaşi condiţii în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
unui nou anunţ.

3. In cazul în care nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile în cadrul celei de-a
doua licitaţii publice, proprietarul poate iniţia procedura de negociere directă prin
publicarea unui anunţ în termen de 3 zile lucrătoare de la procedura de licitaţie.

4. Orice ofertant poate solicita clarificări în condiţiile legii, iar arendatorul are obli-
gaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare so-
licitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 3 zile lucrătoare de la prim-
irea unei astfel de solicitări.



5. Fără a  aduce atingere prevederilor  punctului 3,  proprietarul  are  obligaţia  de a
transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin  3 zile lucrătoare  înainte de
data limită pentru depunerea ofertelor.

6. In cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând
astfel arendatorul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la punctul 4,
acesta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în
măsura  în  care  perioada necesară  pentru  elaborarea şi  transmiterea răspunsului
face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită
de depunere a ofertelor.

7. După primirea ofertelor, în perioada anunţată şi înscrierea lor în ordinea prim-
irii în registrul de intrare a documentelor la Comuna Grivița plicurile închise şi sigi-
late vor fi predate comisiei  de evaluare, constituită prin Hotararea Consiliul  Local
Grivița nr. din , la data şi ora fixată pentru deschiderea lor
prevăzută în anunţul publicitar,
8. Şedinţa de deschidere a plicurilor este publică.
9. În deschiderea şedinţei Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă:

- Componenţa comisiei de licitaţie;
- Suprafaţa de teren cu destinaţia exploatare agricolă ce se arendează;
- Nivelul de pornire al arendei minime obligatorii;
- Denumirea  şi  numărul  de  ordine  al  ofertanţilor  -  stabilit  în  funcţie  de  data  şi  ora

depunerii documentelor în vederea participării la licitaţie.
- Modul de desfăşurare a şedinţei de licitaţie, asigurându-se ca fiecare ofertant a înţeles

aceasta procedură şi răspunde la eventualele întrebări puse de ofertanţi.
- Preşedintele comisiei va aduce la cunoştinţa ofertanţilor neacceptarea de obiecţii, sug-

estii sau derogări de la procedură din partea ofertanţilor.
10. În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea nici unei oferte, cu ex-

cepţia celor care se încadrează într-una dintre următoarele situaţii:
a) au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele sta-

bilite în anunţul publicitar;
b) nu sunt însoţite de garanţia de participare, în cuantumul şi forma stabilită.

11. Deschiderea ofertelor va avea loc la data şi ora menţionate în anunţul publicitar, în
prezenţa ofertanţilor sau a persoanelor care reprezintă ofertanţii la licitaţie, în baza
împuternicirii acordate de aceştia, comisia de licitaţie procedează la identificarea
ofertanţilor şi la deschiderea plicurilor exterioare conţinând documentele de partic-
ipare ale ofertanţilor prezenţi.

12. După deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimină ofertele care
nu conţin totalitatea documentelor şi datelor cerate în uInstrucţiunile privind modul de
elaborare  şi  prezentare  a  ofertelor” şi  întocmeşte  un  proces-verbal,  în  care  se
menţionează rezultatul deschiderii plicurilor respective.

13. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai după semnarea proce-
sului verbal care consemnează operaţiunile descrise la  punctul 11  de către toţi
membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi, şi numai dacă există cel puţin
3(trei) oferte valabile.

14. Dacă nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile , Comisia de evaluare va întoc-
mi un proces-verbal care va constata imposibilitatea de deschidere a plicurilor in-
terioare urmând a se repeta procedura de licitaţie publică deschisă,

15. Criteriul de atribuire al contractului de arendă este cel mai mare nivel  al
arendei lei/ha /an.



16. în cazul în care după deschiderea ofertelor se constată existenţa a două sau mai
multe oferte cu preţul cel mai ridicat dar egal, aflate pe primul loc autoritatea 
contractantă va solicita ofertanţilor o nouă propunere financiară în plic închis, caz
în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui propunere financiară are nivelul
cel mai ridicat al arendei lei/hectar/an.

17. In cazul în care licitaţia publică nu a condus la desemnarea unui câştigător, se va
consemna aceasta situaţie într-un proces verbal şi se va organiza o nouă licitaţie
în acelaşi condiţii.

18. In cazul în care se va iniţia o nouă procedură de licitaţie, prin hotărâre a Consiliu-
lui Local Grivița se pot modifica/reactualiza anumite puncte din documentaţia de
atribuire.

19. în baza procesului - verbal în care se menţionează ofertele valabile, ofertele care 
nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de 
la procedura de atribuire, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de 2 zile 
lucrătoare, un raport pe care îl transmite Primarului Comunei Grivița care 
cuprinde :

- descrierea procedurii de arendare şi operaţiunile de evaluare,
- elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător sau, în

cazul în care nu a fost desemnat câştigător nici un ofertant, cauzele respingerii.
20. După primirea raportului comisiei de evaluare, arendatorul, în termen de  3 zile

lucrătoare  informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii care nu au
participat la procedura de licitaţie şi ale căror oferte au fost excluse, indicând mo-
tivele excluderii.

2.3. GARANŢII
a. în  vederea  participării  la  licitaţie,  ofertanţii  sunt  obligaţi  să  depună la  organizator

garanţia de participare în cuantum de 5 % din suma datorată arendatorului, cu titlu de
arendă minimă (de la care se porneşte licitaţia pentru primul an al arendării, calculată
la suprafaţa de 6,3824 ha) .

b. Valoarea garanţiei de participare şi modul de constituire al acesteia este prezentat în 
cap.3 - CAIET DE SARCINI - art.2.6

  



Cap.III. CAIETUL DE SARCINI

privind arendarea unui teren cu destinaţia agricolă,
categoria de folosinţă arabil proprietate privată a comunei Grivița,

situat în intravilanul comunei GRIVIȚA

1. Informaţii generale privind obiectul arendării:
Terenurile de orice fel, care aparţin persoanelor fizice şi juridice, indiferent de titlurile

pe baza cărora sunt deţinute, se împart pe destinaţii conform prevederilor legale. Prin "Deţină-
tori de terenuri'' se înţeleg titularii dreptului de proprietate, persoane fizice sau juridice, ai altor
drepturi reale asupra terenurilor sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesor ori
deţinător precar.

Comuna Grivița are la această dată în domeniul privat, suprafaţa de 6,3824 ha teren cu
destinaţia agricolă - categoria de folosinţă arabil, situată în intravilanul comunei Grivița, Sat
Smirna suprafaţă ce va fi liberă de sarcini. 

Având în vedere că aceasta suprafeţa de teren, a fost folosita prin cultivare de cereale pen-
tru menţinerea continuităţii în exploatarea acestor suprafeţe,  propunem arendarea acesteia
prin LICITAŢIE DESCHISĂ.

Terenul  propus  spre  arendare,  este  teren  cu  destinaţia  agricolă din  categoria  de
folosinţă arabil , această categorie cuprinde terenurile care se ară în fiecare an sau la mai mulţi
ani [2-6 ani] şi sunt cultivate cu plante anuale sau perene cum ar fi : cereale, leguminoase,
plante tehnice şi industriale, plante medicinale şi aromate, plante furajere etc. în categoria de
folosinţă arabil se includ : arabil propriu-zis, pajişti cultivate, grădini de legume, orezării, sere,
solarii şi răsadniţe, căpşunării, cătină albă, moringa oleiferă şi alte culturi perene.

Potenţialul de producţie a terenurilor se clasifică, în funcţie de sol, relief, clima, apa
freatică , pe baza notelor de bonitare naturală pentru teren, în 5 clase de calitate.

În urma studiilor pedologice şi bonitare profile sol pentru aceste terenuri executat de 
către Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Ialomiţa, aceste sunt încadrate 
majoritatea conform studiului în clasa IlI-a de calitate:



• Clasa III (41 - 60 puncte) - terenuri cu soluri mijlociu fertile, în condiţii climaterice de
temperatură şi  precipitaţii  moderat  favorabile  pentru culturi  cu  soluri  profunde sau
moderat profunde, cu textura mijlocie, mijlociu-grosiera sau fina.

Caracteristicile solului sunt următoarele :
• Este un sol profund cu volum edafic mijlociu-mare.
• Conţinutul de săruri solubile creşte pe profil de la suprafaţă spre adâncime.
• Reacţia solurilor este slab alcalină.
• Conţinutul de humus este mic-mijlociu,
• Conţinutul de fosfor mobil si potasiu mobil este mic ,
Profilul morfologic de sol prezintă un orizont A de 35- 58 cm,divizibil intr-un A arat de

15- 25 cm lutos, lutoargilos şi argilos, brun cenuşiu foarte închis-brun foarte închis, cu struc-
tură slab - moderat dezvoltată, glomerulara- grauntoasa, mică-medie. Un orizont A/C sau A/G
de 15 - 42 cm. ce face trecerea spre orizontul C sau Go, gleizat slab- moderat, nisip lutos, lut
nisipos,lutos, lutoargilos şi argilos.

Caracteristica esenţială a resurselor naturale de umiditate pe cuprinsul comunei Grivița o
reprezintă oscilaţiile puternice în timp, de la un an la altul, cât şi în cadrul aceluiaşi an, de la o
lună  la  alta.  Aceasta  din urmă este  deosebit  de pregnantă în  perioada  caldă  a  anului  când
torenţialitatea precipitaţiilor este deosebit de pronunţată.

Având în vedere cele prezentate mai sus, constatăm faptul, că terenurile propuse pentru
arendare respectiv pot fi folosite şi valorificate în condiţiile date pentru următoarele culturi:

A. Culturi de cereale :
• Grâu
• Porumb
• Orz şi orzoică
• Orez
B. Legumicultura
C. Plante tehnice şi industriale

• Floarea soarelui
• Rapiţă pentru ulei
• Sfeclă de zahăr
• Cultura de in şi cânepă pentru fibre
• Tutun şi hamei
• Soia
D. Plante medicinale şi aromatice - aşa cum sunt ele definite în Legea nr.491/2003 - 

a plantelor medicinale şi aromatice şi Ghidul de bună practică pentru



cultivarea şi recoltarea plantelor medicinale şi aromatice - aprobat prin Ordinul 
nr.170/2011

E. Plante furajere
F. Plante energetice

• Plop energetic
• Salcie energetică

G. Alte culturi
• Cătina albă
• Moringa oleiferă
• Cultură de afine

Obiectul arendării îl reprezintă, teren cu destinaţia agricolă - categoria de folosinţă 
arabil situat în intravilanul comunei Grivița  în suprafață de 6,3824ha.

Suprafaţa de teren propusă a fi arendată a fost cultivată pe perioada arendării cu cereale,
plante tehnice şi industriale (floarea soarelui, soia), în regim de continuitate.

1.2 Destinaţia bunurilor ce fac obiectul arendării;
Exploatarea terenului va avea ca destinaţie exploatația agricolă ce corespunde cu 

obiectivele arendatorului pentru următoarele culturi de plante anuale sau perene :
• cereale,
• leguminoase
• plante furajere
• plante tehnice şi industriale
• plante medicinale şi aromate
• plante energetice
• cătină albă
• moringa oleiferă
• afine

2. Condiţiile generale ale arendării:
2.1. Regimul bunurilor utilizate de arendaş în derularea arendei (regimul bunurilor pro-
prii);

a) La expirarea contractului de arendare, arendaşul este obligat să restituie în deplină pro-
prietate, liber de sarcini bunul arendat.

b] în contractul de arendare se vor stipula în mod obligatoriu, distinct, categoriile de 
bunuri ce vor fi utilizate de arendaş în derularea arendei.



c) La încetarea, din orice cauză, a contratului de arendă, bunurile ce au fost utilizate de
arendaş în derularea arendei vor fi repartizate după cum urmează:

- Bunurile de retur, aşa cum au fost stabilite în contractul de arendare, se vor întoarce în
posesia arendatorului, gratuit şi libere de orice sarcini;

- Bunurile de preluare, aşa cum au fost stabilite în contractul de arendă vor fi dobândite
de arendator de la arendaş contra unei sume de bani stabilite pe bază de evaluare în-
tocmită de una din părţi şi însuşită de cealaltă parte sau pe bază de raport de evaluare
întocmit de un evaluator independent
Bunurile proprii, aşa cum au fost stabilite în contractul de arendă, vor rămâne în pro-
prietatea şi posesia arendaşului.

2.2. Obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare;
- Arendaşul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în

domeniul protecţiei mediului.

2.3. Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă;
- Arendaşul este obligat să exploateze pe riscul şi pe cheltuiala sa, în fiecare an, toată

suprafaţa arendată, cu tipul de cultură pentru care a depus ofertă la licitaţia publică.

2.4. Durata arendei/ ani;
2.4.1. Durata arendării în funcţie de categoria de cultură este următoarea :

•5 ani de Ia data preluării terenului arendat pentru :
- Plante tehnice şi industriale
- Plante furajere
- Plante medicinale şi aromatice

•10 ani de la data preluării terenului arendat pentru :
Cultura de cereale 
Legumicultura

•20 ani de la data preluării terenului arendat pentru :
- Plante energetice [plop energetic şi salcie energetică]
- Culturile de cătină albă, moringa oleiferă şi afine.

2.4.2. Arendaşul poate solicita în scris, cu minim 12 luni înainte de expirarea duratei contrac-
tului de arendă, arendatorului, reînnoirea acestui contract , potrivit art.1848, alin.(l] din Codul
Civil,
2.4.3. Contractul se poate reînnoi, pentru un termen egal cu cel iniţial ca urmare a acordului
expres exprimat prin Hotărâre a Consiliului Local Grivita.
2.4.4. Cesiunea contractului de arendă sau subarendarea sunt interzise.
2.4.5. Predarea-preluarea terenului arendat se va face la data adjudecarii prin proces verbal,
dată la care vor produce efecte contractul de arendă.

2.5. Arenda minimă şi modul de calcul al acesteia;

2.5.1. Arendatorul, vizând atingerea obiectivelor ce şi le-a propus, apreciază că pentru aren-
darea  terenului  în  vederea  activităţii  de  exploatare  agricolă,  arenda  minimă  de  la  care  se
porneşte licitaţia este de ; 1.800 lei/ha/an
2.5.2. Preţul arendei licitat, va fi cel puţin egal cu cel înscris la punctul  2.5.1.  din prezentul
caiet de sarcini, se indexează anual, la 1 ianuarie, cu indicele de inflaţiei comunicat de Institu-
tul Naţional de Statistică pentru anul precedent.



2.5.3. Preţul arendei licitat, seva plăti după cum urmează:
a) pentru perioada cuprinsă de la predării terenului arendat de arendă ,până la 31 decem-

brie a anului în care s-a predat terenul, arenda se plăteşte în două tranşe, respectiv:
50% din cuantumul arendei până la data de 31 iulie iar diferenţa de 50% până la data
de 31 octombrie.

b) pentru următorii ani, arenda se plăteşte în două tranşe, respectiv: 50% din cuantumul
arendei până la data de 31 iulie iar diferenţa de 50% până la data de 31 octombrie.

c) pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an al arendării şi data încetării
contractului de arendă, arenda se plăteşte până la data de 31 ianuarie a anului respec-
tiv.

d) Arenda datorată de arendaş, se indexează anual, la data de 1 ianuarie al fiecărui an în
cu  indicele  de  inflaţie,  comunicat  de  Institutul  National  de  Statistică,  pentru  anul
precedent

e) plata  arendei  se  face  de  către  arendaş  în  contul
______________________________________, la termenele şi în condiţiile prevăzute,
pe baza facturii emise de arendator.

f) neplata arendei în termen de 30 zile de la împlinirea termenului prevăzut în contract,
atrage după sine transmiterea de către arendator a unei somaţii de plată, către arendaş,

g) Dacă în termen de 15 zile de la transmiterea somaţiei de plată, arendaşul nu a efectuat
plata,  atunci  contractul  de arendă este  reziliat  de drept,  fără  intervenţia  instanţelor
judecătoreşti, prezenta clauză echivalând unui pact comisoriu de gradul IV, conform
art.1553 din Codul Civil şi se procedează la revenirea terenurilor la dispoziţia arenda-
torului fără nicio obligaţie a acestuia faţă de arendaş. .

2.5.4. Predarea-primirea suprafeţei de teren menţionate mai sus se face pe bază de proces ver-
bal încheiat la sfârşitul anului agricol în care intervine modificarea suprafeţei.
2.5.5. Arendatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului
de arendă, din motive excepţionale legate de interesul naţional, judeţean sau local notificând
acest fapt arendaşului.

2.6. Natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de arendator:
2.6.1. în  vederea  participării  la  licitaţie,  ofertanţii  sunt  obligaţi  să  depună  la  organizator
garanţia de participare în cuantum de 5 % din suma datorată arendatorului, cu titlu de arendă
minimă (de la care se porneşte licitaţia pentru primul an al arendei, calculată la suprafaţa de
0,7298 ha].
2.6.2. Valoarea garanţiei de participare este următoarea :

2.6.7. Garanţia se constituie printr-un :
a) Instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o soci-

etate de asigurări, care devine anexă la contract.
b) Garanţia trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate prevăzute

în documentaţia de atribuire.
2.6.4. Ofertanţilor necâştigători li se restituie garanţia în termen de 10 zile lucrătoare de la

Nr
Modul Suprafaţă

(ha)

Val.Min
arendă
Lei/ha

Val totală/an Lei/ha
Val.Garanţie Partici-

pare 5% lei
1 6,3824 ha 1.800 11488,32 574,42



desemnarea ofertantului câştigător în urma unei cereri de restituire, cu excepţia ofertantului
declarat câştigător cu care se va încheia contractul de arendă.
2.6.5. Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele cazuri:

a) dacă ofertantul îşi retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia;
b) în cazul ofertantului câştigător, dacă acesta nu semnează contractul în termen de 7 de

zile lucrătoare de la data la care proprietarul a informat ofertantul despre alegerea
ofertei sale.

2.6.6. (1)  în termen de  45 zile  de la data încheierii  contractului de arendă,  arendaşul va
depune cu titlu de garanţie, care va fi constituită pe parcursul derulării contractului, o sumă
reprezentând o cotă de 10% din suma datorată arendatorului cu titlu de arendă pentru primul
an de arendare pentru prelevarea penalităţilor de întârziere şi sumelor datorate arendatorului
de către arendaş, în baza contractului de arendă.
(2] Garanţia se returnează la cererea scrisă a arendaşului, în termen de 7 zile de la încetarea
contractului de arendă, dacă aceasta nu a fost utilizată de către arendator, pentru prelevarea
penalităţilor de întârziere şi sumelor datorate arendatorului de către arendaş, în baza contrac-
tului de arendă

2.6.7. Garanţia se constituie :
a) Prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de

o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.
3. Condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele;

3.1 Oferta va fi transmisă (depusă) până la data şi ora din anunţul de participare, riscurile
legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate;
3.2 Oferta va fi transmisă (în două exemplare - Original şi Copie) în două plicuri închise şi
sigilate, unul exterior care va conţine documentele prevăzute în instrucţiunile pentru ofertanţi
şi unul interior care va conţine oferta propriu-zisă semnată de ofertant;
3.3 Oferta  este valabilă  90 de zile  de la data  depunerii  şi  este  confidenţială  până la de-
schidere de către comisia de evaluare;
3.4 Dovada constituirii garanţii de participare [va fi ataşată plicului exterior)
3.5 Procedura de licitaţie se va desfăşura dacă au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile.
3.6 în caz contrar arendatorul având obligaţia să anuleze procedura şi să organizeze o nouă
licitaţie în aceleaşi condiţii în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea unui nou anunţ.



3.7, în cazul în care se va iniţia o nouă procedură de licitaţie, prin hotărâre a Consiliului Local
Grivita se pot modifica/reactualiza anumite puncte din documentaţia de atribuire.
3.8 în cazul în care nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile în cadrul celei de-a doua lici-
taţii publice, arendatorul poate decide iniţierea procedurii de negociere directă. 3.9. Dacă ofer-
tantul câştigător nu semnează contractul de arendă, în perioada de 7 zile lucrătoare de la data
la care arendatorul a informat ofertantul despre alegerea ofertei sale, licitaţia se anulează şi se
repetă, după publicarea unui nou anunţ, în aceleaşi condiţii, cu obligativitatea pentru respec-
tivul ofertant de a plăti daune interese, constând din preţul arendei ofertate către arendator,
până la atribuirea unui nou contract de arendă pentru modulul/modulele respective.

Arendatorul are obligaţia de a repeta procedura de arendare în termen de maxim 12 luni
de la anularea respectivei licitaţii.

4. Clauze referitoare Ia încetarea contractului de arendă.
4.1 Contractul de arendă încetează :

a) înţelegerea părţilor, pentru motive întemeiate verificate şi acceptate de arendator, sub
condiţia achitării de către arendaş, a arendei şi a altor obligaţii izvorâte din contract.

b) La expirarea duratei stabilite în contract.
c) în cazul în care interesul naţional sau judeţean o impune, prin denunţarea unilaterală de

către arendator, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz
de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;

d) în cazul imposibilităţii obiective a arendaşului de a exploata terenul arendat prin re-
nunţare, fără plata unei despăgubiri;

e) Prin decesul arendaşului sau dizolvarea, lichidarea ori falimentul persoanei juridice re-
spective,

4.2 Rezilierea contractului intervine:
a] în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către arendaş, prin rezilierea unilaterală

de către arendator, cu plata arendei datorată pe anul calendaristic respective şi a even-
tualelor penalităţi de întârziere aferente în sarcina arendaşului cu o notificare prealabilă
de 15 zile;

b} în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către arendator, prin rezilierea unilater-
ală de către arendaş, cu plata de despăgubiri în sarcina arendatorului cu o notificare pre-
alabilă de 15 zile;

c] în cazul în care arendaşul nu exploatează terenul în scopul în care a fost arendat, cu
obligaţia pentru arendaş de a plăti arenda pentru anul calendaristic ,respectiv în care are
loc rezilierea contractului.

d] Neplata arendei in termen de 30 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 4
din contract, atrage după sine transmiterea de către arendator a unei somaţii de plată,
către arendaş.

e] Dacă în termen de 15 zile de la transmiterea somaţiei de plată, arendaşul nu a efectuat
plata,  atunci  contractul  de  arendă  este  reziliat  de  drept,  fără  intervenţia  instanţelor
judecătoreşti,  prezenta clauză echivalând unui pact comisoriu de gradul IV, conform
art.1553 din Codul Civil şi se procedează la revenirea terenurilor la dispoziţia arenda-
torului fără nicio obligaţie a acestuia faţă de arendaş.



La încetarea contractului de arendă, arendaşul este obligat să restituie, în deplină propri-
etate, liber de orice sarcină, bunul arendat.



Cap JV. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL
DE ELABORARE

ŞI PREZENTARE A OFERTELOR

4.1. PREZENTAREA OFERTELOR - CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

1. Ofertele vor fi redactate în limba română.
2. Persoanele fizice sau juridice în calitate de arendaş care au litigii cu autoritatea publică,

arendatoare, sau care au debite neonorate, generate de neexecutarea unor obligaţii con-
tractuale către Consiliul Local Grivita, nu au dreptul de a participa la şedinţele de licitaţie
publică sau la cele de negociere directă, după caz,

3. Ofertantul va prezenta câte un exemplar al ofertei şi ai documentelor care o însoţesc în
original şi copie, introduse în plicuri marcate corespunzător cu „ORIGINAL” şi respectiv
„COPIE” şi aceste plicuri sigilate introduse intr-un plic sigilat care va fi înregistrat, în or-
dinea primirii, precizându-se data şi ora.

4. Pe acest plic se va marca -  Oferta pentru licitaţie publică deschisă “Arendarea unui
teren  cu  destinaţia  agricolă -  categoria  de  folosinţă  arabil  proprietatea  privată  a
judeţului Ialomiţa

5.  Inscripţia “ A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DA TA....ORA......”
6. Denumirea şi adresa autorităţii contractante.
7. Denumirea şi adresa ofertantului.
8. Alte înscrisuri atrag descalificarea ofertanţilor
9. în acest plic sunt introduse cele două plicuri „ORIGINAL” şi respectiv „COPIE” cu docu-

mentele de calificare şi oferta de preţ.
> Pe plicul exterior va fi ataşată dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie

care este egală cu 5% din suma datorată arendatorului, cu titlu de arendă minimă (de la
care se porneşte licitaţia pentru primul an al arendării), calculată în funcţie de suprafaţa
pe care ofertantul intenţionează să o arendeze .

10. Plicurile interioare sigilate care cuprin formularul de ofertă vor fi introduse în plicul ex-
terior.

ÎL PLICUL EXTERIOR ( original copie) va conţine:

A.l ACTIVITATE AGRICOLĂ - DOCUMENTE PENTRU PERSOANE JURIDICE

> Act constitutiv (statut, contract societate, etc., după caz); copie legalizată
> Să aibă în obiectul de activitate „ activitate agricolă”
> Certificat constatator, valabil emis de Oficiul Registrului Comerţului competent, privind

activitatea ofertantului - copie
> Informaţii generale (completare formular)



> Dovada achitării obligaţiilor de plată exigibile a impozitelor şi taxelor locale - certificate
constatatoare de la organele fiscale competente;

> Dovada achitării obligaţiilor de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către bugetul gen-
eral consolidat al statului, - certificate constatatoare de la organele fiscale competente;

> Declaraţie pe propria răspundere că nu este în procedură de reorganizare sau lichidare ju-
diciară;

> împuternicire pentru reprezentantul societăţii, dacă nu este reprezentantul legal al aces-
teia;

> Dovada privind depunerea garanţiei de participare la licitaţie, care este egală cu 5 % din
suma datorată proprietarului, cu titlu de arendă minimă (de la care se porneşte licitaţia
pentru primul an al arendării),  calculată în funcţie de suprafaţa pe care ofertantul in-
tenţionează să o arendeze,

B.l ACTIVITATE AGRICOLĂ-DOCUMENTE PENTRU OFERTANŢI
PERSOANE FIZICE:

> Copie după actul de identitate;
> Dovada achitării obligaţiilor de plată exigibile a impozitelor şi taxelor locale - certificate

constatatoare de la organele fiscale competente;
> Dovada privind depunerea garanţiei de participare la licitaţie, care este egală cu 5 % din

suma datorată proprietarului, cu titlu de arendă minimă (de la care se porneşte licitaţia
pentru primul an al arendării),  calculată în funcţie de suprafaţa pe care ofertantul in-
tenţionează să o arendeze,

> Informaţii generale (completare formular)

12. PLICURILE INTERIOARE TREBUIE SĂ CONŢINĂ:
> Pe plicurile interioare (unul pentru oferta în original şi unul pentru oferta în copie) se în-

scriu numele sau denumirea ofertantului, sediul social al acestuia.
> Aceste plicuri vor conţine oferta propriu-zisă completată pe formularul de ofertă semnat

de ofertant;

4.2. PRECIZĂRI PRIVIND OFERTA
a) Fiecare participant are dreptul să depună o singură ofertă;
b) Termenul de valabilitate al ofertei este de 90 de zile de la data depunerii.
c) Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente elaborării şi prezentării ofertei sale;
d) Ofertele primite şi înregistrate după termenul limită de primire, prevăzut în anunţul pub-

licitar, vor fi excluse de la licitaţie şi vor fi înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise;
e) Plicurile  interioare care nu sunt sigilate,  constatarea facându-se după deschiderea pli-

curilor exterioare, nu vor fi luate în considerare, ofertele respective fiind descalificate;
f) Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului în conformitate cu documentele lici-

taţiei, este secretă şi se depune în vederera participării la licitaţie;
g) Oferta trebuie să fie fermă;
h) Oferta se va întocmi pentru suprafaţa prezentată în caietul de sarcini conform formularu-

lui de ofertă.
i) Oferta este supusă clauzelor juridice şi financiare înscrise în documentele ce o alcătuiesc.

j) Organizatorul licitaţiei are dreptul, prin comisia de evaluare, să descalifice orice ofer-
tant care nu îndeplineşte prin oferta prezentată una sau mai multe cerinţe din docu-



mentele licitaţiei.
k) Depunerea ofertei reprezintă manifestarea voinţei ofertantului de a semna contractul

de arendare a terenului pentru a-1 exploata conform obiectivelor arendatorului.
l) Revocarea  ofertei  de către  ofertant  în  perioada  de  valabilitate  a  acesteia,  potrivit

anunţului, atrage după sine pierderea garanţiei de participare.
m) Revocarea de către ofertantul câştigător a ofertei după adjudecare, atrage după sine

anularea licitaţiei şi pierderea garanţiei de participare şi,  dacă este cazul,  plata de
daune interese de către partea în culpă.

n) Daune interese reprezintă paguba efectivă şi  câştigul nerealizat calculat  la nivelul
arendei ofertate de câştigător în cadrul procedurii de licitaţie până in momentul sem-
nării unui nou contract de arendare dar nu mai tîrziu de 12 luni,.

o) Conţinutul ofertei  trebuie sa rămână confidenţial  până la data stabilită  pentru de-
schiderea acestora, arendatorul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor
oferte numai după această dată;

4.3. ELEMENTE DE PREŢ
1. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 1.800 lei/ha/an.
2. Preţul arendei, licitat, va fi indexat anual cu rata inflaţiei;

    Modul de achitare a preţului arendei cât şi clauzele pentru respectarea obli-
gaţiilor de plată, se vor stabili prin contractul de arendare .



Cap.V. INFORMAŢII PRIVIND
CRITERIUL DE ATRIBUIRE

5.1. Criteriul de atribuire al contractului de arendare este:

CEL MAI MARE NIVEL AL ARENDEI/ha/an - OFERTATE.

5.2. Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor.

5.3. Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom numai pe baza documentaţiei de

atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

5.4. Membrii  comisiei  de evaluare,  supleanţii,  observatorii  şi  invitaţii  trebuie să respecte

regulile privind conflictul de interese.
Membrii comisiei de evaluare şi observatorii au obligaţia de a păstra confi-

denţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate .



Cap.VI. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL
DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC

6.1 Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, 

modificarea şi încetarea contractului de arendare, precum şi a celor privind acordarea de de-

spăgubiri se realizează potrivit prevederilor Codului Civil şi Codului de Procedură Civilă cu 

modificările şi completările ulterioare.

6.2 Acţiunea în justiţie se introduce la secţia civilă a tribunalului în a cărui jurisdicţie 

se află sediul arendatorului.



Cap. VII Informaţii referitoare la
clauzele contractuale obligatorii

7.1. Arendaşul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi
de  permanenţă  a  bunului  ce  face  obiectul  arendei,  potrivit  obiectivelor  stabilite  de  către
arendator

7.2. Arendaşul este obligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul aren-
dei;

7.3. Arendaşul este obligat să plătească arenda;
7.4. Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contract.
7.5. La încetarea contractului de arendare prin ajungerea la termen, arendaşul este 

obligat să restituie arendatorului în deplină proprietate terenul împreună cu toate investiţiile 
realizate pe acesta;



CONTRACT DE ARENDARE
privind arendarea a unui teren cu destinaţia agricolă - categoria de folosinţă arabil,

proprietatea privată a comunei Grivita, situat
în intravilanul comunei GRIVITA

Nr. ______ /____ din

I. Părţile contractante

COMUNA GRIVITA,  cu sediul în comuna Grivita, Str.6, nr.33, tel. 0243/243001,
fax. 0243/243001, Cod fiscal 4427927, cont  _______________________________, deschis
la Trezoreria Municipiului Slobozia, reprezentat prin domnul Stroe Vasile -  Primar al Co-
munei Grivita, în calitate de ARENDATOR, pe de o parte,

Şi
____________________, cu sediul în ________________________, str.___________,

nr.__, jud.___________cod.____________, C.I.F./C.U.I nr._______________număr de ordine
la Registrul Comerţului_______________, cont RG___________________________, deschis
la_________________________, telefon/fax ______, în calitate de ARENDAŞ,
(persoană juridică) pe de altă parte,

Sau
____________________, domiciliat în , str.___________,

nr.„, jud._____________ cod. C.N.P._________________________C.I/B.I seria
_____, nr. , eliberat la data de ...........................de...................
cont_______________________________, deschis la. . .,.....,
telefon/fax___________în calitate de ARENDAŞ, pe de altă parte, (persoană fizică)

La data de ................. . . ., la sediul arendatorului în temeiul Legii nr.287/2009,
privind Codul Civil. ,art.l836 - 1850 şi al Hotărârii Consiliului Local Grivita de aprobare a
arendării nr................................. din................ . ......,  s-a  încheiat  prezentul  contract  de
arendă

II. Obiectul contractului de arendă
Art. 1. (1) Obiectul contractului de arenă este predarea de către arendator şi preluarea

în  scopul  exploatării  de  către  arendaş  a  terenului  cu destinaţia  agricolă -  categoria  de
folosinţă arabil , proprietatea privată a comunei Grivita , situat în intravilanul comunei

GRIVITA, Sat Smirna în suprafaţă totală de 6,3824 ha.

(2) Terenul arendat va fi folosit de către arendaş doar în scopul - exploataţiei agricole pentru
conform ofertei depuse la licitaţia deschisă din data de

(3) In derularea contractului de arendă, arendaşul va utiliza următoarele categorii de
bunuri:

a) Bunurile de retur: constând din teren cu destinaţia agricolă (- categoria de folosinţă
arabil, 6,3824 ha;

b) Bunurile de preluare: bunurile utilizate de către arendaş pe perioada arendei, care nu
sunt bunuri de retur, dar pentru care arendatorul îşi exprimă intenţia de a le cumpăra la



încetarea arendei, dacă este cazul;
c) Bunurile proprii: bunuri utilizate pe durata arendării de arendaş ce sunt şi rămân pro-

prietate a acestuia la încetarea contractului, dacă nu sunt fructe industriale sau nu fac
obiectul intenţiei arendatorului de a le achiziţiona ca bunuri de preluare.

(4) La încetarea contractului de arendă, din orice cauză arendaşul este obligat să restituie, în
deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul arendat.
(5) La încetarea, din orice cauză, a contractului de arendă bunurile ce au fost utilizate de aren-
daş în derularea contractului vor fi repartizate după cum urmează:

- bunurile de retur, aşa cum au fost stabilite în caietul de sarcini, se vor întoarce în
posesia arendatorului, gratuit şi libere dc orice sarcini;

- bunurile de preluare, aşa ciun au fost stabilite în caietul de sarcini vor fi dobândite
de arendator de la arendaş contra unei sume de bani stabilite pe bază de evaluare
întocmită de una din părţi şi însuşită de cealaltă parte sau pe bază de raport de
evaluare întocmit de un evaluator independent;

- bunurile proprii, aşa cum au fost stabilite în caietul de sarcini, vor rămâne în pro-
prietatea şi posesia arendaşului.

Art. 2. (1) Arendarea se face în condiţiile stabilite prin caietul de sarcini, anexat la 
prezentul contract care este parte integrantă din.acesta.

(2) Predarea-primire'terenului:ce face obiectul arendei se va efectua în termen de 10 zile de
la încheierea contractului, şi va fi consemnată într-un proces-verbal încheiat între părţi care
devine anexa la contract.

(3) Contractul de arendă încheiat în scris şi înregistrat la primăria pe raza cărora se află
terenul constituie titlu executoriu pentru plata arendei la termenele şi în modalităţile stabilite în
contract.

(4) Nivelul arendei nu poate fi modificat de arendaş ca urmare a unor pierderi datorate unor
factori naturali (calamităţi, inundaţii, secetă etc.).

(5) Părţile sunt obligate să notifice primăriei pe raza căreia se află terenul arendat şi la care
a fost înregistrat contractul de arendă orice modificare a nivelului arendei.

(6) Arendaşul are interdicţia de a subarenda sau cesiona, total sau parţial contractul de
arendă.

III. Termenul
Art. 3. (1) Durata arendei este de_______ani, începând de la data predarii-primirii până

la_______________.
(2) Arendaşul poate solicita în scris, cu minim 12 luni înainte de expirarea duratei contrac-

tului de arendă, arendatorului, reînnoirea acestui contract ,potrivit art. 1848, alin. (1) din Codul
Civil

(3) Contractul se poate reînnoi, pentru im termen egal cu cel iniţial ca urmare a acordului
expres manifestat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Ialomiţa.

IV. Arenda
Art. 4. (1) Nivelul arendei este de___________. lei/ha/an aşa cum a fost specificat

în oferta de preţ, iar valoarea totala pentru cele 6,3824 ha, arenda este de_______ lei/an şi se
va plăti după cum urmează;

a) pentru perioada cuprinsă de la predării terenului arendat de arendă ,până la 31 decem-
brie a anului în care s-a predat terenul, arenda se plăteşte în doua tranşe, respectiv:
50% din cuantumul arendei până la data de 31 iulie iar diferenţa de 50% până la data
de 31 octombrie.

b) pentru următorii ani, arenda se plăteşte în două tranşe, respectiv: 50% din cuantumul
arendei până la data de 31 iulie iar diferenţa de 50% până la data de 31 octombrie.

c) pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an al arendării şi data încetării



contractului de arendă, arenda se plăteşte până Ia data de 31 ianuarie a anului respec-
tiv.
(2) Arenda se indexează anual, ia 1 ianuarie, cu indicele de inflaţie comunicat de In-

stitutul Naţional de Statistică pentru anul precedent.

V. Plata arendei

Art.  5.  (1)  Plata  arendei  se  face  de  către  arendaş  in  contul  nr.
____________________________  deschis  Ia  Trezoreria  Municipiului  Slobozia,  la
termenele şi în condiţiile prevăzute la  art.4  din prezentul contract, pe baza facturii emise de
arendator.

(2) Neplata arendei în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 4
din contract, atrage după sine transmiterea de către .arendator a unei somaţii de plată, către
arendaş,

(3) Dacă în termen de 15 zile de la transmiterea somaţiei de plată, arendaşul nu a efec-
tuat plata, atunci contractul de arendă este reziliat de drept, fără intervenţia instanţelor judecă-
toreşti, prezenta clauză echivalând unui pact comisoriu de gradul IV, conform art. 1553 din Co-
dul Civil şi se procedează la revenirea terenurilor ia dispoziţia arendatorului fără nicio obligaţie
a acestuia faţă de arendaş.

(4) Arendaşul rămâne obligat să plătească arenda datorată până la retragerea terenului
arendat, stabilită prin procesul verbal de predare-primire şi a penalizărilor de întârziere, calcu-
late potrivit art. 11 alin.2 din prezentul contract datorate până la plata integrală a sumelor din
arendare.

Vi. Documentele contractului:
Art 6. (1) Documentele contractului sunt:

Oferta de preţ parte integrantă din prezentul contract 
Caietul de sarcini al licitaţiei publice de arendare Pro-
cesul verbal de predare - primire a terenului arendat
Titlul de garanţie constituit printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii
de o societate bancară, sau o societate de asigurări.

VII. Drepturile şi obligaţiile părţilor 
Art. 7.1. - Drepturile şi obligaţiile arendatorului:

a) Să predea terenul arendaşului la termen şi în condiţiile stabilite de prezentul contract;



b) Să il garanteze pe arendaş de evicţiune totală sau parţială, precum şi de viciile ascunse
ale lucrului pe care îl arendează;

c) Să nu ia niciun fel de măsuri în legătură cu exploatarea terenului arendat, de natură să-
1 tulbure pe arendaş;

d) Să controleze oricând modul în care arendaşul exploatează terenul arendat, Pe timpul
controlului, proprietarul va fi însoţit de arendaş sau de un împuternicit al acestuia;

e) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a arendaşului şi în prezenţa
reprezentantului acestuia, cu excepţia cazurilor când arendaşul îşi dă acordul, în scris,
cu privire la verificarea în absenţa sa sau când aceasta are rolul de a constata situaţii
de fapt reclamate, în scris, de arendaş,

f) In caz de tulburări ale terţilor în exploatarea normală a terenului, să acţioneze împre-
ună cu arendaşul, potrivit legii, pentru încetarea actelor de tulburare;

g) Să primească, la încetarea contractului, terenul care a făcut obiectul acestuia.
h) Arendatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementara contractului

de arendă,  din motive excepţionale  legate  de interesul  naţional  sau judeţean,  noti-
ficând acest fapt arendaşului.

i) Arendatorul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de arendă, în afară
de cazurile prevăzute expres de lege şi de prezentul contract.

j) Arendatorul este obligat să notifice arendaşul la apariţia oricăror împre-
jurări de natură să aducă atingere drepturilor sale.

k) Arendatorul are dreptul ca pe parcursul derulării contractului, dacă interesul public,
judeţean sau naţional  o impune,  prin act  adiţional  la  prezentul  contract,  să reducă
suprafaţa arendată în condiţiile art. 14

Art. 7.2. - Drepturile şi obligaţiile arendaşului:
a) Arendaşul  are  dreptul  de  a  exploata  în  mod  direct,  pe  riscul  şi  pe  cheltuiala  sa,

bunurile ce fac obiectul contractului de arendă.
b) Să primească terenul arendat la termen şi în condiţiile stabilite de prezentul contract;
c) Să folosească terenul pe care l-a arendat în scopul pentru care a fost arendat, după

cum s-a prezentat în oferta depusă la licitaţia publică în condiţiile stabilite prin con-
tract;

d) Să nu degradeze terenul arendat;
e) Să nu schimbe categoria de folosinţă a terenului arendat fără acordul scris al

arendatorului; ; :-
f) Sa plătească arenda la termenul şi în condiţiile prevăzute la cap, IV;
g) Să ceară acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investiţii pe teren;
h) Să suporte taxele de încheiere, înregistrare şi publicitate a contractului de arendă ;
i) Să comunice arendatorului şi să solicite acestuia să intervină în cazurile în care este

tulburat de terţi în exploatarea terenului arendat;
j) La încetarea contractului, are obligaţia de a restitui terenul arendat în starea în care l-a

primit de la arendator;
k) Să plătească impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea terenului aren-

dat;
l) Să depună în termen de 5 zile lucrătoare la primăria în a cărei rază teritorială se află

bunurile arendate, un exemplar a prezentului contract de arendă, pentru a fi înregistrat
în registrul special ţinut de secretarul consiliului local şi să comunice arendatorului o
copie înregistrată a contractului de arendă.

m) Arendaşul este obligat să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi de
permanenţă,  a  bunurilor  care fac obiectul  arendei,  potrivit  obiectivelor  stabilite  de
către arendator şi ofertei de categorie de cultură depuse la licitaţia publică.

n) Arendaşul este obligat să respecte condiţiile impuse de protecţia mediului.
o) La încetarea contractului de arendă prin ajungere la termen sau din alte cauze pre-



văzute în prezentul contract, arendaşul este obligat să restituie proprietarului, pe bază
de proces-verbal de predare-primire, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod
gratuit şi libere de orice sarcini.

p) Arendaşul, în situaţia în care doreşte construirea unor obiective cu caracter provizoriu,
este  obligat  să  obţină  autorizaţie  de  construire,  conform Legii  nr.50/1991,  care  să
conţină obligatoriu, avizul favorabil al arendatorului.

q) In cazul în care arendaşul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de
natură să conducă la imposibilitatea de exploatare a terenului, va notifica deîndată dar
nu mai târziu de 15 zile de la data constatării acest fapt arendatorul, în vederea luării
măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii exploatării terenului,

r) Arendaşul este obligat să nu deterioreze sau distrugă construcţiile sau amenajările 
aflate pe terenul arendat, respectiv: drumuri, canale de aducţiune, canale de desecare, 
precum şi să execute, ori de câte ori este necesar, reparaţii ia aceste bunuri, pe cheltu-
iala proprie, în vederea bunei funcţionări a acestora.

s) Să îndeplinească cu bună credinţă, toate obligaţiile contractuale ce îi revin, inclusive-
cele rezultate din caietul de sarcini

VIII Garanţii
Art.8.1 .In termen de 45 de zile de la data încheirii contractului de arendă, arendaşul

va depune cu titlu de garanţie, suma de ___________ Lei, reprezentând o cota procentuală
de  10%  din suma datorată arendatorului cu titlu de arendă aferentă unui an calendaristic de
arendare, pentru prelevarea majorărilor dc întârziere şi sumelor.datorate arendatorului de către
arendaş, în baza contractului de arendă.

Art.8.2. Garapţia se returnează la cererea scrisă a arendaşului, în termen de 7 zile de la
încetarea contractului dc arendă, dacă aceasta nu a fost utilizată de către arendator, pentru prel-
evarea penalităţilor de întârziere şi sumelor datorate arendatorului de către arendaş, în baza
contractului de arendă, .

Art.8.3, Garanţia se constituie priutr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii
dc o societate bancară, sau b societate: de .asigurări şi devine anexă la contract.

Art.8.4.(l) Garanţia trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate
prevăzute în contractul de arendă. 

(2) Garanţia trebuie să fie irevocabilă.
(3) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei  se va executa

necondiţionat, respectiv la primă cerere a arendatorului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire
la culpa persoanei garantate

(4) Arendaşul are obligaţia de a reînnoi garanţia dacă această nu acoperă iniţial întrea-
ga perioadă a contractului de arendă

Art.8.5.Garanţia se poate depune şi la Trezoreria Slobozia, prin ordin de plată, în con-
tul  arendatorului  nr.________________________ deschis  la  Trezoreria  Municipiului
Slobozia sau la casieria Consililui Local Grivita.

IX. încetarea  contractului  de
arendă Art.9.1, Prezentul contract de arendă încetează prin :

a) înţelegerea părţilor, pentru motive întemeiate verificate şi acceptate de arendator, sub
condiţia achitării de către arendaş, a arendei şi a altor obligaţii izvorâte din contract.
La expirarea duratei stabilite în contract.

b) Contractul de arendă poate înceta, în cazul în care interesul naţional sau judeţean o im-
pune, prin denunţarea unilaterală de către arendator, cu plata miei despăgubiri juste şi
prealabile în sarcina acestuia (constând în cheltuieli cu înfiinţarea culturilor şi valoarea
recoltelor din respectivul an agricol, dovedite cu documente sau constate de către o
comisie  formată  din  specialişti  din  cadrul  instituţiilor  din  subordinea  Ministerului
Agriculturii).  în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată de la sediul
concedentului.



(2) In situaţia existenţei  unui litigiu în acest  sens,  obligaţia  arendaşului  de a preda
terenul arendatorului, survine în termen de 30 de zile de Ia data notificării.

c) In cazul imposibilităţii obiective a arendaşului de a exploata terenul arendat prin re-
nunţare, fără plata unei despăgubiri; Renunţarea la arendarea bunului din partea aren-
daşului, fără plata unei despăgubiri, la deteriorarea, dintr-o cauză de forţă majoră, a
bunului arendat sau în cazul imposibilităţi obiective a arendaşului de a exploata terenul
(imposibilitate dovedită cu acte de către arendaş acceptată de arendator); în acest caz
arendaşul va notifica arendatorul, în termen de 10 zile de la constatarea situaţiei inter-
venite, despre imposibilitatea obiectiva de realizare a activităţii. Imposibilitatea obiec-
tivă de a exploata bunul poate fi invocată în cazul falimentului sau al dizolvării soci-
etăţii arendaşe.

d) Prin decesul arendaşului sau dizolvarea, lichidarea orLfaljmentul persoanei juridice re-
spective.

Art.9.2. Rezilierea contractului intervine :
a) In cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către arendaş, prin rezilierea unilater-

ală de către arendator, cu plata arendei datorată pentru, anul calendaristic respectiv în
care are loc rezilierea contractului şi a eventualelor penalităţi de întârziere aferente în
sarcina arendaşului cu o noti ficare prealabilă de 15 zile;

b) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către arendator, prin rezilierea
unilaterală de către arendaş, cu plata de despăgubiri în sarcina arendatorului cu o noti-
ficare prealabilă de 15 zile;

c) în cazul în care arendaşul nu exploatează terenul în scopul în care a fost arendat, cu
obligaţia pentru arendaş de a plăti arenda .pentru anul calendaristic respectiv în care
are loc rezilierea contractului. .

d) Neplata arendei in termen de 30 de zile deja împlinirea termenului prevăzut la  art. 4
din contract, atrage după sine transmiterea de către arendator a unei somaţii de plată,
cştre arendaş. Dacă în termen de 15 zile de la transmiterea somaţiei de plată, arendaşul

 nu a efectuat plata, atunci contractul de arendă este reziliat de drept, fără intervenţia in-
stanţelor j udccătorcşti, prezenta clauză echivalând unui pact comisoriu de gradul IV, conform 
art. 1553 din Codul Civil şi se procedează la revenirea terenurilor la dispoziţia arendatorului 
fără nicio obligaţie a acestuia faţă de arendaş. 

9.2.1 Predarea - preluarea terenurilor care fac obiectul acestui contract se va face pe 
bază de proces-verbal încheiat între părţi, în prezenţa unui reprezentant al primăriei pe raza 
căreia se află terenul arendat.

a. Arendaşul va fi înştiinţat de către arendator de data semnării procesului verbal cu 7 zile
înainte de data stabilită.

b. în cazul în care după semnarea contractului de arendă, arendaşul sau un reprezentant al
acestuia nu se prezintă sau refuză să semneze procesul verbal de predare-preluare a
terenurilor se va aplica procedura reglementată de punctual 3.9 din caietul de sarcini,
anexă la prezentul contract.
A

c. In caz de neprezentare a arendaşului sau reprezentantul împuternicit al acestuia, la pro-
cesul de predare preluare a terenurilor datorită rezilierii contractului, procesul verbal va
fi  semnat  în  lipsa,  bunurile  trecând în  administrarea  Consiliului  Judeţean  Ialomiţa,
libere de orice sarcini, procesul verbal fiind opozabil arendaşului.

d. în mod similar se procedează şi în cazul refuzării semnării procesului verbal de către
arendaş sau reprezentantul împuternicit al acestuia.

e. Procesul  verbal  se  întocmeşte  în  3  (trei)  exemplare  şi  se  transmite  arendaşului  şi
primăria unde este înregistrat contractual de arendă în termen de 5 zile de la semnarea
acestuia.



X. Clauze contractuale referitoare la obligaţiile de mediu în-
tre arendator şi arendaş

Art.  10.1.  Arendaşul  trebuie  să  exploateze  terenul  în  conformitate  cu normele  de
mediu impuse de legislaţia în vigoare, acesta fiind singurul responsabil pentru orice daună pro-
dusă terţilor sau pentru nerespectarea normelor în această materie.

XI. Răspunderea contractuală
Art. 11.1.Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul con-
tract de arendă atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.
Art.11.2.Pentru nerespectarea obligaţiei impusă de art.5 alin.(l) din prezentul contract, aren-
daşul va plăti penalizări de întârziere, de la .scadenţă până în momentul plăţii, în cuantum de
0,15 % pentru fiecare zi de întârziere, stabilite în conformitate cu prevederile art. 1535 alin.(l),
din Legea nr.287/2009, privind CodulCivil.
Art.11.3. Nerespectarea prevederilor contractuale în mod culpabil, dă dreptul arendatorului, în
condiţiile art. 1553 alin (2) partea finală din Codul C i v i l s ă  rezilieze de drept contractul, fără
altă formalitate şi fără intervenţia instanţelor de judecată.

XII. Definiţii
Art.12.1. Forţa majoră - (art. 1351, alin.(2) Cod Civil) - este orice eveniment extern, impre-
vizibil, absolut invincibil şi inevitabil *
12.1.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
12.1.2. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturi le. ce li şe cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
12.1.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
12.1.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30 
de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezen-
tului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
Art.l2.2.Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la produc-
erea prejudiciului, şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc carac-
teristicile forţei majore, :

XIII. Litigii
Art.13.1.  Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de
arendă se realizează potrivit prevederilor Codului Civil,
Art.13.2.  Arendatorul şi arendaşul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amia-
bilă, prin negociere, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea contractului.
Art. 13.3. Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor negocieri, arendatorul şi arendaşul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să
se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la domiciliul arendatorului, 
potrivit dreptului comun.



ARENDATOR,

COMUNA GRIVI-

TA

ARENDAŞ,

XIV. Alte clauze

Art. 14. În cazul terenurilor arendate, dacă pe parcursul derulării contractelor de arendă, in-
teresul național, județean sau local o impune, contractual de arendă poate înceta din inițiativa
arendatorului, prin denunțare unilateral, cu plata unei juste și prealabile despăgubiri.

încheiat astăzi,____________, în 3 (trei) exemplare, dintre care unul la arendator, şi
2(două) la arendaş cu obligaţia de a înregistra şi preda un exemplar la Consiliul Local pe raza 
căruia se află terenul arendat,



Semnătura ofertant

(demimirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către:
CONSILIUL LOCAL GRIVITA -
Comuna Grivita, Str.6, nr.33, jud. Ialomiţa

Examinând documentaţia de atribuire,, __________________________ne oferim ca, în
(numele ofertantului)

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, să arendăm la
preţul de :

1. _________________________lei/ha/an ,suprafaţa de 6,3824 ha teren destinaţie
agricolă, categoria arabil

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile,
de la data depunerii ofertei şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate

Până la încheierea şi semnarea contractului de arendare această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.

Am înţeles  şi  consimţim că,  în  cazul  în  care  oferta  noastră  este  stabilită  ca  fiind
câştigătoare, să constituim cu titlu de garanţia o suma în conformitate cu prevederile din docu-
mentaţia de atribuire.

Data 

L.S.

Cultura de cereale □ Plante medicinale şi aromatice □

Legumicultura □ Plante tehnice şi industriale □

Plante furajere □ Plante energetice □

2. Obiectul arendării.(se va marca cu categoria de cul-
tură) :

Alte culturi (cf, caiet de sarci-
ni)



(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:_____________________________________________

2. Codul fiscal:__________________________________________________

3. B.L/C.L seria____Nr.________: C.N.P.______________________________
(pentru persoane fizice)

4. Adresa sediului central:_____________________.____________________ -

5. Telefon:______________________________________________________

Fax:_________________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________

6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare____________________________
(numărul, data si locul de inmatriculare/inregistare)

7. Obiectul de activitate ___________________________________
(in. conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Cont de Trezorerie__________

8. Persoană de decizie :_______________________________________________
(Nume ,prenume, funcţia)

Ofertant
(semnătură autorizata)



MODEL ANUNŢUL PUBLICITAR

privind arendarea unui teren cu destinaţia agricolă - categoria de folosinţă arabil,
proprietatea privată a comunei Grivita situat

în intravilanul comunei GRIVITA

La sediul Consiliului Local Grivita, situat în comuna Grivita, Str.6,
nr.33, judeţul Ialomiţa va avea loc la data de_________, ora _______, LICITAŢIE DESCHISA

în vederea atribuirii prin arendare a unui teren cu suprafaţa de 6,3824 ha, teren cu
destinaţia agricolă - categoria de folosinţă arabil, situat în intravilanul comunei Grivita
aparţinând domeniului privat al comunei Grivita, în vederea arendării pentru exploataţia

agricolă, conform Hotărârii Consiliului Local Grivita nr._______, din data de_____________
Terenul menţionat mai sus se arendează pe o perioada de :

• 5 ani de la data semnării contractului de arendare pentru :
- Plante tehnice şi industriale
- Plante furajere
- Plante medicinale şi aromatice
- Creşterea animalelor (Modulul 1- Giurgeni) dacă nu s-au depus cel puţin 3 oferte val-

abile pentru activităţi agricole
• 10 ani de la data semnării contractului de arendare pentru :

Cultura de cereale
- Legumicultura

• 20 ani de la data semnării contractului de arendare pentru ;
Plante energetice (plop energetic şi salcie energetică)

- Culturile de cătină albă, mo rin ga oleiferă şi afine .
Arendaşul poate solicita în scris, cu minim 12 luni înainte de expirarea duratei contractului de

arendă, arendatorului, reînnoirea acestui contract ,potrivit art.1848, alin, (1) din Codul Civil.
Contractul  se poate  reînnoi,  pentru un termen egal  cu cel  iniţial  prin Hotărâre a  Consiliului

Judeţean Ialomiţa.

Arenda minimă de pornire a licitaţiei este de : 1.800 lei/ha/an
• Procedura de arendare : - LICITAŢIA DESCHISĂ -.
• Lansarea anunţului publicitar în  3 zile lucrătoare  de la data aprobării documentaţiei de

arendare prin hotărâre de Consiliu Local Grivita.
• Criteriul de atribuire al contractului de arendare este cel mai mare nivel al arendei ofer-

tate - lei/ha/an .
• Garanţia de participare - în cuantum de 5 % din suma datorată arendatorului, cu titlu de

arendă minimă (de la care se porneşte licitaţia pentru primul an al arendei, calculată la
suprafaţa de 0,7298 ha).

• Caietul de sarcini se poate procura începând cu data publicării anunţului publicitar de la 
sediul Consiliului Local Grivita . Caietul de sarcini împreună cu instrucţiunile privind or-
ganizarea şi desfăşurarea procedurii de arendare se pot achiziţiona la preţul de 20 lei.

• Termenul limita de depunere a ofertelor este data de ________________ ora ______ la
registratura Consiliului Local Grivita,

• Data primirii solicitări de clarificări___________________.
• Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de _____________________ ora

_______la sediul Consiliului Local Grivita.
• Valabilitatea ofertelor 90 zile de la data depunerii.
• Limba de redactare a ofertei - Română.
• Comunicarea rezultatului licitaţiei  - în termen de  3 zile lucrătoare de la stabilirea ofertei



câştigătoare.
• încheierea contractului de arendare - în termen de 7 zile lucrătoare de la data la care

arendatorul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale.
• Informaţii suplimentare: la numărul de telefon: , 0243/2243001, fax. 0243/243001, Com-

partiment urbanism, cadastru si agricol, persoană de contact: inspector Ion Virginica.

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 aprobarea arendării prin licitatie publică 
a unei suprafețe de teren de 63824 mp

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 arendării prin licitatie publică a unei 

suprafețe de teren de 63824 mp.

          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 arendării prin licitatie publică a unei suprafețe de 

teren de 63824 mp 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

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

pentru anul 2022
        Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,

Având în vedere:

 referatul de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.295 din 26.01.2022;

 raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub  nr.296 din 27.01.2022;

 prevederile Legii nr. 317/2021, a bugetului de stat pe anul 2022;

 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 2022 care însumează la partea de venituri 60587,72 mii lei şi la partea de cheltuieli 
60587,72  mii lei , astfel cum este structurat în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

a) Bugetul  local  al  com.Grivita,  pentru  anul  2022,  care  însumează  la  partea  de  venituri
60587,72 mii lei , iar la partea de cheltuieli suma de 60587,72 mii lei .

b) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,
pentru anul 2022, are un excedent in sold in suma de 160,43 mii lei.

Art. 2 - Se aprobă lista de investiţii pentru anul 2022 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 aprobă utilizarea excedentului anului precedent, în suma de 2570,91 mii lei, pentru
finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului local.

Art.5  -Se aprobă utilizarea excedentului anului precedent, în suma de 140,43 mii lei, pentru 
finantarea cheltuielilor sectiunii de funcționare a bugetului de venituri proprii și subvenții după cum 
urmează:

a) Comuna Grivița 107 mii lei:

b) Școala Profesională Areta Teodorescu Grivița 33,27 mii lei;

Art. 6 – 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. 12
Din 31.01.2022
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 2022

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

 referatul de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.295 din 26.01.2022;

 raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub  nr.296 din 27.01.2022;

 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.424 din  31.01.2022 ;    

 raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, 
protecţia drepturilor copilului, sport, turism nr.414 din  31.01.2022;

 raportul de avizare al Comisia juridică şi de administraţie publică nr.407 din  31.01.2022;      
 prevederile Legii nr. 317/2021, a bugetului de stat pe anul 2022;

 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 2022 care însumează la partea de venituri 60587,72 mii lei şi la partea de cheltuieli 60587,72  mii 
lei , astfel cum este structurat în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

a) Bugetul local al com.Grivita, pentru anul 2022, care însumează la partea de venituri 60587,72
mii lei , iar la partea de cheltuieli suma de 60587,72 mii lei .

b) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 
pentru anul 2022, are un excedent in sold in suma de 160,43 mii lei.

Art. 2 - Se aprobă lista de investiţii pentru anul 2022 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 aprobă utilizarea excedentului anului precedent, în suma de 2570,91 mii lei, pentru 
finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului local.

Art.5  -Se aprobă utilizarea excedentului anului precedent, în suma de 140,43 mii lei, pentru 
finantarea cheltuielilor sectiunii de funcționare a bugetului de venituri proprii și subvenții după cum 
urmează:

c) Comuna Grivița 107 mii lei:



d) Școala Profesională Areta Teodorescu Grivița 33,27 mii lei;

Art. 6 – 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 4 februarie 2022 , cu un numar de 13 voturi “Pentru”  , 0
voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi.                 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

                      Dumitru DAMIAN                                          CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,                  

                                                                                           Dumitru-Marius  DEMETER  

Nr. 12
Din 04.02.2022
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 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 aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi

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

aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor autofinanţate pentru anul 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 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 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 aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor
autofinanţate pentru anul 2022

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 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 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 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

Primăria comunei Griviţa
__________________________________________________________________________

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

                                                                                      Nr.4768 /20.12.2021
                        

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 2022, proiect ce va fi supus

dezbaterii Consiliului local al  comunei Griviţa în  cursul lunii februarie  2022,  după

adoptarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022.

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 20.01.2022  inclusiv aşteptăm în scris propuneri, sugestii, opinii

cu valoare de recomandare, cu privire la  proiectul susmenţionat.

În data de 25.01.2022, 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 2022.

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. 284 / 25.01.2022

               
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 25.01.2022 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  2022,  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 2022, 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
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