
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.88 / 23.03.2022 pentru convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţă ordinară
în data 31 martie 2022;

Nr.
crt.

Numărul 
hotărârii

Consilieri în
funcţie

Consilieri
prezenţi

Rezultatul votului
Pentru împotriva abtineri

1 13 13 13 13 - -
2 14 13 13 13 - -
3 15 13 13 13 - -
4         16 13 13 13 - -
5 17 13 13 13 - -
6 18 13 13 13 - -
7 19 13 13 13 - -
8 20 13 13 13 - -
9 21 13 13 13 - -
10 22 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.13/31.03.2022 privind închirierea unei locuinţe sociale;

2 Hotărârea nr.14/31.03.2022 privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unei
suprafețe de teren de 816 mp.;

3 Hotărârea nr.15/31.03.2022 privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unei
suprafețe de teren de 815 mp.;

4 Hotărârea nr.16/31.03.2022 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei 
suprafețe de teren de 2000 mp.;

5  Hotărârea nr.17/31.03.2022 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei 
suprafețe de teren de 2363 mp.; 

6 Hotărârea nr.18/31.03.2022 privind completarea/actualizarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa;

7 Hotărârea nr.19/31.03.2022 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei 
suprafețe de teren de 1798 mp.;

8 Hotărârea nr.20/31.03.2022 privind aprobarea încheierii unui  Acordului de Partener-
iat, pentru realizarea investiției „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze 
naturale” în comunele Grivița, Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, județul 
Ialomița;

9 Hotărârea nr.21/31.03.2022 privind aprobarea implementarii  obiectivului de  
investiții:’’Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele 
Grivița, Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița.’’

10 Hotărârea nr.22/31.03.2022 privind decontarea cheltuielilor efectuate de către 
compartimentul de asistență socială cu înmormântarea unei persoane care a fost 
beneficiară de ajutor social, necăsătorită și fără copii ;

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 31 martie  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 închirierea unei locuinţe sociale; 13 -”pentru”
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a 

unei suprafețe de teren de 816 mp.;
13 -”pentru”

3 Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a 
unei suprafețe de teren de 815 mp.;

13 -”pentru”

4 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei 
suprafețe de teren de 2000 mp.;

13 -”pentru”

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei 
suprafețe de teren de 2363 mp.;

13 -”pentru”

6 Proiect de hotărâre privind completarea/actualizarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa;

13 -”pentru”

7 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a unei 
suprafețe de teren de 1798 mp.;

13 -”pentru”

8 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui  Acordului de Partene-
riat, pentru realizarea investiției „Înființare sistem inteligent de distribuție 
gaze naturale” în comunele Grivița, Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia, 
Traian, județul Ialomița;

13 -”pentru”

9 Proiect de hotărâre privind aprobarea implementarii  obiectivului de  
investiții:’’Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în 
comunele Grivița, Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, județul 
Ialomița.’’

13 -”pentru”

10 Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor efectuate de către 
compartimentul de asistență socială cu înmormântarea unei persoane care a
fost beneficiară de ajutor social, necăsătorită și fără copii;

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.13/31.03.2022 privind închirierea unei locuinţe sociale;

2 Hotărârea nr.14/31.03.2022 privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unei
suprafețe de teren de 816 mp.;

3 Hotărârea nr.15/31.03.2022 privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unei
suprafețe de teren de 815 mp.;

4 Hotărârea nr.16/31.03.2022 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei 
suprafețe de teren de 2000 mp.;

5  Hotărârea nr.17/31.03.2022 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei 
suprafețe de teren de 2363 mp.; 

6 Hotărârea nr.18/31.03.2022 privind completarea/actualizarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa;

7 Hotărârea nr.19/31.03.2022 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei 
suprafețe de teren de 1798 mp.;

8 Hotărârea nr.20/31.03.2022 privind aprobarea încheierii unui  Acordului de Partener-
iat, pentru realizarea investiției „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze 
naturale” în comunele Grivița, Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, județul 
Ialomița;

9 Hotărârea nr.21/31.03.2022 privind aprobarea implementarii  obiectivului de  
investiții:’’Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele 
Grivița, Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița.’’

10 Hotărârea nr.22/31.03.2022 privind decontarea cheltuielilor efectuate de către 
compartimentul de asistență socială cu înmormântarea unei persoane care a fost 
beneficiară de ajutor social, necăsătorită și fără copii ;

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
31 martie 2022

ORDINEA DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale; Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren 

de 816 mp.; Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren 

de 815 mp.;Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 

2000 mp. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 

2363 mp .Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
6. Proiect de hotărâre privind completarea/actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 

1798 mp.. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui  Acordului de Parteneriat, pentru realizarea 

investiției „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale” în comunele Grivița, Reviga, 
Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

    9. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementarii  obiectivului de  investiții:’’Înființare sistem
inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Grivița, Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia, Traian,
județul Ialomița’’.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

10. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor efectuate de către compartimentul de 
asistență socială cu înmormântarea unei persoane care a fost beneficiară de ajutor social, necăsătorită și 
fără copii .Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

11.Diverse.



ROMANIA

JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA

SECRETAR GENERAL

Nr. 2 din 23.03.2022

PROCES-VERBAL AFIŞARE PROIECTE HOTĂRÂRI

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică locală, am procedat astăzi 23.03.2022, la afişarea următorului proiect de hotărâre:

Nr.crt C o n ţ i n u t

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

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren de
816 mp.; Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren de 
815 mp. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 
2000 mp. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 
2363 mp .Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

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

7 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 
1798 mp.. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

8 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui  Acordului de Parteneriat, pentru realizarea 
investiției „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale” în comunele Grivița, Reviga, 
Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

9 Proiect de  hotărâre privind aprobarea implementarii   obiectivului  de  investiții:’’Înființare
sistem 
inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Grivița, Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia,
Traian, județul Ialomița’’.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

10 Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor efectuate de către compartimentul de asistență 
socială cu înmormântarea unei persoane care a fost beneficiară de ajutor social, necăsătorită și fără
copii .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. 1270 din 05.04.2022 

PROCES  VERBAL

   În conformitate cu prevederile art. 138  alin. 17 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ, astăzi  5 aprilie 2022 am procedat la afişarea procesului verbal al
şedinţei Consiliului local  Griviţa din data de  31 martie 2022.

   În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 52/2003, republicată,  privind transparenţa
decizională în administraţie  astăzi  5 aprilie 2022, am procedat la afişarea minutei şedinţei Consiliului
local Griviţa din data 31 martie 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  31 martie 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 31 martie
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. 88
Din 23.03.2022
Emisă în Griviţa
Ex.  

                                        

 

 Anexă la Dispoziţia nr. 88 /23.03.2022
a Primarului Comunei Griviţa, Judeţul Ialomiţa

                                                    
C O N V O C A T O R

 În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 88 din  23 martie 2022 sunteţi convocat în şedinţa 
ordinară în data de 31 martie 2022 ora 09.00, la sediul Primăriei comunei Griviţa, Sala de şedinţe, avînd 
următorul Proiect de  ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale; Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren 

de 816 mp.; Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren 

de 815 mp.;Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 

2000 mp. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 

2363 mp .Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
6. Proiect de hotărâre privind completarea/actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 

1798 mp.. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui  Acordului de Parteneriat, pentru realizarea 

investiției „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale” în comunele Grivița, Reviga, 
Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

    9. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementarii  obiectivului de  investiții:’’Înființare sistem
inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Grivița, Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia, Traian,
județul Ialomița’’.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

10. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor efectuate de către compartimentul de 
asistență socială cu înmormântarea unei persoane care a fost beneficiară de ajutor social, necăsătorită și 
fără copii .Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

11.Diverse.

PRIMAR
Vasile STROE 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr.1080  din 23.03.2022

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi  cu ocazia afişării dispoziţiei de convocare a şedinţei ordinare din data de 31 martie
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 închirierea unei locuinţe sociale; Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren 

de 816 mp.; Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren 

de 815 mp.;Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 

2000 mp. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 

2363 mp .Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
6. Proiect de hotărâre privind completarea/actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 

1798 mp.. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui  Acordului de Parteneriat, pentru realizarea 

investiției „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale” în comunele Grivița, Reviga, 
Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

    9. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementarii  obiectivului de  investiții:’’Înființare sistem
inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Grivița, Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia, Traian,
județul Ialomița’’.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

10. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor efectuate de către compartimentul de 
asistență socială cu înmormântarea unei persoane care a fost beneficiară de ajutor social, necăsătorită și 
fără copii .Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

11.Diverse.

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



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 31 martie 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.  88 /  23.03.2022  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, Dudaș Cristian Dorin,
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 04.02.2022,  votat de asemenea cu unanimitate de voturi.

Domnul primar prezintă ordinea de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale; Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren 

de 816 mp.; Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren 

de 815 mp.;Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 

2000 mp. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 

2363 mp .Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
6. Proiect de hotărâre privind completarea/actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 

1798 mp.. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui  Acordului de Parteneriat, pentru realizarea 

investiției „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale” în comunele Grivița, Reviga, 
Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;



    9. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementarii  obiectivului de  investiții:’’Înființare sistem
inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Grivița, Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia, Traian,
județul Ialomița’’.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

10. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor efectuate de către compartimentul de 
asistență socială cu înmormântarea unei persoane care a fost beneficiară de ajutor social, necăsătorită și 
fără copii .Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

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

închirierea unei locuinţe sociale. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.
D-nul Primar:“Așa cum a fost prezentat la ședința pe comisii este solicitată o locuință socială de

către Bratu Ștefan. ”
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind 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 vânzării cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren de 816 mp. Iniţiator-Primar 
Stroe Vasile.

D-nul Primar:“În urma solicitări de cumpărare a proprietarului clădiri situată pe terenul primăriei
este necesară aprobarea evaluarii și aprobarea vânzării cu drept de preemțiune .”.
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren 
de 816 mp. este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al treilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este cel 
privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren de 815 mp.. Iniţiator-Primar 
Stroe Vasile.

D-nul Primar:“În urma solicitări de cumpărare a proprietarului clădiri situată pe terenul primăriei
este necesară aprobarea evaluarii și aprobarea vânzării cu drept de preemțiune .”.
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren 
de 815 mp. este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al patrulea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel privind 
aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 2000 mp. Iniţiator-Primar Stroe 
Vasile.

D-nul Primar:“Urmare a solicitării de cumpărare a suprafeței de teren de 2000 mp. vă solicităm
aprobarea vânzării prin licitație publică a suprafeței solicitate.”.
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 
2000 mp este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al cincilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel privind 
aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 2363 mp. Iniţiator-Primar Stroe 
Vasile.

D-nul Primar:“Urmare a solicitării de cumpărare a suprafeței de teren de 2363 mp. vă solicităm
aprobarea vânzării prin licitație publică a suprafeței solicitate.”.
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 
2363 mp este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al șaselea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel privind  
completarea/actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Griviţa, 
judeţul Ialomiţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

D-nul Primar:“Urmare a finalizării lucrărilor de extindere a cimitirului din Sat Grivița și recepției
făcute se impune adoptarea unei hotărârii de consiliu  conform proiectului prezentat, care să actualizeze
inventarul domeniului public al UAT Grivița ”.
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

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

Al șaptelea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este 
cel privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 1798 mp.. Iniţiator-Primar 
Stroe Vasile;



D-nul Primar:“Urmare a solicitării de cumpărare a suprafeței de teren de 1798 mp. vă solicităm
aprobarea vânzării prin licitație publică a suprafeței solicitate.”.
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 
1798 mp este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al optulea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este cel
privind aprobarea încheierii unui  Acordului de Parteneriat, pentru realizarea investiției „Înființare sistem 
inteligent de distribuție gaze naturale” în comunele Grivița, Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, 
județul Ialomița.Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“ Având în vedere programul PNRR și dorința de a avea o șansă în plus la accesarea
fondurilor pentru implementarea sistemului de distribuție de gaze naturale în localitatea Grivița se supune
aprobării încheierea unui Acord de parteneriat conform proiectului prezentat”.
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui  Acordului de Parteneriat, pentru realizarea 
investiției „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale” în comunele Grivița, Reviga, 
Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al nouălea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este 
cel privind aprobarea implementarii  obiectivului de  investiții:’’Înființare sistem inteligent de 
distribuție gaze naturale în comunele Grivița, Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, județul 
Ialomița’’

D-nul Primar:“ Urmare a aprobării acordului de parteneriat pentru gaze se impune adoptarea unei
hotărârii de consiliu  conform proiectului prezentat, pentru implementarea acestuia”.
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea implementarii  obiectivului de  investiții:’’Înființare sistem 
inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Grivița, Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, 
județul Ialomița’’este votat cu 13 voturi “pentru”. 

Al zecelea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este cel
privind decontarea cheltuielilor efectuate de către compartimentul de asistență socială cu înmormântarea 
unei persoane care a fost beneficiară de ajutor social, necăsătorită și fără copii .Iniţiator-Primar Stroe 
Vasile;

D-nul Primar:“ Urmare a solicitării compartimentului de asistență socială de deconta cheltuielile
ocazionate  de  înmormântarea  unei  persoane  beneficiare  de  ajutor  social  se  impune  adoptarea  unei
hotărârii de consiliu  conform proiectului prezentat”.
            D-nul Damian Dumitru: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind decontarea cheltuielilor efectuate de către compartimentul de 
asistență socială cu înmormântarea unei persoane care a fost beneficiară de ajutor social, necăsătorită și 
fără copii.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

În încheirea ședinței domnul primar a prezentat raportul anual privind starea economică, socială și
de mediu a comunei pe anul 2021.

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  31 martie 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 31 martie
2022, ora 09.00 la sediul Primăriei comunei Griviţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale; Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren 

de 816 mp.; Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren 

de 815 mp.;Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 

2000 mp. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 

2363 mp .Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
6. Proiect de hotărâre privind completarea/actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 

1798 mp.. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui  Acordului de Parteneriat, pentru realizarea 

investiției „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale” în comunele Grivița, Reviga, 
Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

    9. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementarii  obiectivului de  investiții:’’Înființare sistem
inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Grivița, Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia, Traian,
județul Ialomița’’.Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

10. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor efectuate de către compartimentul de 
asistență socială cu înmormântarea unei persoane care a fost beneficiară de ajutor social, necăsătorită și 
fără copii .Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

11.Diverse.
  
 

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



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

                                                                           PROIECT
H O T Ă R Â R E

privind închirierea unei locuinţe sociale

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea  numitei Bratu Ștefan  înregistrată cu nr. 812 din 01.03.2022;
-     referat de aprobare al primarului nr.848 din 03.03.2022;         
- raportul compartimentului de specialitate nr.849 din 03.03.2022;     

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

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

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

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

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 - Se aprobă închirierea unei locuinţe sociale în casa specialistului persoanei prevăzute în 
anexă, parte integranta a prezentei hotărâri, pe o perioadă de 5 ani.

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

Nr. 13
Din 24.03.2022
Adoptată la Griviţa
Ex. 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

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

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea  numitei Bratu Ștefan  înregistrată cu nr. 812 din 01.03.2022;
-     referat de aprobare al primarului nr.848 din 03.03.2022;         
- raportul compartimentului de specialitate nr.849 din 03.03.2022;     

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

domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ nr.
1062 din  23.03.2022 ; 

- avizul Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia 
drepturilor copilului, sport, turism nr.1063 din  23.03.2022;

- avizul Comisiei juridică și de administrație public nr.1064 din  23.03.2022;
- prevederile Legii  nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind locuintele, republicată;
- prevederile Hotărârii nr. 1.275/2000  privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

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

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

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

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

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

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1 - Se aprobă închirierea unei locuinţe sociale persoanelor prevăzute în anexă, parte 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 31 martie 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. 13
Din 31.03.2022
Adoptată la Griviţa
Ex. 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 848 din 03..03.2022

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

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

Bratu Ștefan, prin care solicită închirierea unei  locuinţe sociale, ancheta socială efectuată cu privire la

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

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

aprobe închirierea acestui spaţiu persoanei susmenţionate.

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

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

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

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

P R I M A R

Vasile STROE 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 849 din 03.03.2022

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

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

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

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

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

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

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

administrarea sa”.

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

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

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

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

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

locuinţe sociale.

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

                                                                   



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr.  839 din 03.03.2022 

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 03.03.2022 , de către Comisia de analiză a cererilor pentru locuinţe sociale 
formată din:
            Preşedinte: Stroe Vasile – primar

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

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

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

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

     Preşedinte                    Secretar comisie
      PRIMAR  Secretarul general al comunei Griviţa

     Vasile Stroe                        Dumitru-Marius Demeter 

     
            Rotaru Daniel – viceprimar

                       Stan Marinică - consilier local
                      Bâlbâe Mihail - consilier local

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



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL  LOCAL GRIVIŢA

                                                                                      Anexă la HCL Griviţa nr. 13 / 31.03.2022 

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

Nr.
crt.

Numele şi prenumele chiriaşului Rezulatatul analizei
cererilor

1. BRATU ȘTEFAN ADMIS

 PRIMAR,

Vasile STROE            



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

RAPORT DE AVIZARE
 al proiectului de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale

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

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

şedinţa a luat în discuţie proiectul de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale.

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

de şedinţa, au rezultat urmatoarele :

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

___”împotriva”.

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

a conţinutului actului de autoritate.

Având in vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

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

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

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

şi comerţ,

                            AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale şi propune plenului Consiliului local al 

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

        PRESEDINTE,                                                       MEMBRI,
         Rotaru Daniel                                                 Stan Marinică

                                                                      Vasile Ştefan

                                                                      Grigore Aurelian

                                                                                  Bâlbâe Mihail



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

R A P O R T DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale

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

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

închirierea unei locuinţe sociale. 

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

verbal de şedinţă, au rezultat următoarele :

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

„pentru”, ___voturi ”împotrivă”.

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

a conţinutului actului de autoritate.

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

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

FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL  GRIVIŢA, JUDEŢUL IALOMIŢA, comisia pentru 

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

AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale şi propune plenului Consiliului 

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

PRESEDINTE,                                                           MEMBRI,

Margine Georgeta                                                 Gavrilă Ion

                                                                                 Nica Cornel

                                                                                 Vasile Ştefan

                                                                                 Oprea Gheorghe

 

ROMÂNIA



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

R A P O R T  DE  AVIZARE 

al proiectului de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale

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

proiectul de hotărâre privind închirierea unei locuinţe sociale.

          În urma analizei şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în 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 închirierea unei locuinţe sociale şi propune plenului Consiliului

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

         PREŞEDINTE,                                                       MEMBRI,
      
     Georgescu Adrian               Dudaş Cristian Dorin

                                Oprea Gheorghe

                                                                          Bunică Dumitru

                                                                                      Damian Dumitru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

P r o i e c t
H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren de 816 mp.

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea nr.1002/17.03.2022 de la Nica Ion;
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 1043 din 21.03.2022 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 1044 din 21.03.2022 ;
-  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. 1650 alin. (1), art. 1652. 1657, 1660, 1666 alin. (1), 1672, 1673, 1676, 1719,
1730 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile H.C.L. Grivița nr.23 /08.05.2019 privind aprobarea domeniului privat al 
Comunei Grivița, cu modificările şi completările ulterioare (poziţia nr. 5 din Anexă).

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi c), alin. (6) lit. b), art. 364 alin. (1), respectiv
ale art. 139 alin. (2) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul admin-
istrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

   Art.1 – Se  aprobă raportul  de  evaluare  nr.20  din  13.09.2021,  înregistrat  sub  nr.
3509/16.09.2021 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
816 mp, teren categorie arabil, situat în intravilanul comunei Grivița – Str.11, nr.28, județul Ialomița,
având  numărul cadastral 20581 şi înscris în Cartea funciară nr. 20581 a localităţii Grivița - Anexa
nr.1 la prezenta hotărâre 
              Art.2 – (1) Se aprobă vânzarea cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren de 816 mp,
categorie arabil, la prețul de 6200 lei, preț stabilit prin raportul de evaluare însușit de Consiliul local,
conform art.1, situat în intravilanul comunei Grivița – Str.11, nr.28, județul Ialomița, având  numărul
cadastral 20581 şi înscris în Cartea funciară nr. 20581 a localităţii Grivița identificat conform Anexei
nr.2, la prezenta hotărâre.

   (2) Terenul  solicitat  este  proprietate  privată  a  Comunei  Grivița  şi  nu  este
solicitat/revendicat conform legilor proprietăţii.

               (3) Pe teren se află o construcție edificată de solicitantul cererii de achiziție a
terenului identificat conform art.2 alin.(1).
              Art.3 – Solicitantul cumpărării terenului identificat conform art.2 alin.(1) va notificat de

către Compartimentul cadastru,urbanism și agricol din cadrul Primăriei Comunei Grivița, în termen
de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, conform art. 364 alin. (2) din Codul Administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare.

   Art.4 - Cheltuielile  ocazionate dc încheierea contractului  de vânzare-cumpărare vor  fi
suportate de către cumpărător.  



   Art.5  -  Se împuterniceşte primarul Comunei Grivița,  domnul Stroe Vasile, să semneze
contractul  de  vânzare-cumpărare  al  imobilului  –  teren  în  suprafață  măsurată  de  816 mp,  teren
categorie  arabil,  situat  în  intravilanul  comunei  Grivița  –  Str.11,  nr.28,  județul  Ialomița,  având
numărul cadastral 20581 şi înscris în Cartea funciară nr. 20581 a localităţii Grivița.
    Art.6-Prevederile  prezentei  hotărâri vor  fi  duse  la  îndeplinire  de  compartimentele  de
cadastru, urbanism , agricol , respectiv financiar contabil din cadrul Primariei comunei Griviţa.

    Art.7- 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. 14
Din 23.03.2022
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren de 816 mp.

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea nr.1002/17.03.2022 de la Nica Ion;
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 1043 din 21.03.2022 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 1044 din 21.03.2022 ;
-  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. 1650 alin. (1), art. 1652. 1657, 1660, 1666 alin. (1), 1672, 1673, 1676, 1719,
1730 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile H.C.L. Grivița nr.23 /08.05.2019 privind aprobarea domeniului privat al 
Comunei Grivița, cu modificările şi completările ulterioare (poziţia nr. 5 din Anexă).

- avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului 
public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ nr.1061  din 
23.03.2022; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi c), alin. (6) lit. b), art. 364 alin. (1), respectiv
ale art. 139 alin. (2) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul admin-
istrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 – Se  aprobă raportul  de  evaluare  nr.20  din  13.09.2021,  înregistrat  sub  nr.
3509/16.09.2021 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
816 mp, teren categorie arabil, situat în intravilanul comunei Grivița – Str.11, nr.28, județul Ialomița,
având  numărul cadastral 20581 şi înscris în Cartea funciară nr. 20581 a localităţii Grivița - Anexa
nr.1 la prezenta hotărâre 
              Art.2 – (1) Se aprobă vânzarea cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren de 816 mp,
categorie arabil, la prețul de 6200 lei, preț stabilit prin raportul de evaluare însușit de Consiliul local,
conform art.1, situat în intravilanul comunei Grivița – Str.11, nr.28, județul Ialomița, având  numărul
cadastral 20581 şi înscris în Cartea funciară nr. 20581 a localităţii Grivița identificat conform Anexei
nr.2, la prezenta hotărâre.

   (2) Terenul  solicitat  este  proprietate  privată  a  Comunei  Grivița  şi  nu  este
solicitat/revendicat conform legilor proprietăţii.

               (3) Pe teren se află o construcție edificată de solicitantul cererii de achiziție a
terenului identificat conform art.2 alin.(1).
              Art.3 – Solicitantul cumpărării terenului identificat conform art.2 alin.(1) va notificat de

către Compartimentul cadastru,urbanism și agricol din cadrul Primăriei Comunei Grivița, în termen
de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, conform art. 364 alin. (2) din Codul Administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare.

   Art.4 - Cheltuielile  ocazionate dc încheierea contractului  de vânzare-cumpărare vor  fi
suportate de către cumpărător.  



   Art.5  -  Se împuterniceşte primarul Comunei Grivița,  domnul Stroe Vasile, să semneze
contractul  de  vânzare-cumpărare  al  imobilului  –  teren  în  suprafață  măsurată  de  816 mp,  teren
categorie  arabil,  situat  în  intravilanul  comunei  Grivița  –  Str.11,  nr.28,  județul  Ialomița,  având
numărul cadastral 20581 şi înscris în Cartea funciară nr. 20581 a localităţii Grivița.
    Art.6-Prevederile  prezentei  hotărâri vor  fi  duse  la  îndeplinire  de  compartimentele  de
cadastru, urbanism , agricol , respectiv financiar contabil din cadrul Primariei comunei Griviţa.

    Art.7- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general al  
comunei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 31 martie 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. 14
Din 31.03.2022
Adoptată la Griviţa
Ex.



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 1043 din 21.03.2022

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotarare privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune
 a unei suprafețe de teren de 816 mp.

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

cererea  nr.1003/17.03.2022  de  la  Nica  Ion  și  posibilitatea  legala  ca  deținător  al  dreptului  de

preemțiune consider oportună aprobarea vânzării conform proiectului prezentat.

PRIMAR,

Vasile  STROE



JUDETUL IALOMITA

PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

Nr. 1043 din 21.03.2022

R A P O R T,

privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren de 816 mp.

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

primarului comunei Grivița, arăt că proiectul privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a 

unei suprafețe de teren de 816 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 vânzarea.

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

cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren de 816 mp.

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 privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune 
a unei suprafețe de teren de 816 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 vânzării cu drept de preemțiune a 

unei suprafețe de teren de 816 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 vânzării cu drept de preemțiune a unei suprafețe de

teren de 816 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 vânzării cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren de 815 mp.

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea nr.1003/17.03.2022 de la Nica Daniel;
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 1018 din 18.03.2022 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 1019 din 18.03.2022 ;
-  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. 1650 alin. (1), art. 1652. 1657, 1660, 1666 alin. (1), 1672, 1673, 1676, 1719,
1730 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile H.C.L. Grivița nr.23 /08.05.2019 privind aprobarea domeniului privat al 
Comunei Grivița, cu modificările şi completările ulterioare (poziţia nr. 4 din Anexă).

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi c), alin. (6) lit. b), art. 364 alin. (1), respectiv
ale art. 139 alin. (2) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul admin-
istrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

   Art.1 – Se  aprobă raportul  de  evaluare  nr.20  din  13.09.2021,  înregistrat  sub  nr.
3509/16.09.2021 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
815 mp, teren categorie arabil, situat în intravilanul comunei Grivița – Str.11, nr.26, județul Ialomița,
având  numărul cadastral 20578 şi înscris în Cartea funciară nr. 20578 a localităţii Grivița - Anexa
nr.1 la prezenta hotărâre 
              Art.2 – (1) Se aprobă vânzarea cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren de 815 mp,
categorie arabil, la prețul de 6200 lei, preț stabilit prin raportul de evaluare însușit de Consiliul local,
conform art.1, situat în intravilanul comunei Grivița – Str.11, nr.26, județul Ialomița, având  numărul
cadastral 20578 şi înscris în Cartea funciară nr. 20578 a localităţii Grivița identificat conform Anexei
nr.2, la prezenta hotărâre.

   (2) Terenul  solicitat  este  proprietate  privată  a  Comunei  Grivița  şi  nu  este
solicitat/revendicat conform legilor proprietăţii.

               (3) Pe teren se află o construcție edificată de solicitantul cererii de achiziție a
terenului identificat conform art.2 alin.(1).
              Art.3 – Solicitantul cumpărării terenului identificat conform art.2 alin.(1) va notificat de

către Compartimentul cadastru,urbanism și agricol din cadrul Primăriei Comunei Grivița, în termen
de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, conform art. 364 alin. (2) din Codul Administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare.

  Art.4 - Cheltuielile  ocazionate  dc  încheierea  contractului  de  vânzare-cumpărare  vor  fi
suportate de către cumpărător.  

   Art.5  -  Se împuterniceşte primarul Comunei Grivița,  domnul Stroe Vasile, să semneze
contractul  de  vânzare-cumpărare  al  imobilului  –  teren  în  suprafață  măsurată  de  815 mp,  teren



categorie  arabil,  situat  în  intravilanul  comunei  Grivița  –  Str.11,  nr.26,  județul  Ialomița,  având
numărul cadastral 20578 şi înscris în Cartea funciară nr. 20578 a localităţii Grivița.
 Art.6-Prevederile  prezentei  hotărâri vor  fi  duse  la  îndeplinire  de  compartimentele  de
cadastru, urbanism , agricol , respectiv financiar contabil din cadrul Primariei comunei Griviţa.

Art.7- 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. 15
Din 23.03.2022
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren de 815 mp.

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea nr.1003/17.03.2022 de la Nica Daniel;
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 1018 din 18.03.2022 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 1019 din 18.03.2022 ;
-  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. 1650 alin. (1), art. 1652. 1657, 1660, 1666 alin. (1), 1672, 1673, 1676, 1719,
1730 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile H.C.L. Grivița nr.23 /08.05.2019 privind aprobarea domeniului privat al 
Comunei Grivița, cu modificările şi completările ulterioare (poziţia nr. 4 din Anexă).

- avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului 
public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ nr.1060  din 
23.03.2022; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi c), alin. (6) lit. b), art. 364 alin. (1), respectiv
ale art. 139 alin. (2) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul admin-
istrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

   Art.1 – Se  aprobă raportul  de  evaluare  nr.20  din  13.09.2021,  înregistrat  sub  nr.
3509/16.09.2021 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
815 mp, teren categorie arabil, situat în intravilanul comunei Grivița – Str.11, nr.26, județul Ialomița,
având  numărul cadastral 20578 şi înscris în Cartea funciară nr. 20578 a localităţii Grivița - Anexa
nr.1 la prezenta hotărâre 
              Art.2 – (1) Se aprobă vânzarea cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren de 815 mp,
categorie arabil, la prețul de 6200 lei, preț stabilit prin raportul de evaluare însușit de Consiliul local,
conform art.1, situat în intravilanul comunei Grivița – Str.11, nr.26, județul Ialomița, având  numărul
cadastral 20578 şi înscris în Cartea funciară nr. 20578 a localităţii Grivița identificat conform Anexei
nr.2, la prezenta hotărâre.

   (2) Terenul  solicitat  este  proprietate  privată  a  Comunei  Grivița  şi  nu  este
solicitat/revendicat conform legilor proprietăţii.

               (3) Pe teren se află o construcție edificată de solicitantul cererii de achiziție a
terenului identificat conform art.2 alin.(1).
              Art.3 – Solicitantul cumpărării terenului identificat conform art.2 alin.(1) va notificat de

către Compartimentul cadastru,urbanism și agricol din cadrul Primăriei Comunei Grivița, în termen
de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, conform art. 364 alin. (2) din Codul Administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare.

  Art.4 - Cheltuielile  ocazionate  dc  încheierea  contractului  de  vânzare-cumpărare  vor  fi
suportate de către cumpărător.  



   Art.5  -  Se împuterniceşte primarul Comunei Grivița,  domnul Stroe Vasile, să semneze
contractul  de  vânzare-cumpărare  al  imobilului  –  teren  în  suprafață  măsurată  de  815 mp,  teren
categorie  arabil,  situat  în  intravilanul  comunei  Grivița  –  Str.11,  nr.26,  județul  Ialomița,  având
numărul cadastral 20578 şi înscris în Cartea funciară nr. 20578 a localităţii Grivița.
 Art.6-Prevederile  prezentei  hotărâri vor  fi  duse  la  îndeplinire  de  compartimentele  de
cadastru, urbanism , agricol , respectiv financiar contabil din cadrul Primariei comunei Griviţa.

Art.7- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general al  
comunei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 31 martie 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. 15
Din 31.03.2022
Adoptată la Griviţa
Ex.



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 1018 din 18.03.2022

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotarare privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune 
a unei suprafețe de teren de 815 mp.

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

cererea  nr.1003/17.03.2022 de  la  Nica  Daniel  și  posibilitatea  legala  ca  deținător  al  dreptului  de

preemțiune consider oportună aprobarea vânzării conform proiectului prezentat.

PRIMAR,

Vasile  STROE



JUDETUL IALOMITA

PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

Nr. 1019 din 18.03.2022

R A P O R T,

privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren de 815 mp.

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

primarului comunei Grivița, arăt că proiectul privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a 

unei suprafețe de teren de 815 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 vânzarea.

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

cu drept de preemțiune a unei suprafețe de teren de 815 mp.

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 privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune 
a unei suprafețe de teren de 815 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 vânzării cu drept de preemțiune a 

unei suprafețe de teren de 815 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 vânzării cu drept de preemțiune a unei suprafețe de 

teren de 815 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 vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 2000 mp.

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea nr.3392/07.09.2021 de la Roșu Michele-Sergio;
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 837 din 03.03.2022 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 838 din 03.03.2022 ;
- 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.1 din 10.01.2022 întocmit de Moșescu Valeriu
Cabinet Expert Evaluator EI, EPI, EBM-Slobozia înregistrat  la Primaria Comunei Grivița sub
nr.160 din 14.10.2022 pentru imobil- teren ce face parte din domeniul privat al Comunei Grivița,
în suprafață măsurată de 2000 mp, teren categorie arabil, situat în intravilanul comunei Grivița –
Șos. Buzău, FN, județul Ialomița, având  numărul cadastral 30840 şi înscris în Cartea funciară nr.
30840 a localităţii Grivița - Anexa nr.1 la prezenta hotărâre 
             Art.2 - Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren ce face parte din

domeniul privat al Comunei Grivița, în suprafață măsurată de  2000 mp, teren categorie arabil,
situat  în  intravilanul  comunei  Grivița  –  Șos.  Buzău,  FN,  județul  Ialomița,  având   numărul
cadastral 30840 şi înscris în Cartea funciară nr. 30840 a localităţii Grivița, identificat în planul de
amplasament şi delimitare a imobilului, Anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

  Art.3 - Se aprobă fișa de date a procedurii,  caietul de sarcini al  licitaţiei  publice  și
instrucţiunile pentru ofertanţi, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

  Art.4 - Preţul de pornire a licitaţiei este de 9000 lei.
             Art.5 -Se împuterniceşte primarul Comunei Grivița, domnul Stroe Vasile, să semneze
contractul de vânzare-cumpărare al imobilului – teren  în suprafață măsurată de  2000 mp, teren
categorie arabil, situat în intravilanul comunei Grivița – Șos. Buzău, FN, județul Ialomița, având
numărul cadastral 30840 şi înscris în Cartea funciară nr. 30840 a localităţii Grivița.

 Art.6-  Achitarea  integrala  a  contravalorii  terenului  se  va  face  la  data  încheierii
contractului de vânzare – cumpărare.

Art.7  -Cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de vânzare-cumpărare vor trece în
sarcina cumpărătorului.



 Art.8-Prevederile  prezentei  hotărâri vor  fi  duse  la  îndeplinire  de  compartimentele  de
cadastru, urbanism , agricol , respectiv financiar contabil din cadrul Primariei comunei Griviţa.

Art.10- 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. 16
Din 23.03.2022
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 2000 mp.
.

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea nr.3392/07.09.2021 de la Roșu Michele-Sergio;
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 837 din 03.03.2022 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 838 din 03.03.2022 ;
- 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.1059  din  23.03.2022; 

- avizul  Comisiei juridică şi de administraţie publică nr.1067  din  23.03.2022; 

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.1 din 10.01.2022 întocmit de Moșescu Valeriu
Cabinet Expert Evaluator EI, EPI, EBM-Slobozia înregistrat  la Primaria Comunei Grivița sub
nr.160 din 14.10.2022 pentru imobil- teren ce face parte din domeniul privat al Comunei Grivița,
în suprafață măsurată de 2000 mp, teren categorie arabil, situat în intravilanul comunei Grivița –
Șos. Buzău, FN, județul Ialomița, având  numărul cadastral 30840 şi înscris în Cartea funciară nr.
30840 a localităţii Grivița - Anexa nr.1 la prezenta hotărâre 
             Art.2 - Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren ce face parte din

domeniul privat al Comunei Grivița, în suprafață măsurată de  2000 mp, teren categorie arabil,
situat  în  intravilanul  comunei  Grivița  –  Șos.  Buzău,  FN,  județul  Ialomița,  având   numărul
cadastral 30840 şi înscris în Cartea funciară nr. 30840 a localităţii Grivița, identificat în planul de
amplasament şi delimitare a imobilului, Anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

  Art.3 - Se aprobă caietul de sarcini al licitaţiei publice și instrucţiunile pentru ofertanţi,
conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

  Art.4 - Preţul de pornire a licitaţiei este de 9000 lei.
             Art.5 -Se împuterniceşte primarul Comunei Grivița, domnul Stroe Vasile, să semneze
contractul de vânzare-cumpărare al imobilului – teren  în suprafață măsurată de  2000 mp, teren
categorie arabil, situat în intravilanul comunei Grivița – Șos. Buzău, FN, județul Ialomița, având
numărul cadastral 30840 şi înscris în Cartea funciară nr. 30840 a localităţii Grivița.



 Art.6-  Achitarea  integrala  a  contravalorii  terenului  se  va  face  la  data  încheierii
contractului de vânzare – cumpărare.

Art.7  -Cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de vânzare-cumpărare vor trece în
sarcina cumpărătorului.
 Art.8-Prevederile  prezentei  hotărâri vor  fi  duse  la  îndeplinire  de  compartimentele  de
cadastru, urbanism , agricol , respectiv financiar contabil din cadrul Primariei comunei Griviţa.

Art.9- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general al  
comunei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 31 martie 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. 16
Din 31.03.2022
Adoptată la Griviţa
Ex.



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 837 din 03.03.2022

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică
 a unei suprafețe de teren de 2000 mp.

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

cererea nr.3392/07.09.2021 de la Roșu Michele-Sergio și strategia de dezvoltare a zonei de sud-

est a Satului Grivița și atragerea de investiții cu creerea locurilor de muncă consider oportună

aprobarea vânzării prin licitație publică conform proiectului prezentat.

PRIMAR,

Vasile  STROE



JUDETUL IALOMITA

PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

Nr. 838 din 03.03.2022

R A P O R T,

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 2000 mp.

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

primarului comunei Grivița, arăt că proiectul privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a 

unei suprafete de teren de 2000 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 vânzarea și procedura de desfășurare a licitației.

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

aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 2000 mp..

INSPECTOR,

Virginica ION



Anexa 3 la HCL nr. 16/31.03.2022

FISA DE DATE A PROCEDURII

1. DENUMIREA ȘI SEDIUL AUTORITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

a) Denumire: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GRIVIȚA
b) Sediu: strada 6, nr. 33, comuna Grivița, judeţul Ialomiţa
c) Datele de contact :

telefon : 0243243001 fax : 0243243001
e-mail : primariagrivita@yahoo.com www.primariagrivita.ro

persoana de contact : ION VIRGINICA – Inspector

 2.OBIECTUL VANZARII:

Autoritatea contractantă invită persoanele juridice și/sau fizice interesate să depună oferte
în vederea cumpărării terenului situat în comuna Grivița, Sat Grivița, Șos. Buzău, FN, județul 
Ialomița, având  numărul cadastral 30840 şi înscris în Cartea funciară nr. 30840 a localităţii Griv-
ița în suprafata de 2000 mp, teren ce apartine domeniului privat al comunei Grivița.

3. MOTIVELE CARE JUSTIFICĂ INIȚIEREA VÂNZĂRII:
Rațiunile de ordin legislativ, economic, financiar și social care motivează vânzarea 

terenului sunt următoarele:
- necesitatea administrării eficiente și eficace a domeniului privat al comunei Grivița.
- atragerea de venituri la bugetul propriu;
- creșterea veniturilor Consiliului Local Grivița, concomitent cu reducerea cheltuielilor de în-

treținere a terenului, în concordanță cu aplicarea principiului de economicitate.

4. PROCEDURA DE VÂNZARE:
Licitație publică deschisă, cu oferta la plic, închis și sigilat și presupune:
- Publicarea anunțului publicitar în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a VI-a, într-un

cotidian  de  circulație  națională,  într-un  ziar  de  circulație  locală  și  pe  pagina  de  internet  a
primăriei.

- Participarea persoanelor interesate la licitația publică cu oferta, organizată în vederea
vânzării terenului.

Toate amănuntele privitoare la obiectul vânzării vor fi cuprinse în caietul de sarcini care 
va fi obținut contra cost de la Primaria comunei Grivița, iar contravaloarea documentatiei de
atribuire este de 20 lei și este nereturnabilă.

Garanția de participare la licitație este de de 900 lei ( 10 % din prețul contractului
de vânzare, fără TVA), suma ce va constitui avans al redevenței pentru ofertanții declarați caștigă-
tori ori care se va restitui ofertanților declarați necâștigători și se depun la caseria U.A.T.

5. ELEMENTE DE PREȚ:
- No table of contents entries found.
- Prețul documentație de atribuire:20 lei-nereturnabilă.

http://www.primariagrivita.ro/
mailto:primariagrivita@yahoo.com


DOCUMENTAŢIA
PRIVIND VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ

DE 2000 mp., PROPRIETATE PRIVATĂ A COMUNEI GRIVIȚA, JUDEŢUL
IALOMIŢA, SITUAT ÎN SAT GRIVIȚA COM GRIVIȚA JUDETUL IALOMIȚA

ȘOSEAUA BUZĂU, FN

Documentaţia de atribuire cuprinde:
* Informaţii generale privind autoritatea contractanta U.A.T Com.Grivița, precum : nu-

mele/denumirea, codul numeric personal/codul de identificare fiscală/alta forma de înregistrare,
adresa/sediul, datele de contact, persoana de contact ;

* Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii;
* Caietul de sarcini;
* Fișa de date a procedurii;
* Contractul -cadru conținând clauze contractuale obligatorii;
* Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor ;
* Informații detaliate și complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea

ofertei câștigătoare, precum și ponderea lor ;
* Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac ;
l.Informaţii generale privind autoritatea contractantă:
Denumirea : UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA GRIVIȚA Co-
dul de identificare fiscală : 4427927
Adresa/sediul : strada 6, nr. 33, comuna Grivița, județul Ialomița. Datele de contact : tele-
fon : 0243243001 fax : 0243243001
e-mail : primariagrivita@yahoo.com 
www.primariagrivita.ro
persoana de contact : Ion Virginica - Inspector
2.Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de vânzare:

Procedura administrativă de inițiere a vânzării :

Vânzarea are loc la inițiativa autorității contractante-U.A.T COMUNA GRIVIȚA sau ca 
urmare a unei propuneri insușite de aceasta.

Orice persoana interesată poate înainta autorității contractante U.A.T Com.Grivița o prop-
unere de cumpărare.

Propunerea de cumpărare prevazută în paragraful anterior se face în scris, cuprinde datele 
de identificare a persoanei interesate, manifestarea fermă și serioasă a intenției de cumpărare, 
obiectul cumpărării, planul de afaceri și trebuie să fie fundamentată din punct de vedere econom-
ic, financiar, social și de mediu.

3.Reguli generale pentru atribuirea contractului de vânzare-cumpărare de bunuri 
proprietate privată :

Autoritatea contractantă-U.A.T Comuna Grivița are obligația de a atribui contractul 
de vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată prin aplicarea procedurii licitației.

Autoritatea contractantă are obligația de a asigura protejarea acelor informații care îi sunt 
comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidențial, în măsura în care, în mod obiec-
tiv, dezvăluirea informațiilor în cauza ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, 
inclusiv în ceea ce priveste secretul comercial și proprietatea intelectuală.

Documentația de atribuire a fost întocmită de către autoritatea contractantă, după elabo-
rarea caietului de sarcini, și aprobată de către aceasta prin hotărâre de consiliul local.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire 
orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului o informare 

http://www.primariagrivita.ro/
mailto:primariagrivita@yahoo.com


completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.
Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în cadrul documentației de atribuire, în 

măsura în care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, condiții speciale de îndeplinire a 
contractului prin care se urmărește obținerea unor efecte de ordin social sau în legatură cu pro-
tecția mediului și promovarea dezvoltării durabile.

Persoana interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de 
atribuire a contractului de vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată.

Autoritatea contractantă are obligația să asigure obținerea documentației de atribuire de 
către persoana interesată, care înaintează o solicitare în acest sens.

Autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalități de 
obținere a documentației de atribuire de către persoanele interesate :

-punerea la dispoziția persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui 
exemplar din documentația de atribuire, pe suport hârtie și/sau pe suport magnetic ;

3.1. Licitaţia :

Licitația se inițiază prin publicarea unui anunț de licitație de către concedent în Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație
locală, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicații electronice.

Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei secțiuni referitoare la perioadele min-
ime care trebuie asigurate între data transmiterii spre publicare a anunțurilor de licitație și data 
limită pentru depunerea ofertelor, proprietarul are obligația de a stabili perioada respectivă în 
funcţie de complexitatea contractului de vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată și de 
cerințele specifice.

Anunțul de licitație se întocmeşte după aprobarea documentației de atribuire de către au-
toritatea contractantă și trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente :

- Informații generale privind autoritatea contractantă, respectiv denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact ;

- Informații  generale  privind  obiectul  vânzării,  în  special  descrierea  și  identificarea
bunului care urmează să fie vândut ;

- Informații privind documentația de atribuire: modalitatea sau modalitățile prin care per-
soanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire ; denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se
poate  obține  un  exemplar  din  documentația  de  atribuire;  costul  și  condițiile  de  plată  pentru
obținerea documentației de atribuire, unde este cazul ;

- Informații privind ofertele: data limită de depunere a ofertelor; adresa la care trebuie de-
puse ofertele; numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă ;

- data şi locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor ;
- instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea in-

stanței;
- data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării;
Anunțul de licitație se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte

de data limita pentru depunerea ofertelor.
- Persoana interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire.
- În cazul în care persoana interesată a înaintat o solicitare pentru punerea la dispoziție a

documentației pe suport de hârtie și/sau pe suport magnetic, autoritatea contractantă/proprietarul
are obligația de a pune documentația de atribuire la dispoziția persoanei interesate cât mai repede
posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 5 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări
din partea acesteia.

- Persoana  interesată  are  obligaţia  de  a  depune  diligențele  necesare,  astfel  încât  re-



spectarea de către proprietar a perioadei prevăzute anterior să nu conducă la situația în care docu-
mentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puțin de 5 zile lucrătoare înainte de data
limită pentru depunerea ofertelor.

- Persoana  interesată  are  dreptul  de  a  solicita  clarificări  privind  documentația  de
atribuire.

- Autoritatea contractantă-U.A.T. Comuna Grivița are obligația de a răspunde, în mod
clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioada care nu trebuie să
depășească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

- Fără a aduce atingere dreptului de a solicita clarificări, proprietarul are obligația de a
transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru
depunerea ofertelor.

- În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel
proprietarul în imposibilitatea de a respecta termenul de 5 zile lucrătoare, proprietarul are obli-
gația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elabo-
rarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate
înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de lici-
tație au fost depuse cel puțin două oferte valabile.

- În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două
oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă
licitație, cu respectarea procedurii prevăzută anterior.

- În cazul organizării unei noi licitații, procedura este valabilă în situația în care a fost de-
pusă cel puțin o ofertă valabilă.

- În cazul în care nu poate fi adjudecat terenul propus spre vânzare ca urmare a egalității 
între oferte, ofertanții vor depune o nouă ofertă financiară la următoarea licitație, documentele de 
calificare depuse rămânând valabile.

4.Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor :
4.1. Reguli privind oferta :
Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației 

de atribuire, de a redacta oferta în limba română, și de a depune oferta la sediul Primariei Co-
munei Grivița sau la locul precizat în anunțul de licitație, în două plicuri sigilate, unul exterior și 
unul interior, care se înregistrează de proprietar, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, pre-
cizându-se data și ora.

Pe plicul exterior se va indica obiectul solicitat pentru care este depusă oferta.
Plicul exterior va trebui să conțină :
- scrisoare de înaintare (Anexa 1);
- fișa cu informații privind ofertantul (Anexa 2);
- declarația de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări 

( Anexa 3);
- acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, acte de identitate, certifi-

cate fiscale- de la bugetul de stat și bugetul local din care să reiasă lipsa datoriilor;
- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de 

Comerț și Industrie Națională sau Teritorială valabil la data licitației( valabil numai pentru soci-
etăți).

- acte doveditoare privind achitarea taxelor-chitanță caiet de sarcini și chitanța garanție
participare.

Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisa (Anexa 4), se înscriu numele sau denu-
mirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

Oferta va fi depusă într-un număr de 2 exemplare (original și copie) semnate de către 
ofertant.



Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de 

valabilitate stabilită de autoritatea contractantă/proprietar (până la semnarea contractului de vân-
zare-cumpărare-respectiv 90 de zile).

Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa și până la data-limită pentru 
depunere, stabilite în anunțul procedurii.

Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei in-
teresate.

Oferta depusă la o altă adresa decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru 
depunere, se returnează nedeschisă.

Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru de-
schiderea acestora, proprietarul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai 
după aceasta data.

4.2. Comisia de evaluare :
Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către o comisie de evaluare, compusă dintr-un 

număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.
Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant.

Membrii comisiei de evaluare sunt :

Componenta comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum și supleanții lor se stabilesc 
și sunt numiți prin dispoziția primarului.

Președintele comisiei de evaluare și secretarul acesteia sunt numiți de autoritatea contrac-
tantă-U.A.T. Comuna Grivița dintre reprezentanții acestuia în comisie.

La ședințele comisiei de evaluare președintele acesteia poate invita personalități recunos-
cute pentru experiența și competența lor în domenii care prezintă relevanță din perspectiva 
vânzării-cumpărării bunului proprietate privată, aceștia neavând calitatea de membri.

Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot. Personalitățile in-
vitate beneficiază de un vot consultativ.

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.
Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații trebuie să respecte regulile privind 

conflictul de interese.
Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații sunt obligati să dea o declarație de 

compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de 
depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul vânzării-cumpărării.

În caz de incompatibilitate, președintele comisiei de evaluare sesizează de îndată autori-
tatea contractantă despre existența stării de incompatibilitate și va propune înlocuirea persoanei 
incompatibile, dintre membrii supleanți.

Supleanții participă la ședințele comisiei de evaluare numai în situația în care membrii 
acesteia se afla în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit 
sau forței majore.

Atribuţiile comisiei de evaluare sunt :
- analizarea și selectarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse

în plicul exterior ;
- întocmirea listei cuprinzând ofertele admise și comunicarea acesteia ;
- analizarea și evaluarea ofertelor ;
- întocmirea proceselor-verbale ;
- desemnarea ofertei câștigătoare ;



Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.
Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentației de 

atribuire și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Membrii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, infor-

mațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate.
5.Informații detaliate și complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru 

stabilirea ofertei câștigătoare, precum și ponderea lor :
5.1.Criteriile de atribuire :
Criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câștigătoare sunt următoarele :
- cel mai mare nivel al redevenței - ponderea lui fiind de 39%;

- capacitatea economico-financiară a ofertanţilor (ofertantul va depune o declaraţie pe
propria prin care menționează că își poate onora achiziția la care s-a angajat) - ponderea lui fiind
de 31%;

- protecția mediului înconjurător ( se va depune o declarație pe propria răspundere de
către ofertant prin care se angajează ca în cel mai scurt timp va transporta deșeurile rezultate în
urma construcțiilor către spații special amenajate) -ponderea lui fiind de 19%;

- condiții specifice impuse de natura bunului concesionat ( se va depune o declarație pe
propria răspundere de către ofertant prin care specifică utilitatea terenului,  respectiv ponderea
celor ce declară construcția unei case de locuit va fi de 11%, iar ponderea celor ce declara con-
strucția de anexe gospodărești va fi de 10%).

Ponderea stabilită pentru fiecare criteriu în parte trebuie să fie proporţională cu impor-
tanţa acestuia și apreciată din punctul de vedere al asigurării unei utilizări/exploatări raționale și 
eficiente economic, a bunului concesionat.

Ponderea fiecăruia dintre criteriile prevăzute anterior este de până la 40%, iar suma aces-
tora nu trebuie să depășească 100%.

Pentru stabilirea procentului de 100 % concedentul trebuie să țină seama de 
toate criteriile ce se aplică pentru stabilirea ofertei câștigătoare.

5.2. Determinarea ofertei câștigătoare :
Autoritatea contractantă- U.A.T Com.Grivița are obligația de a stabili oferta câștigătoare 

pe baza criteriilor de atribuire precizate în documentația de atribuire.
Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, pre-

văzută în anunțul de licitație.
După deschiderea plicurilor exterioare în ședința publică, comisia de evaluare elimină 

ofertele care nu conțin totalitatea documentelor, a celor care nu sunt redactate în limba română, a 
celor care nu sunt depuse la sediul autorității contractante ori la locul prevăzut în anunțul de lici-
tație, a celor pentru care pe plicul exterior nu este indicat obiectul vânzării, precum și a celor pen-
tru care pe plicul interior nu este indicat numele sau denumirea și domiciliul sau sediul ofertantu-
lui.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea 
plicurilor exterioare cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute de lege, respectiv 
plicul exterior va trebui să conțină :

- scrisoare de înaintare (Anexa 1);
- fișa cu informații privind ofertantul (Anexa 2);
- declarația de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări

( Anexa3);
- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de

Comerț și Industrie Națională sau Teritorială valabil la data licitației( valabil numai pentru soci-
etăți).

- acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertantilor, acte de identitate, certifi-



cate fiscale- de la bugetul de stat și bugetul local din care să reiasa lipsa datoriilor;
- acte doveditoare privind achitarea taxelor-chitanța caiet de sarcini și chitanța garanție

participare.
După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește 

procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei.
Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut

anterior de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți ( dacă sunt prezenţi).
Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate pre-

văzute în prezenta documentație de atribuire.
După analiza ofertelor financiare,comisia de evaluare întocmește un proces verbal în 

care precizează rezultatul evaluării.
În baza procesului verbal a ofertelor financiare comisia de evaluare întocmește raportul

procedurii, pe care îl va transmite ofertantului câștigător. Autoritatea contractantă are obligaţia de 
a informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de vânzare-cumpărare de
bunuri proprietate privată, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de 
la emiterea acestora.

Oferta câștigătoare este oferta care are valoarea cea mai mare.
Vânzarea se face în baza unui contract de vânzare cumpărare, încheiat în formă autentică 

de un notar public, prin care persoana de drept public U.A.T Comuna Grivița, prin Primar, numită
vânzător, transmite unei alte persoane fizice/ juridice, numită cumpărător, proprietatea sa asupra 
imobilului aparținând domeniul privat al unității administrativ teritoriale Comuna Grivița, în 
schimbul prețului adjudecat în urma licitației publice, având obligația de a încheia contractul de 
vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilita ca fi-
ind câștigătoare.

Contractul de vânzare-cumpăreare de bunuri proprietate privată poate fi încheiat numai 
după implinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării de mai 
sus.

Taxele ocazionate de autentificarea contractului de vânzare-cumpărare la notar și efectuarea
operațiunilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către cumpărător.

Suma obținută din vânzarea bunului imobil, se face integral venit la bugetul local.
În cazul în care, cu excepția unor situații de forță majoră, temeinic dovedite, contractul de 

vânzare-cumpărare nu este semnat, ofertantul declarat câștigător pierde dreptul de cumpărare a 
bunului imobil, precum și dreptul de restituire a garanției de participare.În acest caz, procedura va
fi anulatĂ, urmând a fi reluată în condițiile prezentei Norme procedurale.

5.3. Anularea procedurii  de atribuire  a contractului de vânzare-cumpărare de bunuri
proprietate privată :

Prin excepție de la prevederile legale privind obligația autorității contractante de a încheia
contractul de vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată cu ofertantul a cărui oferta a fost 
stabilită ca fiind câștigătoare, autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura pentru 
atribuirea contractului de vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată, dacă ia aceasta decizie
înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și ante-
rior încheierii contractului, în situația în care se constată încălcări ale prevederilor legale care 
afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului.

În sensul prevederilor de mai sus, procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în 
care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

- în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire
se constată erori sau omisiuni care au ca efect încalcarea principiilor prevăzute de lege pentru
atribuirea contractului de vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată, respectiv principiul



transparenței, principiul tratamentului egal, principiul proporționalității, principiul nediscriminării
și principiul liberei concurențe ;

- se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rân-
dul lor, la încalcarea principiilor prevăzute anterior.

Autoritatea contractantă are obligația de a comunica, în scris, tuturor participanților la 
procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor 
pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat de-
cizia de anulare.

În cazul în care, cu excepția unor situații de forță majoră, temeinic dovedite, contractul de 
vânzare-cumpărare nu este semnat, ofertantul declarat câștigător pierde dreptul de cumpărare a 
bunului imobil, precum și dreptul de restituire a garanției de participare.În acest caz, procedura va
fi anulată, urmând a fi reluată în condițiile prezentei Norme procedurale.

6. Neîncheierea contractului :
Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de vânzare-cumpărare de 

bunuri proprietate privată poate atrage după sine plata daunelor-interese (contravaloarea salariilor 
membrilor comisiei din ziua licitaţiei).

În cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului, procedura de 
atribuire se anulează, iar autoritatea contractantă reia procedura, în condiţiile legii.

În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat 
câștigător din cauza faptului ca ofertantul în cauza se afla într-o situație de forța majoră sau în im-
posibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea contractantă are dreptul să declare 
câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este admisibilă.

7. Dispoziții finale
Prețul de pornire a licitației, conform Raportul de evalauare însușit și aprobat de către 

Consiliul Local este valabil pentru o perioada de 12 luni de la data întocmirii acestuia.
Vânzarea se va perfecta cu plata prețului integral.

Contractul de vânzare-cumpărare va fi încheiat în limba română, în două exemplare, 
care unul pentru fiecare parte.

Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în conformitate și cu respectarea legii 
române, indiferent de naționalitatea sau de cetățenia cumpărătorului.

Orice litigiu legat de procedura de vânzare prin licitație publică și de contractul de 
vânzare-cumpărare încheiat urmare a adjudecării este supus legislației romane și este de compe-
tența instanțelor judecătorești din România.



ANEXA NR. 1 LA DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
OFERTANT

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către,

Unitatea administrativ-teritorială comuna Grivița, cu sediul in comuna Grivița, strada 6, 
nr. 33, județul Ialomița.

Ca urmare a anunţului de licitatie nr. ______din data de____________, privind aplicarea
procedurii pentru atribuirea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la suprafața de
___________, situat în ,______________________, strada ,_____________________nr.______, nr.
cadastral________, înscris in cartea funciară nr______________, în vederea exploatării terenului
neutilizabil în scopul___________________________________________.

Subsemnatul,_____________________vă transmit alăturat coletul sigilat și marcat în
mod vizibil, conținând, în original, următoarele documente :

* oferta ;
* documentele care însoțesc oferta ;
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării 

Cu stimă,

Semnatura ofertant,



ANEXA NR. 2 LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

 Ofertant

Semnatura ofertant

ANEXA NR. 2 LA DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

INFORMAŢII GENERALE
Numele și prenumele reprezentantului

2. CNP___________________________________________
CUI

3. BI/CI seria__________nr.______________organul emitent______________________
4.

Domiciliul/Sediul
4. Telefon___
5. E-mail

Data completării



ANEXA NR. 3 LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

OFERTANT
DECLARAŢIE DE  PARTICIPARE

Către,

Unitatea administrativ-teritorială comuna Grivița, strada 6, nr. 33, judetul Ialomița.
Subsemnatul _________________________________, declar pe propria răspundere,

cunoscând prevederile art. 326 Cod penal cu privire la falsul în declarații, că la procedura pentru 
atribuirea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la terenul intravilan în suprafața
de_____, situat__________________________________, strada__________________, nr. _ nr.
cadastral ________ , înscris în cartea funciară nr.___________ în vederea exploatării terenului
neutilizabil în scopul _____________________________________, organizată de unitatea
administrativ-teritorială comuna Grivița, în data de_______________, particip şi depun oferta ÎN
NUME PROPRIU.

Sus-numitul, declar că am luat la cunoștință de condițiile de participare la licitație, 
condițiile respingerii ofertelor, condițiile de pierdere a garanției de participare la licitație, pre-
văzute în documentația de atribuire și caietul de sarcini ale licitației și ne asumăm responsabili-
tatea pierderii lor în condițiile stabilite.

Data _______________
Semnatura ofertant _______________



OFERTANT

FORMULAR DE OFERTĂ

Către,
Unitatea administrativ teritorială comuna Grivița, cu sediul în comuna Grivița, strada 6, 

nr. 33, județul Ialomița.
1. După examinarea anunțului publicitar din data de______________ și a documentației de
atribuire puse la dispoziția noastră, oferim în speranța adjudecării terenului în suprafață de
___________, situat în________________________________, strada_________________nr._____,
nr. cadastral _____________, înscris în cartea funciară nr. _____________ redevența minimă în
suma de ______ lei/ lună .
2. Ne obligăm să menţinem oferta pe toata perioada de valabilitate a ofertei - 90 zile, respec-
tiv (90 zile) de la depunere şi până la încheierea contractului de vânzare-cumpărare,
începând cu data deschiderii ofertelor, respectiv până la data de_____________________, și ea va
rămane obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de vala-
bilitate.
3. Până la încheierea și semnarea contractului de vânzare-cumpărare, aceasta ofertă împre-
ună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastra este stabilită câștigă-
toare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data de azi:                                                        Semnătura  ofertantului



CAIET DE SARCINI

privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului intravilan, proprietatea privată a comunei
Grivița, jud.Ialomiţa, situat în sat Grivița, Șos.Buzău, FN

Teren intravilan in suprafata de 2000 mp, domeniu privat al unitatii administrativ-teritoriale 
comuna Grivița.

Amplasare Comuna Grivița, sat Grivița, Șos.Buzău, FN, judetul Ialomița, nr. cadastral 
30840, înscris în cartea funciara nr. 30840 .

Scopul comercializării terenului : Exploatare teren intravilan în alte scopuri (construcții, 
plantații, cultura intensivă) .
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Caietul de sarcini al vanzarii este elaborat de catre autoritatea contractanta-U.A.T. 
Com.Grivița, întocmit în vederea vânzării terenului respectiv, și aprobat prin hotărâre de consiliu 
local.

Conținutul caietului de sarcini cuprinde elementele prevăzute de lege, între care enumerăm 
informațiile generale privind obiectul vânzării, condițiile generale ale vânzării, condițiile de 
valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele și clauzele referitoare la încetarea contractului 
de vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată.
CAPITOLUL II
Informațiile generale privind obiectul vânzării .

Descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut :
Obiectul vânzării îl constituie, terenul intravilan în suprafață de 2000 mp, din comuna 

Grivița, sat Grivița, Șos.Buzău, FN, judetul Ialomița, nr. cadastral 30840, înscris în cartea funciara nr.
30840 și face parte din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale conform planului de 
amplasament .

Destinația bunului ce face obiectul vânzării :
Bunul imobil descris mai sus este vândut având ca scop construcția de locuință/anexe 

gospodărești .
Obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite de către vânzător
Obiectivele de ordin economic și financiar constau în exploatarea eficace a bunului ce face 

obiectul vânzării, prin administrarea eficientă a domeniului privat al unității administrativ-teritoriale, 
pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local.

Obligatiile rezultate din modul de gestionare a terenului cumparat, inclusiv cele de mediu, 
trec in sarcina cumparatorului.

Obiectivele de mediu impun cumpărătorului obligația de a respecta regulile de protecția 
mediului, conform legislației în vigoare.

Prin contractul de vânzare-cumpărare ce se încheie între părți, autoritatea contractantă-U.A.T
Com.Grivița transferă cumpărătorului responsabilitatea cu privire la respectarea clauzelor de 
protecția mediului.

CAPITOLUL III
Conditiile generale ale cumpărării 

Obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare :
Cumpărătorul va respecta normele privind protecția mediului, impuse de legislația în 

vigoare.
Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate și permanență :
Cumpărătorul are obligația exploatării bunului cumpărat în regim de continuitate și 

permanență, în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost cumpărat.



Preţul minim de pornire al licitaţiei și modul de calcul al acesteia :
Preţul minim de vânzare aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 16 / 31.03.2022 şi este 

valoarea cea mai mare dintre preţul de piaţă determinat de către un evaluator autorizat şi valoarea de 
inventar a terenului. Preţul minim de pornire a licitatiei este de 4,50 lei/mp, valoare stabilita de către 
evaluatorul autorizat ANEVAR, MT, EPI – MOȘESCU VALERIU.

Preţul minim de pornire al licitatiei este de 9000 lei ( teren intravilan în suprafață de 2000 
mp x 4,50 lei/mp = 9000 lei)

Nu se acceptă oferte ale căror valori sunt mai mici decât valoarea minimă stabilită de către 
evaluatorul autorizat ANEVAR, MT, EPI – MOȘESCU VALERIU.

Natura și cuantumul garanțiilor solicitate de autoritatea contractantă :
Pentru participarea la licitația organizată persoanele interesate trebuie să obțină de la 

primărie documentația de atribuire, după achitarea următoarelor taxe :
*Contravaloarea documentației de atribuire, ce include și caietul de sarcini - 20 lei.
* Garanţia de participare la licitaţie este în cuantum de 900 lei ( 10 % din prețul contractului 

de vânzare, fără TVA), suma ce va constitui avans al redevenței pentru ofertanții declarați câștigători 
ori care se va restitui ofertanților declarați necâștigători și se depun la caseria U.A.T.

*Obligația de restituire a garanției de participare este de 10 zile calendaristice, în urma 
solicitării scrise, din partea ofertantului declarat necâștigător .

Autoritatea contractantă are obligația de a reține garanția de participare atunci când ofertantul
se afla într-una din situațiile următoare :

*refuză să semneze contractul ;
*dacă nu-și menține oferta depusă, în termenul de valabilitate al acesteia, așa cum s-a angajat

prin formularul de ofertă prevăzut de anexa nr. 4 la documentația de atribuire ( 90 zile).
CAPITOLUL IV

Condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele :
Ofertele vor fi transmise (depuse) până la data de________ora_____________conform 

anuntului de licitație.
Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, rămân exclusiv în sarcina 

persoanei care transmite oferta.
Oferta va fi transmisă în două plicuri închise și sigilate, din care unul interior, care va conține

oferta propriu- zisă semnată de ofertant, și unul exterior, care va conține documentele prevăzute în 
Instrucțiunile privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor din documentația de atribuire.

Modul detaliat de prezentare și documentele necesare sunt prevăzute în documentația de 
atribuire.

Oferta este valabilă pe toată perioada desfășurării licitației, adică de la depunere și până la 
încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu ofertantul declarat câștigător.

Oferta are caracter obligatoriu și este confidențială până la deschiderea plicurilor de către 
comisia de evaluare, la data și ora stabilită prin anunțul de licitație.

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
Nr.____________din data de_____________

CAPITOLUL I



PARȚILE CONTRACTANTE :

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GRIVIȚA, judeţul Ialomiţa, 
reprezentată legal prin primar, cu sediul în comuna Grivița, strada 6 nr. 33, judeţul Ialomiţa, cod de 
identificare fiscală 4427927, cod IBAN ____________________________________ deschis la Tre-
zoreria operativă a municipiului Slobozia, în calitate de vânzător, și
Dl/D-na ________________________________ CNP_________________________________ ,
domiciliat în

Judeţul ______________________posesor BI/CI seria. ___________nr. _________, în calitate de
cumpărător,

În temeiul Ordonanţei de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și com-
pletările ulterioare, al Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de

Construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii nr._________din
data de_______________adoptată de Consiliul local al comunei Grivița de aprobare a vânzării
prin licitație a unei suprafețe de teren intravilan din domeniul privat al unității administrativ-
teritoriale comuna Grivița, în vederea______________________________________________s-a
încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare.

CAPITOLUL II

OBIECTUL CONTRACTULUI :

Art. 2( 1) Obiectul contractului de vânzare-cumpărare constă în vânzarea terenului
intravilan în suprafață de ____________ mp, situat în comuna Grivița, sat Grivița, strada
_____________________, judetul Ialomița, nr. cadastral ________________________, înscris în
cartea funciară nr. ______, ce face parte din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale
comuna Grivița.

(2) Contractul de vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată se încheie în con-
formitate cu legea română, indiferent de naționalitatea sau de cetățenia cumpărătorului, și produce 
efecte începând de la data semnării lui.

CAPITOLUL III

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR :

Art.3.(1)Autoritatea contractantă-U.A.T Com.Grivița are următoarele obligaţii:

a) Să predea cumpărătorului bunul vândut pe baza unui proces verbal de predare-primire.
b) Autoritatea contractantă-U.A.T Comuna Grivița are obligația de a nu tulbura pe 

cumpărător în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de vânzare-cumpărare.
c) De asemenea, autoritatea contractantă garantează pe cumpărător că bunul vândut nu 

este sub sechestru, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat.

(2)Cumpărătorul are următoarele obligații:

a) Să achite prețul imobilului la valoarea adjudecată, integral, la data semnării 
contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

b) Să plătească cheltuielile vânzării: cheltuielile propriu-zis ale actului, taxele de timbre 
și autentificare-onorariul notarial,etc.

c) Să achite integral debitele care decurg după încheierea contractului de vânzare-
cumpărare.

d) Să respecte prevederile Certificatului de urbanism emis de U.A.T Comuna Grivița.
e) Să realizeze lucrări de investiții respectând destinația imobilelor-conform propunerii de

actualizare PUG Grivița.
f) Cumpărătorul nu poate înstrăina terenul care formează obiectul contractului de vânzare-

cumpărare până la indeplinirea obligațiilor asumate(achitatea integrală a prețului terenului).
CAPITOLUL IV



Vânzător ,

OBLIGAŢII PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI
Art.(4). Responsabilitatea privind obținerea și deținerea de avize, autorizații și acorduri de 

mediu, conform legislației în vigoare, pentru activitățile ce fac obiectul prezentului contract de vân-
zare-cumpărare, este în sarcina cumpărătorului, începând cu data semnării contractului de vân-
zare-cumpărare.

CAPITOLUL V
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ :

Art. 5.( 1) Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în contractul de 
vânzare-cumpărare atrage răspunderea contractuală a parții în culpă.

(2) Forța majoră apară de răspundere în condițiile legii.
CAPITOLUL VI

LITIGII :
Art 6.(1) Pentru soluționarea eventualelor litigii ce pot apăre în timpul derulării contractului 

de vânzare-cumpărare, părțile contractante pot stipula clauze compromisorii.
(2) Pentru orice litigiu apărut în derularea contractului de vânzare-cumpărare, părțile vor

încerca soluționarea amiabilă a acestuia.
(3) În caz de neințelegeri, competența de soluționare a litigiului aparține tribunalului în a

cărei raza teritorială este situat sediul autorității contractante, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004
a contenciosului administrativ.

CAPITOLUL VII
ALTE CLAUZE :

Art. 7(1) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract devine din orice mo-
tiv nulă, inaplicabilă sau ilegală parțial sau total, nelegalitatea sau nevalabilitatea lor nu va afecta 
nicio altă dispoziție a contractului, iar acesta va fi interpretat ca și când astfel de dispoziții nelegale 
sau nevalabile nu ar fi fost prevăzute.

(2) Orice modificare a prezentului contract de vânzare-cumpărare se va face cu acordul am-
belor părți, în scris, prin act adițional, însușit sub semnatură și parafă.

CAPITOLUL VIII
DEFINIȚII :

Art. 8.(1) Prin forța majoră în sensul prezentului contract de vânzare-cumpărare se înțelege o
împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu în-
sușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se înțelege acele împrejurări care au intervenit și au condus la pro-
ducerea prejudiciului și care nu implică vinovația cumpărătorului, dar care nu întrunesc caracteristi-
cile forței majore.

CAPITOLUL IX
DISPOZIȚII FINALE :

Art. 9.(1) Prezentul contract de vânzare-cumpărare se completează cu prevederile Codului 
civil și ale Codului administrativ.

( 2) Prezentul contract de vânzare-cumpărare a fost încheiat în două exemplare originale, din 
care unul pentru fiecare parte, astăzi _________________________data semnării lui.

Cumpărător,

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              Dumitru DAMIAN                                       
                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                               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 aprobarea vânzării prin licitație publică 
a unei suprafețe de teren de 2000 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 vânzării prin licitație publică a unei 

suprafețe de teren de 2000 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 vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren 

de 2000 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 privind aprobarea vânzării prin licitație publică 
a unei suprafețe de teren de 2000 mp.

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 

2000 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 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 vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren 

de 2000 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 vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 2363 mp.

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea nr.1007/17.03.2022 de la Bontea Costel;
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 1051 din 23.03.2022 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 1052 din 23.03.2022 ;
- 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.20  din 13.09.2021 întocmit  de Moșescu
Valeriu Cabinet Expert Evaluator EI, EPI, EBM-Slobozia înregistrat la Primaria Comunei Grivița
sub nr.3509 din 16.09.2021 pentru  imobil- teren ce face parte din domeniul privat al Comunei
Grivița, în suprafață măsurată de 2363 mp, teren categorie arabil, situat în intravilanul comunei
Grivița – Sat Smirna, Str.2, nr.4, județul Ialomița, având  numărul cadastral 30797 şi înscris în
Cartea funciară nr. 30797 a localităţii Grivița - Anexa nr.1 la prezenta hotărâre 
             Art.2 - Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren ce face parte din

domeniul privat al Comunei Grivița, în suprafață măsurată de  2363 mp, teren categorie arabil,
situat în intravilanul comunei Grivița – Sat Smirna, Str.2, nr.4, județul Ialomița, având  numărul
cadastral 30797 şi înscris în Cartea funciară nr. 30797 a localităţii Grivița, identificat în planul de
amplasament şi delimitare a imobilului, Anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

  Art.3 - Se aprobă fișa de date a procedurii,  caietul de sarcini al  licitaţiei  publice  și
instrucţiunile pentru ofertanţi, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

  Art.4 - Preţul de pornire a licitaţiei este de 12100 lei.
             Art.5 -Se împuterniceşte primarul Comunei Grivița, domnul Stroe Vasile, să semneze
contractul de vânzare-cumpărare al imobilului – teren în suprafață măsurată de  2363 mp, teren
categorie arabil, situat în intravilanul comunei Grivița – Sat Smirna, Str.2, nr.4, județul Ialomița,
având  numărul cadastral 30797 şi înscris în Cartea funciară nr. 30797 a localităţii Grivița.

 Art.6-  Achitarea  integrala  a  contravalorii  terenului  se  va  face  la  data  încheierii
contractului de vânzare – cumpărare.

Art.7  -Cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de vânzare-cumpărare vor trece în
sarcina cumpărătorului.



 Art.8-Prevederile  prezentei  hotărâri vor  fi  duse  la  îndeplinire  de  compartimentele  de
cadastru, urbanism , agricol , respectiv financiar contabil din cadrul Primariei comunei Griviţa.

Art.9- 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. 17
Din 23.03.2022
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 2363 mp.
.

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea nr.1007/17.03.2022 de la Bontea Costel;
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 1051 din 23.03.2022 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 1052 din 23.03.2022 ;
- 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.1058 din  23.03.2022; 

- avizul  Comisiei juridică şi de administraţie publică nr.1065  din  23.03.2022; 

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.20  din 13.09.2021 întocmit  de Moșescu
Valeriu Cabinet Expert Evaluator EI, EPI, EBM-Slobozia înregistrat la Primaria Comunei Grivița
sub nr.3509 din 16.09.2021 pentru  imobil- teren ce face parte din domeniul privat al Comunei
Grivița, în suprafață măsurată de 2363 mp, teren categorie arabil, situat în intravilanul comunei
Grivița – Sat Smirna, Str.2, nr.4, județul Ialomița, având  numărul cadastral 30797 şi înscris în
Cartea funciară nr. 30797 a localităţii Grivița - Anexa nr.1 la prezenta hotărâre 
             Art.2 - Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren ce face parte din

domeniul privat al Comunei Grivița, în suprafață măsurată de  2363 mp, teren categorie arabil,
situat în intravilanul comunei Grivița – Sat Smirna, Str.2, nr.4, județul Ialomița, având  numărul
cadastral 30797 şi înscris în Cartea funciară nr. 30797 a localităţii Grivița, identificat în planul de
amplasament şi delimitare a imobilului, Anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

  Art.3 - Se aprobă fișa de date a procedurii,  caietul de sarcini al  licitaţiei  publice  și
instrucţiunile pentru ofertanţi, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

  Art.4 - Preţul de pornire a licitaţiei este de 12100 lei.
             Art.5 -Se împuterniceşte primarul Comunei Grivița, domnul Stroe Vasile, să semneze
contractul de vânzare-cumpărare al imobilului – teren în suprafață măsurată de  2363 mp, teren
categorie arabil, situat în intravilanul comunei Grivița – Sat Smirna, Str.2, nr.4, județul Ialomița,
având  numărul cadastral 30797 şi înscris în Cartea funciară nr. 30797 a localităţii Grivița.

 Art.6-  Achitarea  integrala  a  contravalorii  terenului  se  va  face  la  data  încheierii
contractului de vânzare – cumpărare.



Art.7  -Cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de vânzare-cumpărare vor trece în
sarcina cumpărătorului.
 Art.8-Prevederile  prezentei  hotărâri vor  fi  duse  la  îndeplinire  de  compartimentele  de
cadastru, urbanism , agricol , respectiv financiar contabil din cadrul Primariei comunei Griviţa.

Art.9- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general al  
comunei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 31 martie 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. 17
Din 31.03.2022
Adoptată la Griviţa
Ex.



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 1051 din 23.03.2022

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică
 a unei suprafețe de teren de 2363 mp.

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

cererea nr.1007/17.03.2022 de la Bontea Costel  și strategia de dezvoltare a Satului Smirna și

atragerea de investiții cu creerea locurilor de muncă consider oportună aprobarea vânzării prin

licitație publică conform proiectului prezentat.

PRIMAR,

Vasile  STROE



JUDEȚUL IALOMIȚA

PRIMARIA COMUNEI GRIVIȚA

Nr. 1052 din 23.03.2022

R A P O R T,

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 2363 mp.

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

primarului comunei Grivița, arăt că proiectul privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a 

unei suprafete de teren de 2363 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 vânzarea și procedura de desfășurare a licitației.

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

vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 2363 mp.

INSPECTOR,

Virginica ION



Anexa 3 la HCL nr. 17/31.03.2022

FISA DE DATE A PROCEDURII

1. DENUMIREA ȘI SEDIUL AUTORITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

a) Denumire: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GRIVIȚA
b) Sediu: strada 6, nr. 33, comuna Grivița, judeţul Ialomiţa
c) Datele de contact :

telefon : 0243243001 fax : 0243243001
e-mail : primariagrivita@yahoo.com www.primariagrivita.ro

persoana de contact : ION VIRGINICA – Inspector

 2.OBIECTUL VANZARII:

Autoritatea contractantă invită persoanele juridice și/sau fizice interesate să depună oferte
în vederea cumpărării terenului situat în comuna Grivița, Sat Smirna, Str.2, nr.4, județul Ialomița, 
având  numărul cadastral 30797 şi înscris în Cartea funciară nr. 30797 a localităţii Grivița în 
suprafata de 2363 mp, teren ce apartine domeniului privat al comunei Grivița.

3. MOTIVELE CARE JUSTIFICĂ INIȚIEREA VÂNZĂRII:
Rațiunile de ordin legislativ, economic, financiar și social care motivează vânzarea 

terenului sunt următoarele:
- necesitatea administrării eficiente și eficace a domeniului privat al comunei Grivița.
- atragerea de venituri la bugetul propriu;
- creșterea veniturilor Consiliului Local Grivița, concomitent cu reducerea cheltuielilor de în-

treținere a terenului, în concordanță cu aplicarea principiului de economicitate.

4. PROCEDURA DE VÂNZARE:
Licitație publică deschisă, cu oferta la plic, închis și sigilat și presupune:
- Publicarea anunțului publicitar în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a VI-a, într-un

cotidian  de  circulație  națională,  într-un  ziar  de  circulație  locală  și  pe  pagina  de  internet  a
primăriei.

- Participarea persoanelor interesate la licitația publică cu oferta, organizată în vederea
vânzării terenului.

Toate amănuntele privitoare la obiectul vânzării vor fi cuprinse în caietul de sarcini care 
va fi obținut contra cost de la Primaria comunei Grivița, iar contravaloarea documentatiei de
atribuire este de 20 lei și este nereturnabilă.

Garanția de participare la licitație este de de 1210 lei ( 10 % din prețul contractului
de vânzare, fără TVA), suma ce va constitui avans al redevenței pentru ofertanții declarați caștigă-
tori ori care se va restitui ofertanților declarați necâștigători și se depun la caseria U.A.T.

5. ELEMENTE DE PREȚ:
- No table of contents entries found.
- Prețul documentație de atribuire:20 lei-nereturnabilă.

http://www.primariagrivita.ro/
mailto:primariagrivita@yahoo.com


DOCUMENTAŢIA
PRIVIND VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ

DE 2363 mp., PROPRIETATE PRIVATĂ A COMUNEI GRIVIȚA, JUDEŢUL
IALOMIŢA, SITUAT ÎN SAT SMIRNA, COM GRIVIȚA, JUDETUL IALOMIȚA

STRADA 2, NR.4

Documentaţia de atribuire cuprinde:
* Informaţii generale privind autoritatea contractanta U.A.T Com.Grivița, precum : nu-

mele/denumirea, codul numeric personal/codul de identificare fiscală/alta forma de înregistrare,
adresa/sediul, datele de contact, persoana de contact ;

* Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii;
* Caietul de sarcini;
* Fișa de date a procedurii;
* Contractul -cadru conținând clauze contractuale obligatorii;
* Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor ;
* Informații detaliate și complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea

ofertei câștigătoare, precum și ponderea lor ;
* Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac ;
l.Informaţii generale privind autoritatea contractantă:
Denumirea : UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA GRIVIȚA Co-
dul de identificare fiscală : 4427927
Adresa/sediul : strada 6, nr. 33, comuna Grivița, județul Ialomița. Datele de contact : tele-
fon : 0243243001 fax : 0243243001
e-mail : primariagrivita@yahoo.com 
www.primariagrivita.ro
persoana de contact : Ion Virginica - Inspector
2.Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de vânzare:

Procedura administrativă de inițiere a vânzării :

Vânzarea are loc la inițiativa autorității contractante-U.A.T COMUNA GRIVIȚA sau ca 
urmare a unei propuneri insușite de aceasta.

Orice persoana interesată poate înainta autorității contractante U.A.T Com.Grivița o prop-
unere de cumpărare.

Propunerea de cumpărare prevazută în paragraful anterior se face în scris, cuprinde datele 
de identificare a persoanei interesate, manifestarea fermă și serioasă a intenției de cumpărare, 
obiectul cumpărării, planul de afaceri și trebuie să fie fundamentată din punct de vedere econom-
ic, financiar, social și de mediu.

3.Reguli generale pentru atribuirea contractului de vânzare-cumpărare de bunuri 
proprietate privată :

Autoritatea contractantă-U.A.T Comuna Grivița are obligația de a atribui contractul 
de vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată prin aplicarea procedurii licitației.

Autoritatea contractantă are obligația de a asigura protejarea acelor informații care îi sunt 
comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidențial, în măsura în care, în mod obiec-
tiv, dezvăluirea informațiilor în cauza ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, 
inclusiv în ceea ce priveste secretul comercial și proprietatea intelectuală.

Documentația de atribuire a fost întocmită de către autoritatea contractantă, după elabo-
rarea caietului de sarcini, și aprobată de către aceasta prin hotărâre de consiliul local.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire 
orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului o informare 
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completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.
Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în cadrul documentației de atribuire, în 

măsura în care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, condiții speciale de îndeplinire a 
contractului prin care se urmărește obținerea unor efecte de ordin social sau în legatură cu pro-
tecția mediului și promovarea dezvoltării durabile.

Persoana interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de 
atribuire a contractului de vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată.

Autoritatea contractantă are obligația să asigure obținerea documentației de atribuire de 
către persoana interesată, care înaintează o solicitare în acest sens.

Autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalități de 
obținere a documentației de atribuire de către persoanele interesate :

-punerea la dispoziția persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui 
exemplar din documentația de atribuire, pe suport hârtie și/sau pe suport magnetic ;

3.1. Licitaţia :

Licitația se inițiază prin publicarea unui anunț de licitație de către concedent în Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație
locală, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicații electronice.

Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei secțiuni referitoare la perioadele min-
ime care trebuie asigurate între data transmiterii spre publicare a anunțurilor de licitație și data 
limită pentru depunerea ofertelor, proprietarul are obligația de a stabili perioada respectivă în 
funcţie de complexitatea contractului de vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată și de 
cerințele specifice.

Anunțul de licitație se întocmeşte după aprobarea documentației de atribuire de către au-
toritatea contractantă și trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente :

- Informații generale privind autoritatea contractantă, respectiv denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact ;

- Informații  generale  privind  obiectul  vânzării,  în  special  descrierea  și  identificarea
bunului care urmează să fie vândut ;

- Informații privind documentația de atribuire: modalitatea sau modalitățile prin care per-
soanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire ; denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se
poate  obține  un  exemplar  din  documentația  de  atribuire;  costul  și  condițiile  de  plată  pentru
obținerea documentației de atribuire, unde este cazul ;

- Informații privind ofertele: data limită de depunere a ofertelor; adresa la care trebuie de-
puse ofertele; numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă ;

- data şi locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor ;
- instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea in-

stanței;
- data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării;
Anunțul de licitație se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte

de data limita pentru depunerea ofertelor.
- Persoana interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire.
- În cazul în care persoana interesată a înaintat o solicitare pentru punerea la dispoziție a

documentației pe suport de hârtie și/sau pe suport magnetic, autoritatea contractantă/proprietarul
are obligația de a pune documentația de atribuire la dispoziția persoanei interesate cât mai repede
posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 5 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări
din partea acesteia.

- Persoana  interesată  are  obligaţia  de  a  depune  diligențele  necesare,  astfel  încât  re-



spectarea de către proprietar a perioadei prevăzute anterior să nu conducă la situația în care docu-
mentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puțin de 5 zile lucrătoare înainte de data
limită pentru depunerea ofertelor.

- Persoana  interesată  are  dreptul  de  a  solicita  clarificări  privind  documentația  de
atribuire.

- Autoritatea contractantă-U.A.T. Comuna Grivița are obligația de a răspunde, în mod
clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioada care nu trebuie să
depășească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

- Fără a aduce atingere dreptului de a solicita clarificări, proprietarul are obligația de a
transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru
depunerea ofertelor.

- În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel
proprietarul în imposibilitatea de a respecta termenul de 5 zile lucrătoare, proprietarul are obli-
gația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elabo-
rarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate
înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de lici-
tație au fost depuse cel puțin două oferte valabile.

- În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două
oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă
licitație, cu respectarea procedurii prevăzută anterior.

- În cazul organizării unei noi licitații, procedura este valabilă în situația în care a fost de-
pusă cel puțin o ofertă valabilă.

- În cazul în care nu poate fi adjudecat terenul propus spre vânzare ca urmare a egalității 
între oferte, ofertanții vor depune o nouă ofertă financiară la următoarea licitație, documentele de 
calificare depuse rămânând valabile.

4.Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor :
4.1. Reguli privind oferta :
Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației 

de atribuire, de a redacta oferta în limba română, și de a depune oferta la sediul Primariei Co-
munei Grivița sau la locul precizat în anunțul de licitație, în două plicuri sigilate, unul exterior și 
unul interior, care se înregistrează de proprietar, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, pre-
cizându-se data și ora.

Pe plicul exterior se va indica obiectul solicitat pentru care este depusă oferta.
Plicul exterior va trebui să conțină :
- scrisoare de înaintare (Anexa 1);
- fișa cu informații privind ofertantul (Anexa 2);
- declarația de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări 

( Anexa 3);
- acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, acte de identitate, certifi-

cate fiscale- de la bugetul de stat și bugetul local din care să reiasă lipsa datoriilor;
- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de 

Comerț și Industrie Națională sau Teritorială valabil la data licitației( valabil numai pentru soci-
etăți).

- acte doveditoare privind achitarea taxelor-chitanță caiet de sarcini și chitanța garanție
participare.

Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisa (Anexa 4), se înscriu numele sau denu-
mirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

Oferta va fi depusă într-un număr de 2 exemplare (original și copie) semnate de către 
ofertant.



Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de 

valabilitate stabilită de autoritatea contractantă/proprietar (până la semnarea contractului de vân-
zare-cumpărare-respectiv 90 de zile).

Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa și până la data-limită pentru 
depunere, stabilite în anunțul procedurii.

Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei in-
teresate.

Oferta depusă la o altă adresa decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru 
depunere, se returnează nedeschisă.

Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru de-
schiderea acestora, proprietarul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai 
după aceasta data.

4.2. Comisia de evaluare :
Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către o comisie de evaluare, compusă dintr-un 

număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.
Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant.

Membrii comisiei de evaluare sunt :

Componenta comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum și supleanții lor se stabilesc 
și sunt numiți prin dispoziția primarului.

Președintele comisiei de evaluare și secretarul acesteia sunt numiți de autoritatea contrac-
tantă-U.A.T. Comuna Grivița dintre reprezentanții acestuia în comisie.

La ședințele comisiei de evaluare președintele acesteia poate invita personalități recunos-
cute pentru experiența și competența lor în domenii care prezintă relevanță din perspectiva 
vânzării-cumpărării bunului proprietate privată, aceștia neavând calitatea de membri.

Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot. Personalitățile in-
vitate beneficiază de un vot consultativ.

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.
Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații trebuie să respecte regulile privind 

conflictul de interese.
Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații sunt obligati să dea o declarație de 

compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de 
depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul vânzării-cumpărării.

În caz de incompatibilitate, președintele comisiei de evaluare sesizează de îndată autori-
tatea contractantă despre existența stării de incompatibilitate și va propune înlocuirea persoanei 
incompatibile, dintre membrii supleanți.

Supleanții participă la ședințele comisiei de evaluare numai în situația în care membrii 
acesteia se afla în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit 
sau forței majore.

Atribuţiile comisiei de evaluare sunt :
- analizarea și selectarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse

în plicul exterior ;
- întocmirea listei cuprinzând ofertele admise și comunicarea acesteia ;
- analizarea și evaluarea ofertelor ;
- întocmirea proceselor-verbale ;
- desemnarea ofertei câștigătoare ;



Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.
Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentației de 

atribuire și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Membrii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, infor-

mațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate.
5.Informații detaliate și complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru 

stabilirea ofertei câștigătoare, precum și ponderea lor :
5.1.Criteriile de atribuire :
Criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câștigătoare sunt următoarele :
- cel mai mare nivel al redevenței - ponderea lui fiind de 39%;

- capacitatea economico-financiară a ofertanţilor (ofertantul va depune o declaraţie pe
propria prin care menționează că își poate onora achiziția la care s-a angajat) - ponderea lui fiind
de 31%;

- protecția mediului înconjurător ( se va depune o declarație pe propria răspundere de
către ofertant prin care se angajează ca în cel mai scurt timp va transporta deșeurile rezultate în
urma construcțiilor către spații special amenajate) -ponderea lui fiind de 19%;

- condiții specifice impuse de natura bunului concesionat ( se va depune o declarație pe
propria răspundere de către ofertant prin care specifică utilitatea terenului,  respectiv ponderea
celor ce declară construcția unei case de locuit va fi de 11%, iar ponderea celor ce declara con-
strucția de anexe gospodărești va fi de 10%).

Ponderea stabilită pentru fiecare criteriu în parte trebuie să fie proporţională cu impor-
tanţa acestuia și apreciată din punctul de vedere al asigurării unei utilizări/exploatări raționale și 
eficiente economic, a bunului concesionat.

Ponderea fiecăruia dintre criteriile prevăzute anterior este de până la 40%, iar suma aces-
tora nu trebuie să depășească 100%.

Pentru stabilirea procentului de 100 % concedentul trebuie să țină seama de 
toate criteriile ce se aplică pentru stabilirea ofertei câștigătoare.

5.2. Determinarea ofertei câștigătoare :
Autoritatea contractantă- U.A.T Com.Grivița are obligația de a stabili oferta câștigătoare 

pe baza criteriilor de atribuire precizate în documentația de atribuire.
Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, pre-

văzută în anunțul de licitație.
După deschiderea plicurilor exterioare în ședința publică, comisia de evaluare elimină 

ofertele care nu conțin totalitatea documentelor, a celor care nu sunt redactate în limba română, a 
celor care nu sunt depuse la sediul autorității contractante ori la locul prevăzut în anunțul de lici-
tație, a celor pentru care pe plicul exterior nu este indicat obiectul vânzării, precum și a celor pen-
tru care pe plicul interior nu este indicat numele sau denumirea și domiciliul sau sediul ofertantu-
lui.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea 
plicurilor exterioare cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute de lege, respectiv 
plicul exterior va trebui să conțină :

- scrisoare de înaintare (Anexa 1);
- fișa cu informații privind ofertantul (Anexa 2);
- declarația de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări

( Anexa3);
- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de

Comerț și Industrie Națională sau Teritorială valabil la data licitației( valabil numai pentru soci-
etăți).

- acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertantilor, acte de identitate, certifi-



cate fiscale- de la bugetul de stat și bugetul local din care să reiasa lipsa datoriilor;
- acte doveditoare privind achitarea taxelor-chitanța caiet de sarcini și chitanța garanție

participare.
După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește 

procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei.
Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut

anterior de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți ( dacă sunt prezenţi).
Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate pre-

văzute în prezenta documentație de atribuire.
După analiza ofertelor financiare,comisia de evaluare întocmește un proces verbal în 

care precizează rezultatul evaluării.
În baza procesului verbal a ofertelor financiare comisia de evaluare întocmește raportul

procedurii, pe care îl va transmite ofertantului câștigător. Autoritatea contractantă are obligaţia de 
a informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de vânzare-cumpărare de
bunuri proprietate privată, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de 
la emiterea acestora.

Oferta câștigătoare este oferta care are valoarea cea mai mare.
Vânzarea se face în baza unui contract de vânzare cumpărare, încheiat în formă autentică 

de un notar public, prin care persoana de drept public U.A.T Comuna Grivița, prin Primar, numită
vânzător, transmite unei alte persoane fizice/ juridice, numită cumpărător, proprietatea sa asupra 
imobilului aparținând domeniul privat al unității administrativ teritoriale Comuna Grivița, în 
schimbul prețului adjudecat în urma licitației publice, având obligația de a încheia contractul de 
vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilita ca fi-
ind câștigătoare.

Contractul de vânzare-cumpăreare de bunuri proprietate privată poate fi încheiat numai 
după implinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării de mai 
sus.

Taxele ocazionate de autentificarea contractului de vânzare-cumpărare la notar și efectuarea
operațiunilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către cumpărător.

Suma obținută din vânzarea bunului imobil, se face integral venit la bugetul local.
În cazul în care, cu excepția unor situații de forță majoră, temeinic dovedite, contractul de 

vânzare-cumpărare nu este semnat, ofertantul declarat câștigător pierde dreptul de cumpărare a 
bunului imobil, precum și dreptul de restituire a garanției de participare.În acest caz, procedura va
fi anulatĂ, urmând a fi reluată în condițiile prezentei Norme procedurale.

5.3. Anularea procedurii  de atribuire  a contractului de vânzare-cumpărare de bunuri
proprietate privată :

Prin excepție de la prevederile legale privind obligația autorității contractante de a încheia
contractul de vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată cu ofertantul a cărui oferta a fost 
stabilită ca fiind câștigătoare, autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura pentru 
atribuirea contractului de vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată, dacă ia aceasta decizie
înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și ante-
rior încheierii contractului, în situația în care se constată încălcări ale prevederilor legale care 
afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului.

În sensul prevederilor de mai sus, procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în 
care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

- în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire
se constată erori sau omisiuni care au ca efect încalcarea principiilor prevăzute de lege pentru
atribuirea contractului de vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată, respectiv principiul



transparenței, principiul tratamentului egal, principiul proporționalității, principiul nediscriminării
și principiul liberei concurențe ;

- se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rân-
dul lor, la încalcarea principiilor prevăzute anterior.

Autoritatea contractantă are obligația de a comunica, în scris, tuturor participanților la 
procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor 
pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat de-
cizia de anulare.

În cazul în care, cu excepția unor situații de forță majoră, temeinic dovedite, contractul de 
vânzare-cumpărare nu este semnat, ofertantul declarat câștigător pierde dreptul de cumpărare a 
bunului imobil, precum și dreptul de restituire a garanției de participare.În acest caz, procedura va
fi anulată, urmând a fi reluată în condițiile prezentei Norme procedurale.

6. Neîncheierea contractului :
Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de vânzare-cumpărare de 

bunuri proprietate privată poate atrage după sine plata daunelor-interese (contravaloarea salariilor 
membrilor comisiei din ziua licitaţiei).

În cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului, procedura de 
atribuire se anulează, iar autoritatea contractantă reia procedura, în condiţiile legii.

În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat 
câștigător din cauza faptului ca ofertantul în cauza se afla într-o situație de forța majoră sau în im-
posibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea contractantă are dreptul să declare 
câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este admisibilă.

7. Dispoziții finale
Prețul de pornire a licitației, conform Raportul de evalauare însușit și aprobat de către 

Consiliul Local este valabil pentru o perioada de 12 luni de la data întocmirii acestuia.
Vânzarea se va perfecta cu plata prețului integral.

Contractul de vânzare-cumpărare va fi încheiat în limba română, în două exemplare, 
care unul pentru fiecare parte.

Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în conformitate și cu respectarea legii 
române, indiferent de naționalitatea sau de cetățenia cumpărătorului.

Orice litigiu legat de procedura de vânzare prin licitație publică și de contractul de 
vânzare-cumpărare încheiat urmare a adjudecării este supus legislației romane și este de compe-
tența instanțelor judecătorești din România.



ANEXA NR. 1 LA DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
OFERTANT

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către,

Unitatea administrativ-teritorială comuna Grivița, cu sediul in comuna Grivița, strada 6, 
nr. 33, județul Ialomița.

Ca urmare a anunţului de licitatie nr. ______din data de____________, privind aplicarea
procedurii pentru atribuirea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la suprafața de
___________, situat în ,______________________, strada ,_____________________nr.______, nr.
cadastral________, înscris in cartea funciară nr______________, în vederea exploatării terenului
neutilizabil în scopul___________________________________________.

Subsemnatul,_____________________vă transmit alăturat coletul sigilat și marcat în
mod vizibil, conținând, în original, următoarele documente :

* oferta ;
* documentele care însoțesc oferta ;
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării 

Cu stimă,

Semnatura ofertant,



ANEXA NR. 2 LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

 Ofertant

Semnatura ofertant

ANEXA NR. 2 LA DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

INFORMAŢII GENERALE
Numele și prenumele reprezentantului

2. CNP___________________________________________
CUI

3. BI/CI seria__________nr.______________organul emitent______________________
4.

Domiciliul/Sediul
4. Telefon___
5. E-mail

Data completării



ANEXA NR. 3 LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

OFERTANT
DECLARAŢIE DE  PARTICIPARE

Către,

Unitatea administrativ-teritorială comuna Grivița, strada 6, nr. 33, judetul Ialomița.
Subsemnatul _________________________________, declar pe propria răspundere,

cunoscând prevederile art. 326 Cod penal cu privire la falsul în declarații, că la procedura pentru 
atribuirea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la terenul intravilan în suprafața
de_____, situat__________________________________, strada__________________, nr. _ nr.
cadastral ________ , înscris în cartea funciară nr.___________ în vederea exploatării terenului
neutilizabil în scopul _____________________________________, organizată de unitatea
administrativ-teritorială comuna Grivița, în data de_______________, particip şi depun oferta ÎN
NUME PROPRIU.

Sus-numitul, declar că am luat la cunoștință de condițiile de participare la licitație, 
condițiile respingerii ofertelor, condițiile de pierdere a garanției de participare la licitație, pre-
văzute în documentația de atribuire și caietul de sarcini ale licitației și ne asumăm responsabili-
tatea pierderii lor în condițiile stabilite.

Data _______________
Semnatura ofertant _______________



OFERTANT

FORMULAR DE OFERTĂ

Către,
Unitatea administrativ teritorială comuna Grivița, cu sediul în comuna Grivița, strada 6, 

nr. 33, județul Ialomița.
1. După examinarea anunțului publicitar din data de______________ și a documentației de
atribuire puse la dispoziția noastră, oferim în speranța adjudecării terenului în suprafață de
___________, situat în________________________________, strada_________________nr._____,
nr. cadastral _____________, înscris în cartea funciară nr. _____________ redevența minimă în
suma de ______ lei/ lună .
2. Ne obligăm să menţinem oferta pe toata perioada de valabilitate a ofertei - 90 zile, respec-
tiv (90 zile) de la depunere şi până la încheierea contractului de vânzare-cumpărare,
începând cu data deschiderii ofertelor, respectiv până la data de_____________________, și ea va
rămane obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de vala-
bilitate.
3. Până la încheierea și semnarea contractului de vânzare-cumpărare, aceasta ofertă împre-
ună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastra este stabilită câștigă-
toare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data de azi:                                                        Semnătura  ofertantului



CAIET DE SARCINI

privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului intravilan, proprietatea privată a comunei
Grivița, jud.Ialomiţa, situat în sat Smirna, str.2, nr.4

Teren intravilan in suprafata de 2363 mp, domeniu privat al unitatii administrativ-teritoriale 
comuna Grivița.

Amplasare Comuna Grivița, sat Smirna, strada 2, nr.4, judetul Ialomita, nr. cadastral 30797, 
înscris în cartea funciara nr. 30797 .

Scopul comercializării terenului : Exploatare teren intravilan în alte scopuri (construcții, 
plantații, cultura intensivă) .
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Caietul de sarcini al vanzarii este elaborat de catre autoritatea contractanta-U.A.T. 
Com.Grivița, întocmit în vederea vânzării terenului respectiv, și aprobat prin hotărâre de consiliu 
local.

Conținutul caietului de sarcini cuprinde elementele prevăzute de lege, între care enumerăm 
informațiile generale privind obiectul vânzării, condițiile generale ale vânzării, condițiile de 
valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele și clauzele referitoare la încetarea contractului 
de vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată.
CAPITOLUL II
Informațiile generale privind obiectul vânzării .

Descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut :
Obiectul vânzării îl constituie, terenul intravilan în suprafață de 2363 mp, din comuna 

Grivița, sat Smirna, strada 2,nr.4, judetul Ialomița, identificat prin nr. cadastral 30797 înscris în 
cartea funciară nr. 30797 și face parte din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale conform
planului de amplasament .

Destinația bunului ce face obiectul vânzării :
Bunul imobil descris mai sus este vândut având ca scop construcția de locuință/anexe 

gospodărești .
Obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite de către vânzător
Obiectivele de ordin economic și financiar constau în exploatarea eficace a bunului ce face 

obiectul vânzării, prin administrarea eficientă a domeniului privat al unității administrativ-teritoriale, 
pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local.

Obligatiile rezultate din modul de gestionare a terenului cumparat, inclusiv cele de mediu, 
trec in sarcina cumparatorului.

Obiectivele de mediu impun cumpărătorului obligația de a respecta regulile de protecția 
mediului, conform legislației în vigoare.

Prin contractul de vânzare-cumpărare ce se încheie între părți, autoritatea contractantă-U.A.T
Com.Grivița transferă cumpărătorului responsabilitatea cu privire la respectarea clauzelor de 
protecția mediului.

CAPITOLUL III
Conditiile generale ale cumpărării 

Obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare :
Cumpărătorul va respecta normele privind protecția mediului, impuse de legislația în 

vigoare.
Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate și permanență :
Cumpărătorul are obligația exploatării bunului cumpărat în regim de continuitate și 

permanență, în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost cumpărat.



Preţul minim de pornire al licitaţiei și modul de calcul al acesteia :
Preţul minim de vânzare aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 17 / 31.03.2022 şi este 

valoarea cea mai mare dintre preţul de piaţă determinat de către un evaluator autorizat şi valoarea de 
inventar a terenului. Preţul minim de pornire a licitatiei este de 5,12 lei/mp, valoare stabilita de către 
evaluatorul autorizat ANEVAR, MT, EPI – MOȘESCU VALERIU.

Preţul minim de pornire al licitatiei este de 12100 lei ( teren intravilan în suprafață de 2363 
mp x 5,12 lei/mp = 12.100 lei)

Nu se acceptă oferte ale căror valori sunt mai mici decât valoarea minimă stabilită de către 
evaluatorul autorizat ANEVAR, MT, EPI – MOȘESCU VALERIU.

Natura și cuantumul garanțiilor solicitate de autoritatea contractantă :
Pentru participarea la licitația organizată persoanele interesate trebuie să obțină de la 

primărie documentația de atribuire, după achitarea următoarelor taxe :
*Contravaloarea documentației de atribuire, ce include și caietul de sarcini - 20 lei.
* Garanţia de participare la licitaţie este în cuantum de 1210 lei ( 10 % din prețul contractului

de vânzare, fără TVA), suma ce va constitui avans al redevenței pentru ofertanții declarați câștigători 
ori care se va restitui ofertanților declarați necâștigători și se depun la caseria U.A.T.

*Obligația de restituire a garanției de participare este de 10 zile calendaristice, în urma 
solicitării scrise, din partea ofertantului declarat necâștigător .

Autoritatea contractantă are obligația de a reține garanția de participare atunci când ofertantul
se afla într-una din situațiile următoare :

*refuză să semneze contractul ;
*dacă nu-și menține oferta depusă, în termenul de valabilitate al acesteia, așa cum s-a angajat

prin formularul de ofertă prevăzut de anexa nr. 4 la documentația de atribuire ( 90 zile).
CAPITOLUL IV

Condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele :
Ofertele vor fi transmise (depuse) până la data de________ora_____________conform 

anuntului de licitație.
Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, rămân exclusiv în sarcina 

persoanei care transmite oferta.
Oferta va fi transmisă în două plicuri închise și sigilate, din care unul interior, care va conține

oferta propriu- zisă semnată de ofertant, și unul exterior, care va conține documentele prevăzute în 
Instrucțiunile privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor din documentația de atribuire.

Modul detaliat de prezentare și documentele necesare sunt prevăzute în documentația de 
atribuire.

Oferta este valabilă pe toată perioada desfășurării licitației, adică de la depunere și până la 
încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu ofertantul declarat câștigător.

Oferta are caracter obligatoriu și este confidențială până la deschiderea plicurilor de către 
comisia de evaluare, la data și ora stabilită prin anunțul de licitație.

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
Nr.____________din data de_____________

CAPITOLUL I



PARȚILE CONTRACTANTE :

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GRIVIȚA, judeţul Ialomiţa, 
reprezentată legal prin primar, cu sediul în comuna Grivița, strada 6 nr. 33, judeţul Ialomiţa, cod de 
identificare fiscală 4427927, cod IBAN ____________________________________ deschis la Tre-
zoreria operativă a municipiului Slobozia, în calitate de vânzător, și
Dl/D-na ________________________________ CNP_________________________________ ,
domiciliat în

Judeţul ______________________posesor BI/CI seria. ___________nr. _________, în calitate de
cumpărător,

În temeiul Ordonanţei de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și com-
pletările ulterioare, al Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de

Construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii nr._________din
data de_______________adoptată de Consiliul local al comunei Grivița de aprobare a vânzării
prin licitație a unei suprafețe de teren intravilan din domeniul privat al unității administrativ-
teritoriale comuna Grivița, în vederea______________________________________________s-a
încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare.

CAPITOLUL II

OBIECTUL CONTRACTULUI :

Art. 2( 1) Obiectul contractului de vânzare-cumpărare constă în vânzarea terenului
intravilan în suprafață de ____________ mp, situat în comuna Grivița, sat Grivița, strada
_____________________, judetul Ialomița, nr. cadastral ________________________, înscris în
cartea funciară nr. ______, ce face parte din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale
comuna Grivița.

(2) Contractul de vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată se încheie în con-
formitate cu legea română, indiferent de naționalitatea sau de cetățenia cumpărătorului, și produce 
efecte începând de la data semnării lui.

CAPITOLUL III

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR :

Art.3.(1)Autoritatea contractantă-U.A.T Com.Grivița are următoarele obligaţii:

a) Să predea cumpărătorului bunul vândut pe baza unui proces verbal de predare-primire.
b) Autoritatea contractantă-U.A.T Comuna Grivița are obligația de a nu tulbura pe 

cumpărător în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de vânzare-cumpărare.
c) De asemenea, autoritatea contractantă garantează pe cumpărător că bunul vândut nu 

este sub sechestru, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat.

(2)Cumpărătorul are următoarele obligații:

a) Să achite prețul imobilului la valoarea adjudecată, integral, la data semnării 
contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

b) Să plătească cheltuielile vânzării: cheltuielile propriu-zis ale actului, taxele de timbre 
și autentificare-onorariul notarial,etc.

c) Să achite integral debitele care decurg după încheierea contractului de vânzare-
cumpărare.

d) Să respecte prevederile Certificatului de urbanism emis de U.A.T Comuna Grivița.
e) Să realizeze lucrări de investiții respectând destinația imobilelor-conform propunerii de

actualizare PUG Grivița.
f) Cumpărătorul nu poate înstrăina terenul care formează obiectul contractului de vânzare-

cumpărare până la indeplinirea obligațiilor asumate(achitatea integrală a prețului terenului).
CAPITOLUL IV



Vânzător ,

OBLIGAŢII PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI
Art.(4). Responsabilitatea privind obținerea și deținerea de avize, autorizații și acorduri de 

mediu, conform legislației în vigoare, pentru activitățile ce fac obiectul prezentului contract de vân-
zare-cumpărare, este în sarcina cumpărătorului, începând cu data semnării contractului de vân-
zare-cumpărare.

CAPITOLUL V
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ :

Art. 5.( 1) Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în contractul de 
vânzare-cumpărare atrage răspunderea contractuală a parții în culpă.

(2) Forța majoră apară de răspundere în condițiile legii.
CAPITOLUL VI

LITIGII :
Art 6.(1) Pentru soluționarea eventualelor litigii ce pot apăre în timpul derulării contractului 

de vânzare-cumpărare, părțile contractante pot stipula clauze compromisorii.
(2) Pentru orice litigiu apărut în derularea contractului de vânzare-cumpărare, părțile vor

încerca soluționarea amiabilă a acestuia.
(3) În caz de neințelegeri, competența de soluționare a litigiului aparține tribunalului în a

cărei raza teritorială este situat sediul autorității contractante, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004
a contenciosului administrativ.

CAPITOLUL VII
ALTE CLAUZE :

Art. 7(1) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract devine din orice mo-
tiv nulă, inaplicabilă sau ilegală parțial sau total, nelegalitatea sau nevalabilitatea lor nu va afecta 
nicio altă dispoziție a contractului, iar acesta va fi interpretat ca și când astfel de dispoziții nelegale 
sau nevalabile nu ar fi fost prevăzute.

(2) Orice modificare a prezentului contract de vânzare-cumpărare se va face cu acordul am-
belor părți, în scris, prin act adițional, însușit sub semnatură și parafă.

CAPITOLUL VIII
DEFINIȚII :

Art. 8.(1) Prin forța majoră în sensul prezentului contract de vânzare-cumpărare se înțelege o
împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu în-
sușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se înțelege acele împrejurări care au intervenit și au condus la pro-
ducerea prejudiciului și care nu implică vinovația cumpărătorului, dar care nu întrunesc caracteristi-
cile forței majore.

CAPITOLUL IX
DISPOZIȚII FINALE :

Art. 9.(1) Prezentul contract de vânzare-cumpărare se completează cu prevederile Codului 
civil și ale Codului administrativ.

( 2) Prezentul contract de vânzare-cumpărare a fost încheiat în două exemplare originale, din 
care unul pentru fiecare parte, astăzi _________________________data semnării lui.

Cumpărător,

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              Dumitru DAMIAN                                       
                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                               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 aprobarea vânzării prin licitație publică 
a unei suprafețe de teren de 2363 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 vânzării prin licitație publică a unei 

suprafețe de teren de 2363 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 vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren 

de 2363 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 privind aprobarea vânzării prin licitație publică 
a unei suprafețe de teren de 2363 mp.

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 

2363 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 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 vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren 

de 2363 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

privind completarea/actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Griviţa, judeţul Ialomiţa

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:

             - referatul referentului cadastru înregistrat sub nr. 888 din 07.03.2022;
 - referatul de  aprobare al  primarului înregistrat sub nr. 889 din 07.03.2022;  
- prevederile  art. 129 alin (8) lit. a)  din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E :
    Art. 1 – Se aprobă completarea/modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului

public al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa după cum urmează:
se modifică inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public la poziţia nr.29 în anexa  la

Hotărârea Consiliului Local Griviţa nr.29/ 26.04.2001 privind însușirea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa, după cum urmează:

Nr.crt. Codul de 
clasificare

Denumirea 
bunului

Elemente de 
identificare

Anul 
dobândirii 
şi/sau al 
dării în 
folosinţă

Valoarea 
de 
inventar 
(mii lei)

Situaţia juridică 
actuală

29. - Cimitir 
Grivița

Situat în 
intravilanul 
satului 
Grivița, Str.6, 
nr.78,suprafața
de 33056 mp, 
având ca 
vecinătăți: 
N-Str.Sudului
S-SC Albert 
Junior SRL, 
Domeniul 
privat-pășune
E-Str.6
V-Domeniu 
privat-pășune

1900 178,65 Legea 
nr.213/1998

1.6.3.2 Împrejmuire 
și alei 
pietonale 
cimitir

Gard de plasă 
sârmă 
bordurată cu 
h=1,50 m, 
L=608,50 m 
(Cimitir vechi 
=360 m, 
extindere = 
248,5 m );
Alei pietonale 

2022 341,33 Legea 
nr.213/1998



din asfalt 
L=142 ml, 
l=3,5 ml 
împrejmuite 
de borduri 
mari(l=20 
cm);
Alei pietonale 
din pavele si 
borduri L=770
ml, l=0,80 ml;
Locuri de 
înhumare 
(2,50 m x 
1,2m) casetate
cu beton de 
l=20cm -574 
buc.

   
 Art. 2 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al

comunei, prin afişare la sediul Primăriei comunei Griviţa.     
                                      INIŢIATOR,                                             

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

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

Nr. 18
Din 23.03.2022
Adoptat la Griviţa
Ex



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind completarea/actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Griviţa, judeţul Ialomiţa

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:

             - referatul referentului cadastru înregistrat sub nr. 888 din 07.03.2022;
 - referatul de  aprobare al  primarului înregistrat sub nr. 889 din 07.03.2022;  
- prevederile  art. 129 alin (8) lit. a)  din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie

2019 privind Codul administrativ;
- avizul  Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului

public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ nr.1057  
din  23.03.2022; 

- avizul  Comisiei juridică şi de administraţie publică nr.1066  din  23.03.2022; 
În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. d), art. 129 alin (8) lit. a), art. 139, alin (1), alin

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

    Art. 1 – Se aprobă completarea/modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului
public al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa după cum urmează:

se modifică inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public la poziţia nr.29 în anexa  la
Hotărârea Consiliului Local Griviţa nr.29/ 26.04.2001 privind însușirea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa, după cum urmează:

Nr.crt. Codul de 
clasificare

Denumirea 
bunului

Elemente de 
identificare

Anul 
dobândirii 
şi/sau al 
dării în 
folosinţă

Valoarea 
de 
inventar 
(mii lei)

Situaţia juridică 
actuală

29. - Cimitir 
Grivița

Situat în 
intravilanul 
satului 
Grivița, Str.6, 
nr.78,suprafața
de 33056 mp, 
având ca 
vecinătăți: 
N-Str.Sudului
S-SC Albert 
Junior SRL, 
Domeniul 
privat-pășune
E-Str.6
V-Domeniu 
privat-pășune

1900 178,65 Legea 
nr.213/1998

1.6.3.2 Împrejmuire 
și alei 

Gard de plasă 
sârmă 
bordurată cu 

2022 341,33 Legea 
nr.213/1998



pietonale 
cimitir

h=1,50 m, 
L=608,50 m 
(Cimitir vechi 
=360 m, 
extindere = 
248,5 m );
Alei pietonale 
din asfalt 
L=142 ml, 
l=3,5 ml 
împrejmuite 
de borduri 
mari(l=20 
cm);
Alei pietonale 
din pavele si 
borduri L=770
ml, l=0,80 ml;
Locuri de 
înhumare 
(2,50 m x 
1,2m) casetate
cu beton de 
l=20cm -574 
buc.

   
 Art. 2 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al
comunei, prin afişare la sediul Primăriei comunei Griviţa.     

 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 31 martie 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. 18
Din 31.03.2022
Adoptat la Griviţa
Ex.
JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI GRIVITA



Nr. 889 din 07.03.2022

REFERAT DE APROBARE

             Subsemnatul STROE VASILE, primarul comunei Grivita, având în vedere  că au  fost 
recepționate lucrările la extinderea cimitirului din Sat Grivița și amenarea împrejmuirii acestuia 
precum și alei pietonale este necesara actualizarea poziției 29 din inventarul domeniului public 
însușit de Consiliul Local.

                                                               PRIMAR,
                                                          Vasile STROE 

JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI GRIVITA



Nr. 888 din 07.03.2022

REFERAT,

        Subsemnata Buga Mihaela, referent cadastru în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Grivita, având în vedere  că a  fost efectuată recepția la obiectivul de investiții extindere a 
cimitirului din Sat Grivița, cu suprafața de 8000 mp și făcută împrejmuirea acestuia și alei pietonale
solicit modificarea poziției 29 din inventarul domeniului public așa cum a constatat comisia special 
de inventariere a domeniului public și privat al UAT Grivița.

.     

                                                                   

                                                               REFERENT CADASTRU,
Buga Mihaela

                                                   

JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI GRIVITA



Nr. 898 din 21.03.2022

Proces verbal,

                     Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat 
numită prin dispoziţia nr.69/28.05.2020 a stabilit ca  în cadrul inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniului public al comunei respectiv poziţia 29 se va  modifica prin extinderea cimitirului din 
Sat Grivița astfel:   

  
Nr.crt. Codul de 

clasificare
Denumirea 
bunului

Elemente de 
identificare

Anul 
dobândirii 
şi/sau al 
dării în 
folosinţă

Valoarea 
de 
inventar 
(mii lei)

Situaţia juridică 
actuală

29. - Cimitir 
Grivița

Situat în 
intravilanul 
satului 
Grivița, Str.6, 
nr.78,suprafața
de 33056 mp, 
având ca 
vecinătăți: 
N-Str.Sudului
S-SC Albert 
Junior SRL, 
Domeniul 
privat-pășune
E-Str.6
V-Domeniu 
privat-pășune

1900 178,65 Legea 
nr.213/1998

1.6.3.2 Împrejmuire 
și alei 
pietonale 
cimitir

Gard de plasă 
sârmă 
bordurată cu 
h=1,50 m, 
L=608,50 m 
(Cimitir vechi 
=360 m, 
extindere = 
248,5 m );
Alei pietonale 
din asfalt 
L=142 ml, 
l=3,5 ml 
împrejmuite 
de borduri 
mari(l=20 
cm);
Alei pietonale 
din pavele si 
borduri L=770
ml, l=0,80 ml;
Locuri de 
înhumare 
(2,50 m x 

2022 341,33 Legea 
nr.213/1998



1,2m) casetate
cu beton de 
l=20cm -574 
buc.

                                                              

Drept pentru care am încheiat prezentul.
                                                               
                                                   COMISIA DE INVENTARIERE:

1.Stroe Vasile - preşedinte

2.Demeter Dumitru –Marius -membru

3.Dinu Elena-membru

4.Ion Virginica-membru

5.Cojocaru Marian-membru

6.Urse Gheorghiţă-membru

7.Pîslaru Dionisie-membru

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 completarea/actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al 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 completarea/actualizarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 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 completarea/actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al 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
Comisia juridică şi de administraţie publică
Nr. ______ din______________    

R A P O R T  DE  AVIZARE 

al proiectului de hotărâre privind completarea/actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa

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

proiectul de hotărâre privind completarea/actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa.

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

verbal de şedinţă, au rezultat următoarele :

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

„pentru”, ___voturi ”împotriva”.

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

modificare a conţinutului actului de autoritate.

Având în vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

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

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

AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre privind completarea/actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa 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 vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 1798 mp.

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea nr.1080/24.03.2022 de la Duțu Mircea;
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 1081 din 24.03.2022 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 1082 din 24.03.2022 ;
- 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.21 din 20.10.2021 întocmit de Moșescu
Valeriu Cabinet Expert Evaluator EI, EPI, EBM-Slobozia înregistrat la Primaria Comunei Grivița
sub nr.4035 din 21.10.2021 pentru  imobil- teren ce face parte din domeniul privat al Comunei
Grivița, în suprafață măsurată de 1798 mp, teren categorie arabil, situat în intravilanul comunei
Grivița –Sat Grivița, Str.2, nr.60, județul Ialomița, având  numărul cadastral 30772 şi înscris în
Cartea funciară nr. 30772 a localităţii Grivița - Anexa nr.1 la prezenta hotărâre 
             Art.2 - Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren ce face parte din

domeniul privat al Comunei Grivița, în suprafață măsurată de  1798 mp, teren categorie arabil,
situat în intravilanul comunei Grivița – Sat Grivița, Str.2, nr.60, județul Ialomița, având  numărul
cadastral 30772 şi înscris în Cartea funciară nr. 30772 a localităţii Grivița, identificat în planul de
amplasament şi delimitare a imobilului, Anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

  Art.3 - Se aprobă fișa de date a procedurii,  caietul de sarcini al  licitaţiei  publice  și
instrucţiunile pentru ofertanţi, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

  Art.4 - Preţul de pornire a licitaţiei este de 10700 lei.
             Art.5 -Se împuterniceşte primarul Comunei Grivița, domnul Stroe Vasile, să semneze
contractul de vânzare-cumpărare al imobilului – teren în suprafață măsurată de de 1798 mp, teren
categorie arabil, situat în intravilanul comunei Grivița – Sat Grivița, Str.2, nr.60, județul Ialomița,
având  numărul cadastral 30772 şi înscris în Cartea funciară nr. 30772 a localităţii Grivița.

 Art.6-  Achitarea  integrala  a  contravalorii  terenului  se  va  face  la  data  încheierii
contractului de vânzare – cumpărare.

Art.7  -Cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de vânzare-cumpărare vor trece în
sarcina cumpărătorului.
 Art.8-Prevederile  prezentei  hotărâri vor  fi  duse  la  îndeplinire  de  compartimentele  de
cadastru, urbanism , agricol , respectiv financiar contabil din cadrul Primariei comunei Griviţa.



Art.9- 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. 19
Din 31.03.2022
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 1798 mp.
.

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- cererea nr.1080/24.03.2022 de la Duțu Mircea;
- referat  de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 1081 din 24.03.2022 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 1082 din 24.03.2022 ;
- 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.1169  din  28.03.2022; 

- avizul  Comisiei juridică şi de administraţie publică nr.1170  din  28.03.2022; 

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.21  din 20.10.2021 întocmit  de Moșescu
Valeriu Cabinet Expert Evaluator EI, EPI, EBM-Slobozia înregistrat la Primaria Comunei Grivița
sub nr.4035 din 21.10.2021 pentru  imobil- teren ce face parte din domeniul privat al Comunei
Grivița, în suprafață măsurată de 1798 mp, teren categorie arabil, situat în intravilanul comunei
Grivița –Sat Grivița, Str.2, nr.60, județul Ialomița, având  numărul cadastral 30772 şi înscris în
Cartea funciară nr. 30772 a localităţii Grivița - Anexa nr.1 la prezenta hotărâre 
             Art.2 - Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren ce face parte din

domeniul privat al Comunei Grivița, în suprafață măsurată de  1798 mp, teren categorie arabil,
situat în intravilanul comunei Grivița – Sat Grivița, Str.2, nr.60, județul Ialomița, având  numărul
cadastral 30772 şi înscris în Cartea funciară nr. 30772 a localităţii Grivița, identificat în planul de
amplasament şi delimitare a imobilului, Anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

  Art.3 - Se aprobă fișa de date a procedurii,  caietul de sarcini al  licitaţiei  publice  și
instrucţiunile pentru ofertanţi, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

  Art.4 - Preţul de pornire a licitaţiei este de 10700 lei.
             Art.5 -Se împuterniceşte primarul Comunei Grivița, domnul Stroe Vasile, să semneze
contractul de vânzare-cumpărare al imobilului – teren în suprafață măsurată de de 1798 mp, teren
categorie arabil, situat în intravilanul comunei Grivița – Sat Grivița, Str.2, nr.60, județul Ialomița,
având  numărul cadastral 30772 şi înscris în Cartea funciară nr. 30772 a localităţii Grivița.

 Art.6-  Achitarea  integrala  a  contravalorii  terenului  se  va  face  la  data  încheierii
contractului de vânzare – cumpărare.



Art.7  -Cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de vânzare-cumpărare vor trece în
sarcina cumpărătorului.
 Art.8-Prevederile  prezentei  hotărâri vor  fi  duse  la  îndeplinire  de  compartimentele  de
cadastru, urbanism , agricol , respectiv financiar contabil din cadrul Primariei comunei Griviţa.

Art.9- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general al  
comunei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi, 31 martie 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. 19
Din 31.03.2022
Adoptată la Griviţa
Ex.



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 1081 din 24.03.2022

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică
 a unei suprafețe de teren de 1798 mp.

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

cererea nr.1080/24.03.2022 de la  Duțu Mircea și  strategia  de dezvoltare  a zonei  de sud-est  a

Satului  Grivița  și  atragerea  de  investiții  cu  creerea  locurilor  de  muncă  consider  oportună

aprobarea vânzării prin licitație publică conform proiectului prezentat.

PRIMAR,

Vasile  STROE



JUDETUL IALOMITA

PRIMARIA COMUNEI GRIVITA

Nr. 1082 din 24.03.2022

R A P O R T,

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 1798 mp.

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

primarului comunei Grivița, arăt că proiectul privind aprobarea vânzării prin licitație publică a 

unei suprafețe de teren de 1798 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 vânzarea și procedura de desfășurare a licitației.

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

vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 1798 mp..

INSPECTOR,

Virginica ION



Anexa 3 la HCL nr. 19/31.03.2022

FISA DE DATE A PROCEDURII

1. DENUMIREA ȘI SEDIUL AUTORITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

a) Denumire: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GRIVIȚA
b) Sediu: strada 6, nr. 33, comuna Grivița, judeţul Ialomiţa
c) Datele de contact :

telefon : 0243243001 fax : 0243243001
e-mail : primariagrivita@yahoo.com www.primariagrivita.ro

persoana de contact : ION VIRGINICA – Inspector

 2.OBIECTUL VANZARII:

Autoritatea contractantă invită persoanele juridice și/sau fizice interesate să depună oferte
în vederea cumpărării terenului situat în comuna Grivița, Sat Grivița, Str.2, nr.60, județul 
Ialomița, având  numărul cadastral 30772 şi înscris în Cartea funciară nr. 30772 a localităţii Griv-
ița în suprafata de 1798 mp, teren ce apartine domeniului privat al comunei Grivița.

3. MOTIVELE CARE JUSTIFICĂ INIȚIEREA VÂNZĂRII:
Rațiunile de ordin legislativ, economic, financiar și social care motivează vânzarea 

terenului sunt următoarele:
- necesitatea administrării eficiente și eficace a domeniului privat al comunei Grivița.
- atragerea de venituri la bugetul propriu;
- creșterea veniturilor Consiliului Local Grivița, concomitent cu reducerea cheltuielilor de în-

treținere a terenului, în concordanță cu aplicarea principiului de economicitate.

4. PROCEDURA DE VÂNZARE:
Licitație publică deschisă, cu oferta la plic, închis și sigilat și presupune:
- Publicarea anunțului publicitar în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a VI-a, într-un

cotidian  de  circulație  națională,  într-un  ziar  de  circulație  locală  și  pe  pagina  de  internet  a
primăriei.

- Participarea persoanelor interesate la licitația publică cu oferta, organizată în vederea
vânzării terenului.

Toate amănuntele privitoare la obiectul vânzării vor fi cuprinse în caietul de sarcini care 
va fi obținut contra cost de la Primaria comunei Grivița, iar contravaloarea documentatiei de
atribuire este de 20 lei și este nereturnabilă.

Garanția de participare la licitație este de de 1070 lei ( 10 % din prețul contractului
de vânzare, fără TVA), suma ce va constitui avans al redevenței pentru ofertanții declarați caștigă-
tori ori care se va restitui ofertanților declarați necâștigători și se depun la caseria U.A.T.

5. ELEMENTE DE PREȚ:
- No table of contents entries found.
- Prețul documentație de atribuire:20 lei-nereturnabilă.

http://www.primariagrivita.ro/
mailto:primariagrivita@yahoo.com


DOCUMENTAŢIA
PRIVIND VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ

DE 1798, PROPRIETATE PRIVATĂ A COMUNEI GRIVIȚA, JUDEŢUL
IALOMIŢA, SITUAT ÎN SAT GRIVIȚA COM GRIVIȚA JUDETUL IALOMIȚA

STRADA 2, NR.60

Documentaţia de atribuire cuprinde:
* Informaţii generale privind autoritatea contractanta U.A.T Com.Grivița, precum : nu-

mele/denumirea, codul numeric personal/codul de identificare fiscală/alta forma de înregistrare,
adresa/sediul, datele de contact, persoana de contact ;

* Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii;
* Caietul de sarcini;
* Fișa de date a procedurii;
* Contractul -cadru conținând clauze contractuale obligatorii;
* Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor ;
* Informații detaliate și complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea

ofertei câștigătoare, precum și ponderea lor ;
* Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac ;
l.Informaţii generale privind autoritatea contractantă:
Denumirea : UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA GRIVIȚA Co-
dul de identificare fiscală : 4427927
Adresa/sediul : strada 6, nr. 33, comuna Grivița, județul Ialomița. Datele de contact : tele-
fon : 0243243001 fax : 0243243001
e-mail : primariagrivita@yahoo.com 
www.primariagrivita.ro
persoana de contact : Ion Virginica - Inspector
2.Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de vânzare:

Procedura administrativă de inițiere a vânzării :

Vânzarea are loc la inițiativa autorității contractante-U.A.T COMUNA GRIVIȚA sau ca 
urmare a unei propuneri insușite de aceasta.

Orice persoana interesată poate înainta autorității contractante U.A.T Com.Grivița o prop-
unere de cumpărare.

Propunerea de cumpărare prevazută în paragraful anterior se face în scris, cuprinde datele 
de identificare a persoanei interesate, manifestarea fermă și serioasă a intenției de cumpărare, 
obiectul cumpărării, planul de afaceri și trebuie să fie fundamentată din punct de vedere econom-
ic, financiar, social și de mediu.

3.Reguli generale pentru atribuirea contractului de vânzare-cumpărare de bunuri 
proprietate privată :

Autoritatea contractantă-U.A.T Comuna Grivița are obligația de a atribui contractul 
de vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată prin aplicarea procedurii licitației.

Autoritatea contractantă are obligația de a asigura protejarea acelor informații care îi sunt 
comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidențial, în măsura în care, în mod obiec-
tiv, dezvăluirea informațiilor în cauza ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, 
inclusiv în ceea ce priveste secretul comercial și proprietatea intelectuală.

Documentația de atribuire a fost întocmită de către autoritatea contractantă, după elabo-
rarea caietului de sarcini, și aprobată de către aceasta prin hotărâre de consiliul local.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire 
orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului o informare 

http://www.primariagrivita.ro/
mailto:primariagrivita@yahoo.com


completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.
Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în cadrul documentației de atribuire, în 

măsura în care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, condiții speciale de îndeplinire a 
contractului prin care se urmărește obținerea unor efecte de ordin social sau în legatură cu pro-
tecția mediului și promovarea dezvoltării durabile.

Persoana interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de 
atribuire a contractului de vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată.

Autoritatea contractantă are obligația să asigure obținerea documentației de atribuire de 
către persoana interesată, care înaintează o solicitare în acest sens.

Autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalități de 
obținere a documentației de atribuire de către persoanele interesate :

-punerea la dispoziția persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui 
exemplar din documentația de atribuire, pe suport hârtie și/sau pe suport magnetic ;

3.1. Licitaţia :

Licitația se inițiază prin publicarea unui anunț de licitație de către concedent în Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație
locală, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicații electronice.

Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei secțiuni referitoare la perioadele min-
ime care trebuie asigurate între data transmiterii spre publicare a anunțurilor de licitație și data 
limită pentru depunerea ofertelor, proprietarul are obligația de a stabili perioada respectivă în 
funcţie de complexitatea contractului de vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată și de 
cerințele specifice.

Anunțul de licitație se întocmeşte după aprobarea documentației de atribuire de către au-
toritatea contractantă și trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente :

- Informații generale privind autoritatea contractantă, respectiv denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact ;

- Informații  generale  privind  obiectul  vânzării,  în  special  descrierea  și  identificarea
bunului care urmează să fie vândut ;

- Informații privind documentația de atribuire: modalitatea sau modalitățile prin care per-
soanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire ; denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se
poate  obține  un  exemplar  din  documentația  de  atribuire;  costul  și  condițiile  de  plată  pentru
obținerea documentației de atribuire, unde este cazul ;

- Informații privind ofertele: data limită de depunere a ofertelor; adresa la care trebuie de-
puse ofertele; numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă ;

- data şi locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor ;
- instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea in-

stanței;
- data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării;
Anunțul de licitație se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte

de data limita pentru depunerea ofertelor.
- Persoana interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire.
- În cazul în care persoana interesată a înaintat o solicitare pentru punerea la dispoziție a

documentației pe suport de hârtie și/sau pe suport magnetic, autoritatea contractantă/proprietarul
are obligația de a pune documentația de atribuire la dispoziția persoanei interesate cât mai repede
posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 5 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări
din partea acesteia.

- Persoana  interesată  are  obligaţia  de  a  depune  diligențele  necesare,  astfel  încât  re-



spectarea de către proprietar a perioadei prevăzute anterior să nu conducă la situația în care docu-
mentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puțin de 5 zile lucrătoare înainte de data
limită pentru depunerea ofertelor.

- Persoana  interesată  are  dreptul  de  a  solicita  clarificări  privind  documentația  de
atribuire.

- Autoritatea contractantă-U.A.T. Comuna Grivița are obligația de a răspunde, în mod
clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioada care nu trebuie să
depășească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

- Fără a aduce atingere dreptului de a solicita clarificări, proprietarul are obligația de a
transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru
depunerea ofertelor.

- În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel
proprietarul în imposibilitatea de a respecta termenul de 5 zile lucrătoare, proprietarul are obli-
gația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elabo-
rarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate
înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de lici-
tație au fost depuse cel puțin două oferte valabile.

- În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două
oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă
licitație, cu respectarea procedurii prevăzută anterior.

- În cazul organizării unei noi licitații, procedura este valabilă în situația în care a fost de-
pusă cel puțin o ofertă valabilă.

- În cazul în care nu poate fi adjudecat terenul propus spre vânzare ca urmare a egalității 
între oferte, ofertanții vor depune o nouă ofertă financiară la următoarea licitație, documentele de 
calificare depuse rămânând valabile.

4.Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor :
4.1. Reguli privind oferta :
Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației 

de atribuire, de a redacta oferta în limba română, și de a depune oferta la sediul Primariei Co-
munei Grivița sau la locul precizat în anunțul de licitație, în două plicuri sigilate, unul exterior și 
unul interior, care se înregistrează de proprietar, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, pre-
cizându-se data și ora.

Pe plicul exterior se va indica obiectul solicitat pentru care este depusă oferta.
Plicul exterior va trebui să conțină :
- scrisoare de înaintare (Anexa 1);
- fișa cu informații privind ofertantul (Anexa 2);
- declarația de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări 

( Anexa 3);
- acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, acte de identitate, certifi-

cate fiscale- de la bugetul de stat și bugetul local din care să reiasă lipsa datoriilor;
- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de 

Comerț și Industrie Națională sau Teritorială valabil la data licitației( valabil numai pentru soci-
etăți).

- acte doveditoare privind achitarea taxelor-chitanță caiet de sarcini și chitanța garanție
participare.

Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisa (Anexa 4), se înscriu numele sau denu-
mirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

Oferta va fi depusă într-un număr de 2 exemplare (original și copie) semnate de către 
ofertant.



Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de 

valabilitate stabilită de autoritatea contractantă/proprietar (până la semnarea contractului de vân-
zare-cumpărare-respectiv 90 de zile).

Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa și până la data-limită pentru 
depunere, stabilite în anunțul procedurii.

Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei in-
teresate.

Oferta depusă la o altă adresa decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru 
depunere, se returnează nedeschisă.

Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru de-
schiderea acestora, proprietarul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai 
după aceasta data.

4.2. Comisia de evaluare :
Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către o comisie de evaluare, compusă dintr-un 

număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.
Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant.

Membrii comisiei de evaluare sunt :

Componenta comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum și supleanții lor se stabilesc 
și sunt numiți prin dispoziția primarului.

Președintele comisiei de evaluare și secretarul acesteia sunt numiți de autoritatea contrac-
tantă-U.A.T. Comuna Grivița dintre reprezentanții acestuia în comisie.

La ședințele comisiei de evaluare președintele acesteia poate invita personalități recunos-
cute pentru experiența și competența lor în domenii care prezintă relevanță din perspectiva 
vânzării-cumpărării bunului proprietate privată, aceștia neavând calitatea de membri.

Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot. Personalitățile in-
vitate beneficiază de un vot consultativ.

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.
Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații trebuie să respecte regulile privind 

conflictul de interese.
Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații sunt obligati să dea o declarație de 

compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de 
depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul vânzării-cumpărării.

În caz de incompatibilitate, președintele comisiei de evaluare sesizează de îndată autori-
tatea contractantă despre existența stării de incompatibilitate și va propune înlocuirea persoanei 
incompatibile, dintre membrii supleanți.

Supleanții participă la ședințele comisiei de evaluare numai în situația în care membrii 
acesteia se afla în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit 
sau forței majore.

Atribuţiile comisiei de evaluare sunt :
- analizarea și selectarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse

în plicul exterior ;
- întocmirea listei cuprinzând ofertele admise și comunicarea acesteia ;
- analizarea și evaluarea ofertelor ;
- întocmirea proceselor-verbale ;
- desemnarea ofertei câștigătoare ;



Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.
Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentației de 

atribuire și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Membrii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, infor-

mațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate.
5.Informații detaliate și complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru 

stabilirea ofertei câștigătoare, precum și ponderea lor :
5.1.Criteriile de atribuire :
Criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câștigătoare sunt următoarele :
- cel mai mare nivel al redevenței - ponderea lui fiind de 39%;

- capacitatea economico-financiară a ofertanţilor (ofertantul va depune o declaraţie pe
propria prin care menționează că își poate onora achiziția la care s-a angajat) - ponderea lui fiind
de 31%;

- protecția mediului înconjurător ( se va depune o declarație pe propria răspundere de
către ofertant prin care se angajează ca în cel mai scurt timp va transporta deșeurile rezultate în
urma construcțiilor către spații special amenajate) -ponderea lui fiind de 19%;

- condiții specifice impuse de natura bunului concesionat ( se va depune o declarație pe
propria răspundere de către ofertant prin care specifică utilitatea terenului,  respectiv ponderea
celor ce declară construcția unei case de locuit va fi de 11%, iar ponderea celor ce declara con-
strucția de anexe gospodărești va fi de 10%).

Ponderea stabilită pentru fiecare criteriu în parte trebuie să fie proporţională cu impor-
tanţa acestuia și apreciată din punctul de vedere al asigurării unei utilizări/exploatări raționale și 
eficiente economic, a bunului concesionat.

Ponderea fiecăruia dintre criteriile prevăzute anterior este de până la 40%, iar suma aces-
tora nu trebuie să depășească 100%.

Pentru stabilirea procentului de 100 % concedentul trebuie să țină seama de 
toate criteriile ce se aplică pentru stabilirea ofertei câștigătoare.

5.2. Determinarea ofertei câștigătoare :
Autoritatea contractantă- U.A.T Com.Grivița are obligația de a stabili oferta câștigătoare 

pe baza criteriilor de atribuire precizate în documentația de atribuire.
Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, pre-

văzută în anunțul de licitație.
După deschiderea plicurilor exterioare în ședința publică, comisia de evaluare elimină 

ofertele care nu conțin totalitatea documentelor, a celor care nu sunt redactate în limba română, a 
celor care nu sunt depuse la sediul autorității contractante ori la locul prevăzut în anunțul de lici-
tație, a celor pentru care pe plicul exterior nu este indicat obiectul vânzării, precum și a celor pen-
tru care pe plicul interior nu este indicat numele sau denumirea și domiciliul sau sediul ofertantu-
lui.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea 
plicurilor exterioare cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute de lege, respectiv 
plicul exterior va trebui să conțină :

- scrisoare de înaintare (Anexa 1);
- fișa cu informații privind ofertantul (Anexa 2);
- declarația de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări

( Anexa3);
- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de

Comerț și Industrie Națională sau Teritorială valabil la data licitației( valabil numai pentru soci-
etăți).

- acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertantilor, acte de identitate, certifi-



cate fiscale- de la bugetul de stat și bugetul local din care să reiasa lipsa datoriilor;
- acte doveditoare privind achitarea taxelor-chitanța caiet de sarcini și chitanța garanție

participare.
După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește 

procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei.
Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut

anterior de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți ( dacă sunt prezenţi).
Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate pre-

văzute în prezenta documentație de atribuire.
După analiza ofertelor financiare,comisia de evaluare întocmește un proces verbal în 

care precizează rezultatul evaluării.
În baza procesului verbal a ofertelor financiare comisia de evaluare întocmește raportul

procedurii, pe care îl va transmite ofertantului câștigător. Autoritatea contractantă are obligaţia de 
a informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de vânzare-cumpărare de
bunuri proprietate privată, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de 
la emiterea acestora.

Oferta câștigătoare este oferta care are valoarea cea mai mare.
Vânzarea se face în baza unui contract de vânzare cumpărare, încheiat în formă autentică 

de un notar public, prin care persoana de drept public U.A.T Comuna Grivița, prin Primar, numită
vânzător, transmite unei alte persoane fizice/ juridice, numită cumpărător, proprietatea sa asupra 
imobilului aparținând domeniul privat al unității administrativ teritoriale Comuna Grivița, în 
schimbul prețului adjudecat în urma licitației publice, având obligația de a încheia contractul de 
vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilita ca fi-
ind câștigătoare.

Contractul de vânzare-cumpăreare de bunuri proprietate privată poate fi încheiat numai 
după implinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării de mai 
sus.

Taxele ocazionate de autentificarea contractului de vânzare-cumpărare la notar și efectuarea
operațiunilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către cumpărător.

Suma obținută din vânzarea bunului imobil, se face integral venit la bugetul local.
În cazul în care, cu excepția unor situații de forță majoră, temeinic dovedite, contractul de 

vânzare-cumpărare nu este semnat, ofertantul declarat câștigător pierde dreptul de cumpărare a 
bunului imobil, precum și dreptul de restituire a garanției de participare.În acest caz, procedura va
fi anulatĂ, urmând a fi reluată în condițiile prezentei Norme procedurale.

5.3. Anularea procedurii  de atribuire  a contractului de vânzare-cumpărare de bunuri
proprietate privată :

Prin excepție de la prevederile legale privind obligația autorității contractante de a încheia
contractul de vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată cu ofertantul a cărui oferta a fost 
stabilită ca fiind câștigătoare, autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura pentru 
atribuirea contractului de vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată, dacă ia aceasta decizie
înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și ante-
rior încheierii contractului, în situația în care se constată încălcări ale prevederilor legale care 
afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului.

În sensul prevederilor de mai sus, procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în 
care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

- în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire
se constată erori sau omisiuni care au ca efect încalcarea principiilor prevăzute de lege pentru
atribuirea contractului de vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată, respectiv principiul



transparenței, principiul tratamentului egal, principiul proporționalității, principiul nediscriminării
și principiul liberei concurențe ;

- se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rân-
dul lor, la încalcarea principiilor prevăzute anterior.

Autoritatea contractantă are obligația de a comunica, în scris, tuturor participanților la 
procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor 
pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat de-
cizia de anulare.

În cazul în care, cu excepția unor situații de forță majoră, temeinic dovedite, contractul de 
vânzare-cumpărare nu este semnat, ofertantul declarat câștigător pierde dreptul de cumpărare a 
bunului imobil, precum și dreptul de restituire a garanției de participare.În acest caz, procedura va
fi anulată, urmând a fi reluată în condițiile prezentei Norme procedurale.

6. Neîncheierea contractului :
Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de vânzare-cumpărare de 

bunuri proprietate privată poate atrage după sine plata daunelor-interese (contravaloarea salariilor 
membrilor comisiei din ziua licitaţiei).

În cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului, procedura de 
atribuire se anulează, iar autoritatea contractantă reia procedura, în condiţiile legii.

În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat 
câștigător din cauza faptului ca ofertantul în cauza se afla într-o situație de forța majoră sau în im-
posibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea contractantă are dreptul să declare 
câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este admisibilă.

7. Dispoziții finale
Prețul de pornire a licitației, conform Raportul de evalauare însușit și aprobat de către 

Consiliul Local este valabil pentru o perioada de 12 luni de la data întocmirii acestuia.
Vânzarea se va perfecta cu plata prețului integral.

Contractul de vânzare-cumpărare va fi încheiat în limba română, în două exemplare, 
care unul pentru fiecare parte.

Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în conformitate și cu respectarea legii 
române, indiferent de naționalitatea sau de cetățenia cumpărătorului.

Orice litigiu legat de procedura de vânzare prin licitație publică și de contractul de 
vânzare-cumpărare încheiat urmare a adjudecării este supus legislației romane și este de compe-
tența instanțelor judecătorești din România.



ANEXA NR. 1 LA DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
OFERTANT

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către,

Unitatea administrativ-teritorială comuna Grivița, cu sediul in comuna Grivița, strada 6, 
nr. 33, județul Ialomița.

Ca urmare a anunţului de licitatie nr. ______din data de____________, privind aplicarea
procedurii pentru atribuirea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la suprafața de
___________, situat în ,______________________, strada ,_____________________nr.______, nr.
cadastral________, înscris in cartea funciară nr______________, în vederea exploatării terenului
neutilizabil în scopul___________________________________________.

Subsemnatul,_____________________vă transmit alăturat coletul sigilat și marcat în
mod vizibil, conținând, în original, următoarele documente :

* oferta ;
* documentele care însoțesc oferta ;
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării 

Cu stimă,

Semnatura ofertant,



ANEXA NR. 2 LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

 Ofertant

Semnatura ofertant

ANEXA NR. 2 LA DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

INFORMAŢII GENERALE
Numele și prenumele reprezentantului

2. CNP___________________________________________
CUI

3. BI/CI seria__________nr.______________organul emitent______________________
4.

Domiciliul/Sediul
4. Telefon___
5. E-mail

Data completării



ANEXA NR. 3 LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

OFERTANT
DECLARAŢIE DE  PARTICIPARE

Către,

Unitatea administrativ-teritorială comuna Grivița, strada 6, nr. 33, judetul Ialomița.
Subsemnatul _________________________________, declar pe propria răspundere,

cunoscând prevederile art. 326 Cod penal cu privire la falsul în declarații, că la procedura pentru 
atribuirea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la terenul intravilan în suprafața
de_____, situat__________________________________, strada__________________, nr. _ nr.
cadastral ________ , înscris în cartea funciară nr.___________ în vederea exploatării terenului
neutilizabil în scopul _____________________________________, organizată de unitatea
administrativ-teritorială comuna Grivița, în data de_______________, particip şi depun oferta ÎN
NUME PROPRIU.

Sus-numitul, declar că am luat la cunoștință de condițiile de participare la licitație, 
condițiile respingerii ofertelor, condițiile de pierdere a garanției de participare la licitație, pre-
văzute în documentația de atribuire și caietul de sarcini ale licitației și ne asumăm responsabili-
tatea pierderii lor în condițiile stabilite.

Data _______________
Semnatura ofertant _______________



OFERTANT

FORMULAR DE OFERTĂ

Către,
Unitatea administrativ teritorială comuna Grivița, cu sediul în comuna Grivița, strada 6, 

nr. 33, județul Ialomița.
1. După examinarea anunțului publicitar din data de______________ și a documentației de
atribuire puse la dispoziția noastră, oferim în speranța adjudecării terenului în suprafață de
___________, situat în________________________________, strada_________________nr._____,
nr. cadastral _____________, înscris în cartea funciară nr. _____________ redevența minimă în
suma de ______ lei/ lună .
2. Ne obligăm să menţinem oferta pe toata perioada de valabilitate a ofertei - 90 zile, respec-
tiv (90 zile) de la depunere şi până la încheierea contractului de vânzare-cumpărare,
începând cu data deschiderii ofertelor, respectiv până la data de_____________________, și ea va
rămane obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de vala-
bilitate.
3. Până la încheierea și semnarea contractului de vânzare-cumpărare, aceasta ofertă împre-
ună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastra este stabilită câștigă-
toare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data de azi:                                                        Semnătura  ofertantului



CAIET DE SARCINI

privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului intravilan, proprietatea privată a comunei
Grivița, jud.Ialomiţa, situat în sat Grivița, str.2, nr.60

Teren intravilan in suprafata de 1798 mp, domeniu privat al unitatii administrativ-teritoriale 
comuna Grivița.

Amplasare Comuna Grivița, sat Grivița, strada 2, nr.60, judetul Ialomita, nr. cadastral 
30772, înscris în cartea funciara nr. 30772 .

Scopul comercializării terenului : Exploatare teren intravilan în alte scopuri (construcții, 
plantații, cultura intensivă) .
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Caietul de sarcini al vanzarii este elaborat de catre autoritatea contractanta-U.A.T. 
Com.Grivița, întocmit în vederea vânzării terenului respectiv, și aprobat prin hotărâre de consiliu 
local.

Conținutul caietului de sarcini cuprinde elementele prevăzute de lege, între care enumerăm 
informațiile generale privind obiectul vânzării, condițiile generale ale vânzării, condițiile de 
valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele și clauzele referitoare la încetarea contractului 
de vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată.
CAPITOLUL II
Informațiile generale privind obiectul vânzării .

Descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut :
Obiectul vânzării îl constituie, terenul intravilan în suprafață de 1798 mp, din comuna 

Grivița, sat Grivița, strada 2,nr.60, judetul Ialomița, identificat prin nr. cadastral 30772 înscris în 
cartea funciară nr. 30772 și face parte din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale conform
planului de amplasament .

Destinația bunului ce face obiectul vânzării :
Bunul imobil descris mai sus este vândut având ca scop construcția de locuință/anexe 

gospodărești .
Obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite de către vânzător
Obiectivele de ordin economic și financiar constau în exploatarea eficace a bunului ce face 

obiectul vânzării, prin administrarea eficientă a domeniului privat al unității administrativ-teritoriale, 
pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local.

Obligatiile rezultate din modul de gestionare a terenului cumparat, inclusiv cele de mediu, 
trec in sarcina cumparatorului.

Obiectivele de mediu impun cumpărătorului obligația de a respecta regulile de protecția 
mediului, conform legislației în vigoare.

Prin contractul de vânzare-cumpărare ce se încheie între părți, autoritatea contractantă-U.A.T
Com.Grivița transferă cumpărătorului responsabilitatea cu privire la respectarea clauzelor de 
protecția mediului.

CAPITOLUL III
Conditiile generale ale cumpărării 

Obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare :



Cumpărătorul va respecta normele privind protecția mediului, impuse de legislația în 
vigoare.

Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate și permanență :
Cumpărătorul are obligația exploatării bunului cumpărat în regim de continuitate și 

permanență, în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost cumpărat.
Preţul minim de pornire al licitaţiei și modul de calcul al acesteia :
Preţul minim de vânzare aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 19 / 31.03.2022 şi este 

valoarea cea mai mare dintre preţul de piaţă determinat de către un evaluator autorizat şi valoarea de 
inventar a terenului. Preţul minim de pornire a licitatiei este de 5,95 lei/mp, valoare stabilita de către 
evaluatorul autorizat ANEVAR, MT, EPI – MOȘESCU VALERIU.

Preţul minim de pornire al licitatiei este de 10700 lei ( teren intravilan în suprafață de 1798 
mp x 5,95 lei/mp = 10.700 lei)

Nu se acceptă oferte ale căror valori sunt mai mici decât valoarea minimă stabilită de către 
evaluatorul autorizat ANEVAR, MT, EPI – MOȘESCU VALERIU.

Natura și cuantumul garanțiilor solicitate de autoritatea contractantă :
Pentru participarea la licitația organizată persoanele interesate trebuie să obțină de la 

primărie documentația de atribuire, după achitarea următoarelor taxe :
*Contravaloarea documentației de atribuire, ce include și caietul de sarcini - 20 lei.
* Garanţia de participare la licitaţie este în cuantum de 1070 lei ( 10 % din prețul contractului

de vânzare, fără TVA), suma ce va constitui avans al redevenței pentru ofertanții declarați câștigători 
ori care se va restitui ofertanților declarați necâștigători și se depun la caseria U.A.T.

*Obligația de restituire a garanției de participare este de 10 zile calendaristice, în urma 
solicitării scrise, din partea ofertantului declarat necâștigător .

Autoritatea contractantă are obligația de a reține garanția de participare atunci când ofertantul
se afla într-una din situațiile următoare :

*refuză să semneze contractul ;
*dacă nu-și menține oferta depusă, în termenul de valabilitate al acesteia, așa cum s-a angajat

prin formularul de ofertă prevăzut de anexa nr. 4 la documentația de atribuire ( 90 zile).
CAPITOLUL IV

Condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele :
Ofertele vor fi transmise (depuse) până la data de________ora_____________conform 

anuntului de licitație.
Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, rămân exclusiv în sarcina 

persoanei care transmite oferta.
Oferta va fi transmisă în două plicuri închise și sigilate, din care unul interior, care va conține

oferta propriu- zisă semnată de ofertant, și unul exterior, care va conține documentele prevăzute în 
Instrucțiunile privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor din documentația de atribuire.

Modul detaliat de prezentare și documentele necesare sunt prevăzute în documentația de 
atribuire.

Oferta este valabilă pe toată perioada desfășurării licitației, adică de la depunere și până la 
încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu ofertantul declarat câștigător.

Oferta are caracter obligatoriu și este confidențială până la deschiderea plicurilor de către 
comisia de evaluare, la data și ora stabilită prin anunțul de licitație.



CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
Nr.____________din data de_____________

CAPITOLUL I

PARȚILE CONTRACTANTE :

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GRIVIȚA, judeţul Ialomiţa, 
reprezentată legal prin primar, cu sediul în comuna Grivița, strada 6 nr. 33, judeţul Ialomiţa, cod de 
identificare fiscală 4427927, cod IBAN ____________________________________ deschis la Tre-
zoreria operativă a municipiului Slobozia, în calitate de vânzător, și
Dl/D-na ________________________________ CNP_________________________________ ,
domiciliat în

Judeţul ______________________posesor BI/CI seria. ___________nr. _________, în calitate de
cumpărător,

În temeiul Ordonanţei de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și com-
pletările ulterioare, al Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de

Construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii nr._________din
data de_______________adoptată de Consiliul local al comunei Grivița de aprobare a vânzării
prin licitație a unei suprafețe de teren intravilan din domeniul privat al unității administrativ-
teritoriale comuna Grivița, în vederea______________________________________________s-a
încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare.

CAPITOLUL II

OBIECTUL CONTRACTULUI :

Art. 2( 1) Obiectul contractului de vânzare-cumpărare constă în vânzarea terenului
intravilan în suprafață de ____________ mp, situat în comuna Grivița, sat Grivița, strada
_____________________, judetul Ialomița, nr. cadastral ________________________, înscris în
cartea funciară nr. ______, ce face parte din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale
comuna Grivița.

(2) Contractul de vânzare-cumpărare de bunuri proprietate privată se încheie în con-
formitate cu legea română, indiferent de naționalitatea sau de cetățenia cumpărătorului, și produce 
efecte începând de la data semnării lui.

CAPITOLUL III

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR :

Art.3.(1)Autoritatea contractantă-U.A.T Com.Grivița are următoarele obligaţii:

a) Să predea cumpărătorului bunul vândut pe baza unui proces verbal de predare-primire.



b) Autoritatea contractantă-U.A.T Comuna Grivița are obligația de a nu tulbura pe 
cumpărător în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de vânzare-cumpărare.

c) De asemenea, autoritatea contractantă garantează pe cumpărător că bunul vândut nu 
este sub sechestru, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat.

(2)Cumpărătorul are următoarele obligații:

a) Să achite prețul imobilului la valoarea adjudecată, integral, la data semnării 
contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

b) Să plătească cheltuielile vânzării: cheltuielile propriu-zis ale actului, taxele de timbre 
și autentificare-onorariul notarial,etc.

c) Să achite integral debitele care decurg după încheierea contractului de vânzare-
cumpărare.

d) Să respecte prevederile Certificatului de urbanism emis de U.A.T Comuna Grivița.
e) Să realizeze lucrări de investiții respectând destinația imobilelor-conform propunerii de

actualizare PUG Grivița.
f) Cumpărătorul nu poate înstrăina terenul care formează obiectul contractului de vânzare-

cumpărare până la indeplinirea obligațiilor asumate(achitatea integrală a prețului terenului).
CAPITOLUL IV

OBLIGAŢII PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI
Art.(4). Responsabilitatea privind obținerea și deținerea de avize, autorizații și acorduri de 

mediu, conform legislației în vigoare, pentru activitățile ce fac obiectul prezentului contract de vân-
zare-cumpărare, este în sarcina cumpărătorului, începând cu data semnării contractului de vân-
zare-cumpărare.

CAPITOLUL V
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ :

Art. 5.( 1) Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în contractul de 
vânzare-cumpărare atrage răspunderea contractuală a parții în culpă.

(2) Forța majoră apară de răspundere în condițiile legii.
CAPITOLUL VI

LITIGII :
Art 6.(1) Pentru soluționarea eventualelor litigii ce pot apăre în timpul derulării contractului 

de vânzare-cumpărare, părțile contractante pot stipula clauze compromisorii.
(2) Pentru orice litigiu apărut în derularea contractului de vânzare-cumpărare, părțile vor

încerca soluționarea amiabilă a acestuia.
(3) În caz de neințelegeri, competența de soluționare a litigiului aparține tribunalului în a

cărei raza teritorială este situat sediul autorității contractante, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004
a contenciosului administrativ.

CAPITOLUL VII
ALTE CLAUZE :

Art. 7(1) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract devine din orice mo-
tiv nulă, inaplicabilă sau ilegală parțial sau total, nelegalitatea sau nevalabilitatea lor nu va afecta 
nicio altă dispoziție a contractului, iar acesta va fi interpretat ca și când astfel de dispoziții nelegale 
sau nevalabile nu ar fi fost prevăzute.

(2) Orice modificare a prezentului contract de vânzare-cumpărare se va face cu acordul am-
belor părți, în scris, prin act adițional, însușit sub semnatură și parafă.

CAPITOLUL VIII
DEFINIȚII :

Art. 8.(1) Prin forța majoră în sensul prezentului contract de vânzare-cumpărare se înțelege o
împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu în-
sușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se înțelege acele împrejurări care au intervenit și au condus la pro-



Vânzător ,

ducerea prejudiciului și care nu implică vinovația cumpărătorului, dar care nu întrunesc caracteristi-
cile forței majore.

CAPITOLUL IX
DISPOZIȚII FINALE :

Art. 9.(1) Prezentul contract de vânzare-cumpărare se completează cu prevederile Codului 
civil și ale Codului administrativ.

( 2) Prezentul contract de vânzare-cumpărare a fost încheiat în două exemplare originale, din 
care unul pentru fiecare parte, astăzi _________________________data semnării lui.

Cumpărător,

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              Dumitru DAMIAN                                       
                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                               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 aprobarea vânzării prin licitație publică 
a unei suprafețe de teren de 1798 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 vânzării prin licitație publică a unei 

suprafețe de teren de 1798 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 vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren 

de 1798 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 privind aprobarea vânzării prin licitație publică 
a unei suprafețe de teren de 1798 mp.

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 

1798 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 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 vânzării prin licitație publică a unei suprafețe de teren 

de 1798 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

privind aprobarea încheierii unui  Acordului de Parteneriat, pentru realizarea investiției
„Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale” în comunele Grivița, Reviga, Miloșești,

Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița
Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- referat de aprobare nr. 1130 din 25.03.2022 întocmită de domnul STROE VASILE     – 

Primarul comunei GRIVIŢA  prin care se motivează necesitatea adoptării acestei hotărâri;
- raportul viceprimarului, înregistrat sub nr. 1131 din 25.03.2022;

            - prevederile din Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei
de Urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii “ Anghel
Saligny”,  pentru  categorii  de  investitii  prevazute  la  art.  4  alin.  e)  din  Ordonanta  de  Urgenta  a
Guvernului nr. 95/2021
            - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de
Investitii “ Anghel Saligny”;
                În temeiul  prevederilor  art.89 , alin.(1) si alin.(2), art. 129,alin.2), lit.b) si d), art.139 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. –  Se aprobă participarea comunei Grivița în  cadrul Parteneriatului  între comunele

Grivița, Reviga, Miloșești, Cocora. Colelia, Traian, pentru realizarea investiției „Înființare sistem
inteligent  de  distribuție  gaze  naturale  în  comunele  Grivița,  Reviga,  Miloșești,  Cocora,  Colelia,
Traian, județul Ialomița’’ conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2.  – Se aprobă finanțarea din bugetul  local al  comunei  Grivița  a sumei ce reprezintă
contribuţia financiară proprie a comunei Grivița la bugetul proiectului prevăzut la art.1 din prezenta,
conform art.4 alin (2) din anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. –  Se mandatează domnul Stroe Vasile, primarul comunei Grivita, judeţul Ialomița,să
semneze Acordul de Parteneriat, în numele UAT Comuna Grivița.

Art.4. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului 
Local Grivita şi pe site-ul  primariei  şi va fi comunicată primarilor comunelor membre   în 
parteneriat precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomita,pentru controlul legalității.

                                      INIŢIATOR,                                             

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

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

Nr. 20
Din 31.03.2022
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
 privind aprobarea încheierii unui  Acordului de Parteneriat, pentru realizarea investiției

„Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale” în comunele Grivița, Reviga, Miloșești,
Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- referat de aprobare nr. 1130 din 25.03.2022 întocmită de domnul STROE VASILE     – 

Primarul comunei GRIVIŢA  prin care se motivează necesitatea adoptării acestei hotărâri;
- raportul viceprimarului, înregistrat sub nr. 1131 din 25.03.2022;

            - prevederile din Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei
de Urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii “ Anghel
Saligny”,  pentru  categorii  de  investitii  prevazute  la  art.  4  alin.  e)  din  Ordonanta  de  Urgenta  a
Guvernului nr. 95/2021;
            - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de
Investitii “ Anghel Saligny”;

- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și 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.1202 din  31.03.2022 ;    

   raportul de avizare al Comisia juridică şi de administraţie publică nr.1203  din  
31.03.2022;    
              În temeiul  prevederilor  art.89 , alin.(1) si alin.(2), art. 129,alin.2), lit.b) si d), art.139 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. –  Se aprobă participarea comunei Grivița în  cadrul Parteneriatului  între comunele

Grivița, Reviga, Miloșești, Cocora. Colelia, Traian, pentru realizarea investiției „Înființare sistem
inteligent  de  distribuție  gaze  naturale  în  comunele  Grivița,  Reviga,  Miloșești,  Cocora,  Colelia,
Traian, județul Ialomița’’ conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2.  – Se aprobă finanțarea din bugetul  local al  comunei  Grivița  a sumei ce reprezintă
contribuţia financiară proprie a comunei Grivița la bugetul proiectului prevăzut la art.1 din prezenta,
conform art.4 alin (2) din anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. –  Se mandatează domnul Stroe Vasile, primarul comunei Grivita, judeţul Ialomița,să
semneze Acordul de Parteneriat, în numele UAT Comuna Grivița.

Art.4. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului 
Local Grivita şi pe site-ul  primariei  şi va fi comunicată primarilor comunelor membre   în 
parteneriat precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomita, pentru controlul legalității.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 31 martie 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.20
Din 31.03.2022
Adoptată la Griviţa
Ex



ANEXA 1 – la HCL NR. 20  / 31.03.2022   

COMUNA GRIVITA , JUDEȚUL IALOMITA             Nr. ___________ din _____/_____/2022
COMUNA REVIGA , JUDEȚUL  IALOMITA                     Nr. ___________ din _____/_____/2022     
COMUNA MILOSESTI, JUDEȚUL  IALOMITA                Nr. ___________ din _____/_____/2022
COMUNA  COCORA , JUDEȚUL  IALOMITA                   Nr. ___________ din _____/_____/2022 
COMUNA  COLELIA , JUDEȚUL  IALOMITA                  Nr. ___________ din _____/_____/2022
COMUNA  TRAIAN , JUDEȚUL  IALOMITA                    Nr. ___________ din _____/_____/2022 

A C O R D  D E  P A R T E N E R I A T

Art. 1. Părţile
1. UAT Comuna  Grivita,  cu  sediul  în  loc.  Grivita,  str.  6,  nr.33, jud.  Ialomita,  codul  fiscal

4427927, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1 
2. UAT Comuna Reviga, cu sediul în loc. Reviga,str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 19, jud. Ialomi-

ta, codul fiscal 4231660, având calitatea de membru 2/Partener 2
3. UAT Comuna Milosesti, cu sediul în loc. Milosesti,str. Principala, nr. 59, jud. Ialomita, codul

fiscal 4427897, având calitatea de membru 3/Partener 3
4. UAT Comuna Cocora, cu sediul în loc.  Cocora ,str. Principala, nr.116, jud. Ialomita, codul

fiscal 4427943, având calitatea de membru 4/Partener 4
5. UAT Comuna Colelia, cu sediul în loc. Colelia,str. Brutariei, nr. 45, jud. Ialomita, codul fis-

cal 17467699, având calitatea de membru 5/Partener 5
6. UAT Comuna Traian, cu sediul în loc. Traian,str. Bd. Unirii, nr. 589, jud. Ialomita, codul fis-

cal 15552755, având calitatea de membru 6/Partener 6
au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul parteneriatului 
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor,

contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce

le revin în implementarea investitiei  „Înființare  sistem inteligent  de  distribuție  gaze
naturale” în comunele Grivița, Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, județul
Ialomița, care va fi  depus în  cadrul Programului National de Investiții “ Anghel Saligny” 

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului
(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul
proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.
(2) Părţile trebuie să  se consulte în mod regulat şi  să se informeze asupra tuturor  aspectelor
privind  evoluţia proiectului.
(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale
şi de etică cele mai înalte.



(4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul
incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce
conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din

Cererea de finanţare  – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități
asumate de fiecare partener:

Partener Descrierea activitatilor cu caracter general prin care partenerul contribuie la
pregatirea si implementarea proiectului

Lider de proiect partener 1
COMUNA GRIVITA

 Coordonarea proiectului  în  concordanță cu prevederile  ghidului  solicitantului
pentru acordarea de finanțare nerambursabilă în vederea dezvoltării rețelelor in-

teligente de distribuție a gazelor naturale în cadrul „ Programului National de
Investitii “ Anghel Saligny”;

 Monitorizarea implementarii activitatilor specifice din comuna Grivita. 
Partener 2
COMUNA REVIGA

 Monitorizarea implementarii activitatilor specifice din Comuna Reviga.

Partener 3
COMUNA MILOSESTI 

 Monitorizarea implementarii activitatilor specifice din Comuna Milosesti .

Partener 4 COMUNA
COCORA 

 Monitorizarea implementarii activitatilor specifice din Comuna Cocora.

Partener 5
COMUNA COLELIA

 Monitorizarea implementarii activitatilor specifice din Comuna Colelia.

Partener 6
COMUNA TRAIAN

 Monitorizarea implementarii activitatilor specifice din Comuna Traian

ORGANIZAȚIA - LIDER DE PROIECT – COMUNA GRIVITA
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Activitate Subactivitate Detaliere

I. 
Activitați 
realizate 
înainte de 
depunere
a cererii 
de 
finanțare

I.1 Contractarea 
serviciilor realizate 
inainte de depunerea 
cererii de finantare

Se contracteaza serviciile de realizare SF si studii de teren
si elaborare cerere de finantare.
Nu  au  existat  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor  singurele  conditii  find  calitatea  serviciilor  si
incadrarea ofertei in valoarea estimată.

I.2 Realizare SF, studii 
Prestatorul  realizeza si Studiul de fezabilitate.
SF  furnizeaza  indicatorii  tehnico-economici  aprobati  de
solicitant.

I.3 Realizare Cerere de 
finantare și documente 
anexă

Conform  contractului  de  servicii  prestatorul  a  realizat
Cererea de finantare și documentele anexă.
Prestatorul a centralizat documentele suport/anexele pentru
cererea de finantare,  a intocmit  dosarul și  l-a încarcat  in
platforma finantatorului.

II. 
Activitați 
ce se vor 

II.1 Semnare contract de 
finantare

Dupa  parcurgerea  etapelor  de  evaluare  se  vor  actualiza
documente  si  se  vor  depune  documentele  suplimentare
solicitate in etapa de precontractare. 



Activitate Subactivitate Detaliere

realiza 
dupa 
depunere
a cererii 
de 
finanțare

Liderul va semna contractul de finantare luind la cunostinta
clauzele  contractuale  in  forma  finala  si  anexele  la
contractul de finantare. 

II.2. Servicii de 
organizare a procedurilor 
de achizitie

Prestatorul  va oferi  consultanta  in organizarea procedurii
de  achizitie  publica,  urmand  ca  pentru  celelalte  achizitii
prevazute de proiect sa ofere consultanta daca se va semna
contractul de finantare.

II.3 Organizarea 
procedurilor de achizitie 
pentru servicii de 
managementul investiției

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP.

Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor si
incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II.4 Organizarea 
procedurilor de achizitie 
pentru proiectare si 
executie

In functie de procedura stabilita se va realiza documentatia
de  atribuire,  se  va  lansa  procedura  pe  SEAP,  va  fi
intocmita  comisia  de evaluare  si  va fi  cooptat  un expert
(daca va fi cazul). 
In documentatia tehnica si in procesul de evaluare nu vor
exista conditii discriminatorii in alegerea ofertantilor.

II. 5 Organizarea 
procedurilor de achizitie 
pentru verificarea tehnică 
a proiectului 

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de
oferte din SEAP, se vor lansa invitatii de participare sau
anunturi de participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor si
incadrarea ofertei in valoarea estimata.

II.6 Realizarea Proiectului
Tehnic si Asistenta 
tehnica din partea 
proiectantului

Contractul  de  realizare  a  proiectului  tehnic,
documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor in faza
DTAC  si  asistentei  tehnice  in  perioada  de  executie  a
lucrarilor  va  fi  monitorizat  in  vederea  obtinerii  unei
documentatii  care  sa  prezinte  riscuri  minime  in  vederea
obtinerr  A.C  si  in  perioada  de  executie  a  lucrarilor
(intarzieri, costuri suplimentare, subdimesionari,  categorii
de  lucrari  acoperitoare,  implicarea  in  asigurarea
conformitatii lucrarilor cu PT, etc). 

Proiectantul va avea o echipa autorizata in domeniu.

Activitatea  proiectantului  va  avea  in  perioada  de
implementare  trei  etape:  realizarea  PTh,  asistenta  in
derularea achizitiei de lucrari (raspuns la clarificarile legate
de  PTh)  si  asistenta  in  perioada  executie  si  receptie  a
lucrarilor.



Activitate Subactivitate Detaliere

II.7 Obtinere avize 
solicitate prin CU la etapa
de DTAC

Pe  baza  documentatiilor  obtinute  de  proiectant  se  vor
obtine  avizele  necesare  in  faza  DTAC,  urmarindu-se
evitarea problemelor ce pot aparea in etapa de obtinere a
autorizarii de functionare, dupa finalizarea lucrarilor.

II.8 Realizarea serviciilor 
verificare tehnică de 
calitate

Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru
cerințele  stabilite  prin  lege,  diferențiat  în  funcție  de
categoria de importanță  a construcției  de către specialiști
verificatori de proiecte, atestați potrivit legii.

II.9 Organizarea 
procedurilor de achizitie 
pentru contractul de 
Dirigentie santier

Se contracteaza serviciile.
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea
ofertantilor, conditiile principale find calitatea serviciilor si
incadrarea ofertei în valoarea estimată.

II.10 Realizarea 
serviciilor de 
management proiect

Investitia  are  un  specific  avand  in  vedere   sursa  de
finantare  si  procedurile  de  monitorizare;  complexitatea
lucrarilor; valoarea mare a lucrarilor, necesitatea de a avea
diriginte  de  santier  cu  capacitate  de  supraveghere  a
lucrarilor. 

In  acest  context  este  necesar  un  management  de  proiect
asigurat  de  un  prestator  de  servicii  cu  experienta  in
domeniu, capabil sa asigure o monitorizare a contractelor,
o  preluare  si  prelucrare  a  informatiilor  si  documentelor
necesare  raportarilor  tehnice  si  financiare  si  organizarea
intalnirilor  de  progers  pentru  activitatile  proiectului.
Serviciile  asigurate de prestator vor fi complementare cu
cele realizate de echipa de proiect a solicitantului.

II.11 Executia lucrarilor
Lucrarile sunt estimate a se realiza pe o perioada de 36 de
luni,  plecand  de  la  complexitatea  lor,  necesitatea  unor
conditii atmosferice prielnice.

II.12 Realizare Dirigentie 
Santier

Dirigintele  santier  va  avea  autorizarile  necesare
supravegherii lucrarilor de dezvoltare a rețelelor inteligente
de distribuție a gazelor naturale.
Serviciile  dirigintelui  vor  acoperi  trei  etape:  inainte  de
inceperea lucrarilor (analiza PTh si autorizatii/avize, relatia
cu ISC, pregatirea primei componente a cartii constructiei),
in perioada de executie a lucrarilor (prezenta constanta pe
santier, completarea cartii constructiei, verificarea calitatii
lucrarilor  si  cantitatilor  executate,  conformitatii
materialelor,  intocmirea  documentelor  necesare)  si  dupa
finalizarea  lucrarilor  (receptie  la  terminarea  lucrarilor,
remedierea defectelor, receptie finala).

II.13 Contractare și 
realizare servicii de 
informare si publicitate

Serviciile de informare si publicitate vor fi achizitionate.
Materialele  informative  si  de  publicitate  vor  respecta
manualul de indentitate Vizuala a Programului National de
Investitii “ Anghel Saligny”. 



ORGANIZAȚIA PARTENER 2,3,4,5,6 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Activitate Subactivitate Detaliere

I. Activitați 
realizate înainte
de depunerea 
cererii de 
finanțare

I.1 Contractarea 
serviciilor realizate
inainte de 
depunerea cererii 
de finantare

S-au  contractat  serviciile  de  realizare  SF  si  studii  de  teren  si
elaborare cerere de finantare.
Nu  au  existat  conditii  discriminatorii  in  alegerea  ofertantilor
singurele conditii find calitatea serviciilor si incadrarea ofertei in
valoarea estimată.

I.2 Realizare SF, 
studii 

Prestatorul  realizeza Studiul de fezabilitate.

SF furnizeaza indicatorii tehnico-economici aprobati de solicitant.

I.3 Realizare 
Cerere de finantare
și documente 
anexă

Conform contractului de servicii prestatorul a realizat Cererea de
finantare și documentele anexă.
Prestatorul  a  centralizat  documentele  suport/anexele  pentru
cererea de finantare, a intocmit dosarul și l-a încarcat in platforma
finantatorului.

2 Activitati 
ulterioare  
depunerii 
cererii de 
finantare. 
Vor fi efectuate 
de catre lider 
parteneriat.
Partenerii vor 
numi cate un 
membru in 
echipa de 
proiect care se 
va ocupa 
demonitorizarea
activitatilor 
specifice

II.2. Contractarea 
serviciilor de 
organizare a 
procedurilor de 
achizitie.

Prestatorul  va  oferi  consultanta  in  organizarea  procedurii  de
achizitie publica, urmand ca pentru celelalte achizitii prevazute de
proiect  sa  ofere  consultanta  daca  se  va  semna  contractul  de
finantare

II.3 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
servicii de 
managementul 
investiției

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de oferte
din SEAP. 

Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea  ofertantilor,
conditiile principale find calitatea serviciilor si incadrarea ofertei
in valoarea estimata.

II.4 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
proiectare si 
executie

In functie  de  procedura  stabilita  se  va realiza  documentatia  de
atribuire, se va lansa procedura pe SEAP, va fi intocmita comisia
de evaluare si va fi cooptat un expert (daca va fi cazul). 

In documentatia tehnica si in procesul de evaluare nu vor exista
conditii discriminatorii in alegerea ofertantilor.

II. 5 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
verificarea tehnică 
a proiectului 

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de oferte
din SEAP, se  vor  lansa invitatii  de participare  sau anunturi  de
participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea  ofertantilor,
conditiile principale find calitatea serviciilor si incadrarea ofertei
in valoarea estimata.

II.6 Realizarea 
Proiectului Tehnic 
si Asistenta tehnica
din partea 
proiectantului

Contractul  de  realizare  a  proiectului  tehnic,  documentatiilor
necesare  pentru  obtinerea  avizelor  in  faza  DTAC  si  asistentei
tehnice in perioada de executie a lucrarilor va fi monitorizat in
vederea  obtinerii  unei  documentatii  care  sa  prezinte  riscuri
minime in obtinerea ayutorizatiei de constructive si in perioada de
executie  a  lucrarilor  (intarzieri,  costuri  suplimentare,
subdimesionari,   categorii  de lucrari  acoperitoare,  implicarea in
asigurarea conformitatii lucrarilor cu PT, etc). 



Proiectantul va avea o echipa autorizata in domeniu.

Activitatea  proiectantului  va  avea  in  perioada  de  implementare
trei  etape:  realizarea  PTh,  asistenta  in  derularea  achizitiei  de
lucrari  (raspuns  la  clarificarile  legate  de  PTh)  si  asistenta  in
perioada executie si receptie a lucrarilor.

II.7 Obtinere avize 
solicitate prin CU 
la etapa de DTAC

Pe  baza  documentatiilor  obtinute  de  proiectant  se  vor  obtine
avizele  necesare  in  faza  DTAC,  urmarindu-se  evitarea
problemelor  ce pot aparea in etapa de obtinere a autorizarii  de
functionare, dupa finalizarea lucrarilor.

II.8 Realizarea 
serviciilor 
verificare tehnică 
de calitate

Verificarea  tehnică  de  calitate  a  proiectelor  se  face  pentru
cerințele stabilite prin lege, diferențiat în funcție de categoria de
importanță  a  construcției  de  către  specialiști  verificatori  de
proiecte, atestați potrivit legii.

II.9 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
contractul de 
Dirigentie santier

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de oferte
din SEAP, se  vor  lansa invitatii  de participare  sau anunturi  de
participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea  ofertantilor,
conditiile principale find calitatea serviciilor si incadrarea ofertei
în valoarea estimată.

II.10 Realizarea 
serviciilor de 
management 
proiect

Investitia are un specific dat de: sursa de finantare si procedurile
de  monitorizare;  complexitatea  lucrarilor;  valoarea  mare  a
lucrarilor, necesitatea de a avea diriginte de santier cu capacitate
de supraveghere a lucrarilor. 

In acest context este necesar un management de proiect asigurat
de un prestator de servicii cu experienta in domeniu, capabil sa
asigure o monitorizare a contractelor,  o preluare si prelucrare a
informatiilor  si  documentelor  necesare  raportarilor  tehnice  si
financiare si organizarea intalnirilor de progers pentru activitatile
proiectului. Serviciile asigurate de prestator vor fi complementare
cu cele realizate de echipa de proiect a solicitantului.

II.11 Executia 
lucrarilor

Lucrarile sunt estimate a se realiza pe o perioada de 36 de luni,
plecand  de  la  complexitatea  lor,  necesitatea  unor  conditii
atmosferice prielnice.

II.12 Realizare 
Dirigentie Santier

Dirigintele  santier  va  avea  autorizarile  necesare  supravegherii
lucrarilor  de  dezvoltare  a  rețelelor  inteligente  de  distribuție  a
gazelor naturale.
Serviciile dirigintelui vor acoperi trei etape: inainte de inceperea
lucrarilor  (analiza  PTh  si  autorizatii/avize,  relatia  cu  ISC,
pregatirea primei componente a cartii constructiei), in perioada de
executie a lucrarilor (prezenta constanta pe santier, completarea
cartii  constructiei,  verificarea  calitatii  lucrarilor  si  cantitatilor
executate,  conformitatii  materialelor,  intocmirea  documentelor
necesare)  si  dupa  finalizarea  lucrarilor  (receptie  la  terminarea
lucrarilor, remedierea defectelor, receptie finala).



II.13 Contractare si
realizare servicii de
informare si 
publicitate

Serviciile de informare si publicitate vor fi achizitionate.
Materialele informative si de publicitate vor respecta manualul de
indentitate Vizuala a Programului National de Investitii “ Anghel
Saligny”. 

(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri
Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în
Cererea de finanţare şi în prezentul acord.

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 170.446.720,16 LEI
buget de stat 166.971.759,47 LEI
buget local

3.474.960,69 LEI
Lider de proiect partener 1
COMUNA  GRIVITA
TOTAL GENERAL 1 (cu TVA) din care: 33.168.923.01 LEI
buget de stat 32.540.898,56 LEI
buget local 628.024,45 LEI
Partener 2
COMUNA REVIGA
TOTAL GENERAL 2 (cu TVA) din care: 40.696.724,75 LEI
buget de stat 40.124.968,29 LEI
buget local 571.756,46 LEI
Partener 3
COMUNA MILOSESTI
TOTAL GENERAL 3 (cu TVA) din care: 37.530.101,97 LEI
buget de stat 36.948.927,24
buget local 581.174,73
Partener 4
COMUNA COCORA
TOTAL GENERAL 4 (cu TVA) din care: 22.602.855,79 LEI
buget de stat 22.024.472,55 LEI
buget local 578.383,24 LEI
Partener 5
COMUNA COLELIA
TOTAL GENERAL 5 (cu TVA) din care: 14.039.305,57 LEI
buget de stat 13.501155,36 LEI
buget local 538.150,21 LEI
Partener 6
COMUNA TRAIAN
TOTAL GENERAL 6 (cu TVA) din care: 22.408.809,05 LEI
buget de stat 21.831.337,46 LEI
buget local 577.471,59 LEI

Responsabilitățile privind  derularea  fluxurilor  financiare  sunt conforme  cu  prevederile Normelor
metodologice  de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate
prin HG nr. 93/2016.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului



Perioada de valabilitate a  Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data
finalizarii constituirii asociatiei de dezvoltare intercomunitara, constituita conform art. 89 din OUG nr.
57/2019.
Partenerii isi asuma constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara intr-un termen de cel mult un
an de la data semnarii prezentului acord de parteneriat cf conditiilor specifice Normele metodologice 
pentru punerea ıı n aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului national de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii 
prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, din 24.02.2022.

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1)
Drepturile liderului de parteneriat
(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi

documente legate de  proiect, în scopul depunerii cererii de finantare ,  elaborării rapoartelor de
progres, a cererilor de rambursare.

Obligaţiile liderului de parteneriat
(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi contractul de finanţare.
(2) Liderul de  parteneriat (Partener 1)  va consulta partenerii cu  regularitate, îi  va informa
despre progresul în  implementarea proiectului şi le  va furniza copii ale rapoartelor de progres şi
financiare.
(3) Propunerile  pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.),
trebuie să fie convenite cu  partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de
management / Organismul intermediar.
(4) Liderul de parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor  de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, conform normelor în vigoare
(5) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de
prefinanţare/plată/rambursare către autoritatea de management conform prevederilor contractului de
finanţare, conform procedurii.
(6) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare
pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile partenerilor 2, 3, 4, 5, 6
Drepturile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6
(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, 4, 5, 6 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile
angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.
(2) Partenerii  au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din
procesul de rambursare  pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca
eligibile.
(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie
informaţi despre progresul în  implementarea  proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de
proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor
pentru modificări importante ale proiectului (activităţi care il vizeaza in mod direct ,activitati, etc),
înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management
Obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6
(1) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică  sau financiară legate
de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de
Audit, sau orice  alt organism  abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de
implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.



(2) Partenerii  sunt obligaţi să furnizeze  liderului de proiect orice informaţii sau documente
privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
(3) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente
cheltuielilor propria conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către
Autoritatea de management.
(4)      Partenerii vor deconta cota parte proprie  din cheltuielile efectuate de Lider pentru obtinere
acorduri si avize, precum si cheltuielile proprii asumate de la bugetul local cf art 4 , alin 2 .

(5) Beneficiarii sunt responsabili pentru derularea eficientă a procesului de implementare a
obiectivelor de investiţii aprobate în cadrul Programului.
(6) Beneficiarii au obligaţia să pună la dispoziţia Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei, la solicitarea acestuia, toate documentele justificative privind derularea investiţiei, 
răspunzând derealitatea,exactitatea şi legalitatea acestora, precum şi de sumele cheltuite în scopul 
pentru care au fost alocate.

Art. 8 Achiziții publice
(1) Achiziţiile în cadrul  proiectului  vor  fi  făcute  de către  liderul  parteneriatului,   cu  respectarea

condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM

Art. 9 Proprietatea
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a

acordat finanţare, şi să asigure exploatarea şi întreţinerea cf legislatiei in vigoare .
 (2) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate
din  finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care
au fost achiziţionate.

Art. 10 Confidențialitate
(1) Părţile semnatare  ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate

informaţiile primite în cadrul  şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să
prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să
utilizeze informaţiile confidenţiale  doar în scopul de a-şi îndeplini  obligaţiile din prezentul
Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă
(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării
anumitor clauze, prin  act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste
circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de
Parteneriat.

Art. 12 Dispoziţii finale
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu

le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

Întocmit în 6 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea
de finanţare.

Lider de parteneriat Numele, prenumele si
functia 

reprezentantului legal

semnatura Data si locul semnarii



al organizatiei

Partener 1
COMUNA GRIVITA,

JUDEȚUL IALOMITA 

Reprezentant legal,
Primar,

Stroe Vasile 

___/___2022
Sediul primăriei 

Com. Grivita 

Partener 2
COMUNA REVIGA,

JUDEȚUL IALOMITA 

Reprezentant legal,
Primar,

Barbu Nitu

___/___2022
Sediul primăriei 

Com. Reviga 

Partener 3
COMUNA MILOSESTI , 

JUDEȚUL IALOMITA

Reprezentant legal,
Primar,

Trifu Dumitru

___/___2022
Sediul primăriei 
Com. Milosesti 

Partener 4
COMUNA COCORA,
JUDEȚUL IALOMITA

Reprezentant legal,
Primar,

Lefter Sorin Danut

___/___2022
Sediul primăriei 

Com. Cocora

Partener 5
COMUNA COLELIA ,
JUDEȚUL IALOMITA

Reprezentant legal,
Primar,

Nita Nichita

___/___2022
Sediul primăriei 

Com. Colelia

Partener 6
COMUNA TRAIAN ,

JUDEȚUL IALOMITA

Reprezentant legal,
Primar,

Nastase Fanel

___/___2022
Sediul primăriei Com.   

Traian 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
               Dumitru DAMIAN                                        
                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,         

                                                                                               Dumitru-Marius  DEMETER  

JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 1130 din 25.03.2022

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea încheierii unui  Acordului de Parteneriat, pentru realizarea investiției
„Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale” în comunele Grivița, Reviga, Miloșești,

Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița

Subsemnatul, Stroe Vasile, primarul comunei Griviţa, având în vedere:
-  prevederile  art.  35  alin.  (1)  din  Legea  nr.  273  din  2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu
modificările și completările ulterioare;
Examinând:



În vederea ridicării potenţialului economic al localităţii Grivita, pentru ridicarea standardului
de  viaţă  al  tuturor  locuitorilor  acestei  comune,  în  vederea  protecţiei  mediului  înconjurător,  prin
reducerea  poluării,  protejarea  stratului  de  ozon,  conservarea  pădurilor,  este  necesară  şi  oportună
alimentarea cu gaze naturale la nivel local.

Tocmai în acest sens, a avut loc o întâlnire a primarilor localităţilor propuse conform anexei,
unde  s-a  expus  dorinţa  de  asociere  în  vederea  obţinerii  unei  soluţii  tehnice  de  alimentare   a
localitatilor cu gaze naturale, si a identificarii unei surse de finantare pentru investitia vizata.

Ca urmare a   prevederilor  art. 89 , alin.(1) si alin.(2), art. 129,alin.2), lit.b) si d), art.139 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr.57/2019, tinând seama de priorităţile comunităţii locale, de
dorinţa cetăţenilor exprimată de fiecare dată în cadrul adunărilor publice, de prevederile Strategiei de
dezvoltare  a  comunei  Grivita,  consider  necesar  şi  oportun  adoptarea  unei  hotărâri  conform
proiectului de hotărâre anexat.

PRIMAR,

Vasile  STROE

JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 1131 din 25.03.2022

R A P O R T ,

privind aprobarea încheierii unui  Acordului de Parteneriat, pentru realizarea investiției
„Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale” în comunele Grivița, Reviga, Miloșești,

Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița

Având în vedere:
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;



- prevederile  art.89 , alin.(1) si alin.(2), art. 129,alin.2), lit.b) si d), art.139 din Ordonanta de Urgenta
a Guvernului  nr.57/2019 Ținând cont de :
- Prevederile din Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de
Urgenta a  Guvernului  nr.  95/2021 pentru aprobarea Programului  National  de Investitii  “ Anghel
Saligny”, pentru categorii de investitii prevazute la art. 4 alin.(1)lit. e) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 95/2021;
- întâlnirea primarilor localităţilor conform  anexei , unde s-a expus dorinţa de asociere în vederea
accesarii programului de investitii „ Programului National de Investitii “ Anghel Saligny”;
- necesitatea protejării mediului înconjurător;
- oportunitatea de creştere a nivelului de trai şi de ridicare a standardului de viaţă pentru cetăţenii
comunei  Grivita,  prin  realizarea  unui  sistem de  distributie  gaze  naturale   in  comuna  Grivita  in
parteneriat inter  comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita.

Propun iniţierea unui proiect de hotărâre pentru participarea  comunei Grivita  la parteneriatul
pentru  realizarea  investitiei ’’Infiintare  sistem inteligent  de  distributie  gaze  naturalein  comunele
Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita’’  

Viceprimar,

Daniel ROTARU

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 încheierii unui  Acordului de Parteneriat, pentru

realizarea investiției „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale” în comunele Grivița,
Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița

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 încheierii unui  Acordului de 



Parteneriat, pentru realizarea investiției „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale” în 

comunele Grivița, Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița.

          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 încheierii unui  Acordului de Parteneriat, pentru 

realizarea investiției „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale” în comunele Grivița, 

Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița şi propune plenului Consiliului local al 

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

        PRESEDINTE,                                                       MEMBRI,
         Rotaru Daniel                                                 Stan Marinică

                                                                      Vasile Ştefan

                                                                      Grigore Aurelian

                                                                                  Bâlbâe Mihail

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

R A P O R T  DE  AVIZARE 

al proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui  Acordului de Parteneriat, pentru
realizarea investiției „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale” în comunele Grivița,

Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui  Acordului de Parteneriat, pentru realizarea 



investiției „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale” în comunele Grivița, Reviga, 

Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița.

          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 încheierii unui  Acordului de Parteneriat, pentru 

realizarea investiției „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale” în comunele Grivița, 

Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița 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 implementării  obiectivului de investiții:

’’Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Grivița, Reviga, Miloșești,
Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița.’’

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- referat de aprobare nr. 1220 din 31.03.2022 întocmită de domnul STROE VASILE     – 

Primarul comunei GRIVIŢA  prin care se motivează necesitatea adoptării acestei hotărâri;
- raportul viceprimarului, inregistrat sub nr. 1221 din 31.03.2022;
-devizul  general  estimativ  al  investitiei  ‚’’Înființare  sistem  inteligent  de  distribuție  gaze

naturale în comunele Grivița, Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița’’.
În conformitate cu prevederile:
-Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de

Investitii ‘’Anghel Saligny’’  ;
-Ordinul nr. 278/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional
de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;

-Ordinul  nr.  1330/2021   privind  aprobarea  standardului  de  cost  aferent  obiectivelor  de
investitii prevazute la art.4 alin 1 lit e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru
aprobarea Programului Național de Investitii  ’’Anghel Saligny ’’;
          În temeiul art.129 alin.(2) lit.,,b"), ,,c"), alin.(4) lit.,,d"), coroborat cu art.139 alin.(3), lit.,,d")
şi,,e") din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.  1. Se  aprobă  Cererea  de  Finantare  pentru  obiectivul  de  investitii  „Infiintare  sistem

inteligent  de  distributie  gaze  naturale  in  comunele  Grivita,  Reviga,  Milosesti,  Cocora,  Colelia,
Traian, judetul Ialomita’’ in cadrul Programului Național de Investitii ‚’’Anghel Saligny’’  conform
Anexei nr.1 , care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Se aprobă Devizul general estimativ al parteneriatului  intocmit conform Anexei nr.2,
care face parte integranta din prezenta hotarare, pentru obiectivul de investiție ‚’’  Infiintare sistem
inteligent  de  distributie  gaze  naturale  in  comunele  Grivita,  Reviga,  Milosesti,  Cocora,  Colelia,
Traian, judetul Ialomita ’’după cum urmează:

-valoarea totală a investiției parteneriat (inclusiv  TVA) = 170.446.720,16 lei
-C+M  (inclusiv TVA) = 151.310.260,20 lei.

    Art.3. Se aproba caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investitii  ’’  Infiintare  sistem inteligent  de  distributie  gaze  naturale  in  comunele  Grivita,  Reviga,
Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul.

- Sistem inteligent de distribuție gaze naturale
- Lungime rețea de distribuție înființare 184.320 metri;
- Număr gospodării conectate: 5001 locuitori
- Lungime instalație racordare SNT 450 metri;

Art.4. Se aprobă implementarea obiectivului de investitii  ‚’’Infiintare  sistem inteligent  de
distributie  gaze  naturalein  comunele  Grivita,  Reviga,  Milosesti,  Cocora,  Colelia,  Traian,  judetul



Ialomita’’  in cadrul Programului Național de Investitii ’’Anghel Saligny’’, asumarea de la bugetul
local al comunei a cotei de cheltuiala proprie care ii revine in cadrul bugetului  parteneriatului:
a)Valoarea totală a investiției –parteneriat  (cu TVA) = 170.446.720,16 lei din care:

     buget de stat 166.971.759,47 lei si
     buget local 3.474.960,69 lei. 

b)Valoarea investiției UAT comuna Grivita (inclusiv TVA) = 33.168.923,01 lei din care:
     buget de stat 32.540.898,01 lei 
     buget local 628.024,45 lei.

Art. 5.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei și de
compartimentul contabilitate.
Art. 6.  Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Județului Ialomița, în vederea exercitării

controlului de legalitate și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului.

                                      INIŢIATOR,                                             

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

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

Nr. 21
Din 31.03.2022
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

 privind aprobarea implementării  obiectivului de investiții:

’’Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Grivița, Reviga, Miloșești, Cocora,
Colelia, Traian, județul Ialomița.’’

 referat de aprobare nr. 1220 din 31.03.2022 întocmită de domnul STROE VASILE     – 
Primarul comunei GRIVIŢA  prin care se motivează necesitatea adoptării acestei hotărâri;

- raportul viceprimarului, inregistrat sub nr. 1221 din 31.03.2022;
- devizul general estimativ al investitiei ‚’’Inființare sistem inteligent de distribuție gaze 

naturale în comunele Grivița, Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița’’.
În conformitate cu prevederile:
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de 

Investitii ‘’Anghel Saligny’’  ;
- Ordinul nr. 278/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanţei  de urgenţă  a  Guvernului  nr.  95/2021 pentru aprobarea  Programului  naţional  de
investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;

- Ordinul nr. 1330/2021  privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de 
investitii prevazute la art.4 alin 1 lit e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea
Programului Național de Investitii  ’’Anghel Saligny ’’;

- 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.1223 din  31.03.2022 ;    

   raportul de avizare al Comisia juridică şi de administraţie publică nr.1222  din  
31.03.2022;    
          În temeiul art.129 alin.(2) lit.,,b"), ,,c"), alin.(4) lit.,,d"), coroborat cu art.139 alin.(3), lit.,,d") şi,,e")
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aprobă Cererea de Finanțare pentru obiectivul de investitii „Infiintare sistem inteligent de

distributie gaze naturale in comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita’’
in cadrul Programului Național  de Investitii  ‚’’Anghel Saligny’’  conform  Anexei  nr.1 , care face parte
integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Se aprobă Devizul general estimativ al parteneriatului  intocmit conform Anexei nr.2, care
face parte integranta din prezenta hotarare, pentru obiectivul de investiție ‚’’ Infiintare sistem inteligent de
distributie gaze naturale in comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita
’’după cum urmează:

-valoarea totală a investiției parteneriat (inclusiv  TVA) = 170.446.720,16 lei
-C+M  (inclusiv TVA) = 151.310.260,20 lei.

    Art.3. Se  aproba  caracteristicile  principale  si  indicatorii  tehnico-economici  ai  obiectivului  de
investitii ’’ Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Grivita, Reviga, Milosesti,
Cocora, Colelia, Traian, judetul.

- Sistem inteligent de distribuție gaze naturale



- Lungime rețea de distribuție înființare 184.320 metri;
- Număr gospodării conectate: 5001 locuitori
- Lungime instalație racordare SNT 450 metri;

Art.4. Se aprobă implementarea obiectivului de investitii ‚’’Infiintare sistem inteligent de distributie
gaze naturalein comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita’’  in cadrul
Programului Național de Investitii ’’Anghel Saligny’’, asumarea de la bugetul local al comunei a cotei de
cheltuiala proprie care ii revine in cadrul bugetului  parteneriatului:
a)Valoarea totală a investiției –parteneriat  (cu TVA) = 170.446.720,16 lei din care:

     buget de stat 166.971.759,47 lei si
     buget local 3.474.960,69 lei. 

b)Valoarea investiției UAT comuna Grivita (inclusiv TVA) = 33.168.923,01 lei din care:
     buget de stat 32.540.898,01 lei 
     buget local 628.024,45 lei.

Art.  5.  Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  duse  la  îndeplinire  de  primarul  comunei  și  de
compartimentul contabilitate.
Art.  6.  Prezenta  hotărâre  se  comunică  Prefectului  Județului  Ialomița,  în  vederea  exercitării

controlului de legalitate și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 31 martie 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.21
Din 31.03.2022
Adoptată la Griviţa
Ex



ANEXA 1 – la HCL NR. 21  / 31.03.2022   

Anexa nr. 1
la normele metodologice

CERERE DE FINANȚARE
Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny"

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE

U.A.T: GRIVITA,

JUDEȚUL: IALOMITA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

Număr /data înregistrare:

(se completează numărul de către U.A.T.)

(se completează numărul de înregistrare de la
registratura MDLPA)

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): Comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, 

Colelia, Traian, judetul Ialomita
Denumirea obiectivului de investiții:  ’’Infiintare  sistem  inteligent  de

distributie  gaze  naturale  in  comunele
Grivita,  Reviga,  Milosesti,  Cocora,
Colelia, Traian, judetul Ialomita.’’

Tip proiect:
Proiect cu o singură categorie de investiție; 

Categoria de investiție:
a) înființarea de noi sisteme de distribuție  gaze
naturale; 

Stadiu de implemenare:
Obiectiv de investiții nou;

Amplasament:
Comunele cu satele apartinatoare: Grivita, Reviga, 
Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita

Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni):

60 luni

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I./Hotărârile 
consiliului local, județean ale UAT membre 
ale parteneriatelor, după caz

(Număr/dată)
………………….

Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA):
170.446.720,16 LEI

Valoarea solicitată de la bugetul de stat (lei cu TVA):
166.971.759,47 LEI



Valoarea finanțată de la bugetul local (lei cu TVA):
3.474.960,69 LEI

Valoare calculată conform standardului de cost (lei fără
TVA):

127.011.306,45 LEI

Cost unitar aferent investiției pentru rețeaua de 
distribuție inteligentă gaze naturale  (calculat)

24.272,20 LEI / branșament

Cost unitar aferent investiției pentru instalația de 
racordare la SNT împreună cu punctul de 
predare/preluare (calculat)

1.130,98 LEI/branșament 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Tip lucrare: Înființarea de noi sisteme de distribuție gaze naturale 

- Sistem inteligent de distribuție gaze naturale: Da;
- Lungime rețea de distribuție înființare 184.320 metri;
- Număr gospodării conectate (calculate conform art. 2 din OMDLPA/OME nr. 1330/947/2021): 

5001 locuitori
- Lungime instalație racordare SNT 450 metri;
- Consum estimat anual consumatori casnici 8.316.000 mc;
- Consum estimat anual consumatori non-casnici 514.800 mc;
- Alte capacități: nu este cazul

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal)

Strada: 6 Număr: 33 Cod poștal: 927145
Localitatea: GRIVITA Județul: IALOMIȚA

Reprezentantul legal al solicitantului :
Nume şi prenume: Stroe Vasile
Funcție: Primar
Număr de telefon fix: 0243 243 001
Număr de telefon mobil: 0243 243 001
Adresă poștă electronică (obligatoriu): primariagrivita@yahoo.com

Persoana de contact:

Nume şi prenume:
Funcție:
Număr de telefon:
Adresă poștă electronică: primariagrivita@yahoo.com

Subsemnatul STROE VASILE, având funcția de primar, în calitate de reprezentant legal al 
U.A.T. GRIVITA, județul IALOMIȚA,
Confirm că obiectivul  de investiții  pentru care solicit  finanțare nu este inclus  la  finanțare în
programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027
sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu
instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaționale,

Confirm că respect prevederile art.  4 alin.  (10) din Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru
aprobarea Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny",

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate
sunt corecte,

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


De asemenea,  confirm că  la  data  prezentei,  nu  am cunoștință  de  nici  un  motiv  pentru  care
proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Primar,

STROE VASILE

Semnătura ………….
      

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
               Dumitru DAMIAN                                        
                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,         

                                                                                               Dumitru-Marius  DEMETER  



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 1220 din 31.03.2022

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea implementarii  obiectivului de investiții:

’’Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Grivița, Reviga, Miloșești,
Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița.’’

Subsemnatul, Stroe Vasile, primarul comunei Griviţa, având în vedere :
 Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” își propune să sprijine proiecte care vizează
investiţii  de  infrastructură  de  interes  local,  de  dimensiuni  reduse  ca  volum,  care  nu  îndeplinesc
criteriile de eligibilitate din cadrul programelor de finanţare nerambursabilă lansate până la termenul
limită al prezentului program. 
Program Național de Investiții “Anghel Saligny”  are ca scop creșterea coeziunii teritoriale prin
echiparea  unităților  administrativ-teritoriale  cu  dotări  tehnico-edilitare  și  de  acces  la  căile  de
comunicație,  îmbunătățirea  atât  a  condițiilor  de viață  cât  și  a  standardelor  de muncă  pentru toți
locuitorii României.
Propun:
Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” are ca scop dezvoltarea durabilă a unităţilor
administrativ  teritoriale  care  o  alcătuiesc  și  a  întregii  zone  limitrofe  acestora,  prin  realizarea  în
comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a unor
servicii publice. 
         Prezentul Program Național de Investiții “Anghel Saligny” își propune să sprijine proiecte ce
pot fi finanțate prin prezentul Program obiectivele de investitii care nu sunt incluse la finantare in
programele  derulate  din  fonduri  externe  nerambursabile  in  perioada  de  programare  2021-2027.
Obiectivele specifice ale Programului pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e)
din ordonanța de urgență sunt următoarele:
a) creșterea standardelor de viață și de locuit ale populației prin asigurarea unor condiții îm-
bunătățite pentru încălzirea locuințelor sau prepararea hranei față de condițiile de locuire existente;
b) reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibilului solid.
Program Național de Investiții are ca scop îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii locuitorilor, a
generaţiilor prezente şi viitoare, prin dezvoltarea de comunităţi rurale și urbane sustenabile, capabile
să gestioneze şi să utilizeze resursele în mod eficient, pe zone de potenţial economic și pe zone de
prioritate, asigurând prosperitatea, protecţia mediului şi coeziunea socială. 
Infiinţarea sistemului  de distribuţie  de gaze naturale-retea inteligenta  în Comuna 
Grivița,  presupune realizarea unui sistem de alimentare de gaze naturale a 
consumatorilor  din zona sus menţionată.  Obiectivul  preconizat al  investiţiei  este 
realizarea unei investiţii  durabile care va fi integrată în infrastructura existentă şi 
corelată  cu investiţi ile  viitoare,  în vederea conformării  cu cerinţele legislaţiei  în 
vigoare,  pentru diminuarea efectelor poluării  aerului  şi creşterea eficienţei  
energetice.
           Se considera ca implementarea ’’Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in
comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita”, alaturi  de celelalte
proiecte desfasurate in comuna Grivița vor contribui la modernizarea zonei , cresterea nivelului de
trai  al  locuitorilor,  posibilitatea de dezvoltare  a agentilor  economici  existenti  si  atragerea  de noi
investitii, crearea de noi locuri de munca
           Având în vedere cele menționate mai sus, propun aprobarea necesității, oportunității și
potențialului economic  „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele
Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita” prin Programul Național
de Investiții “Anghel Saligny”. pentru satisfacerea nevoilor populatiei si  a agentilor economici
din zona legate de alimentarea cu gaze naturale a comunei Grivița.



           Finanţarea totala a proiectului „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale” in
comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita este  de:

a) Valoarea totală a investiției  (cu TVA) = 170.446.720,16 lei din care:
         buget de stat 166.971.759,47 lei si 
         buget local 3.474.960,69 lei. 

b) Valoarea investiției pe comuna Grivita (cu TVA) = 33.168.923,01 lei din care:
    buget de stat 32.540.898,01 lei
    buget local 628.024,45 lei. 

                                                                           PRIMAR,

                                                                     Vasile  STROE 



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 1221 din 31.03.2022

R A P O R T ,

Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” își propune să sprijine proiecte care vizează
investiţii  de  infrastructură  de  interes  local,  de  dimensiuni  reduse  ca  volum,  care  nu  îndeplinesc
criteriile de eligibilitate din cadrul programelor de finanţare nerambursabilă lansate până la termenul
limită al prezentului program. 
Program Național de Investiții “Anghel Saligny”  are ca scop creșterea coeziunii teritoriale prin
echiparea  unităților  administrativ-teritoriale  cu  dotări  tehnico-edilitare  și  de  acces  la  căile  de
comunicație,  îmbunătățirea  atât  a  condițiilor  de viață  cât  și  a  standardelor  de muncă  pentru toți
locuitorii României.
Propun:
Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” are ca scop dezvoltarea durabilă a unităţilor
administrativ  teritoriale  care  o  alcătuiesc  și  a  întregii  zone  limitrofe  acestora,  prin  realizarea  în
comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a unor
servicii publice. 
         Prezentul Program Național de Investiții “Anghel Saligny” își propune să sprijine proiecte ce
pot fi finanțate prin prezentul Program obiectivele de investitii care nu sunt incluse la finantare in
programele  derulate  din  fonduri  externe  nerambursabile  in  perioada  de  programare  2021-2027.
Obiectivele specifice ale Programului pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e)
din ordonanța de urgență sunt următoarele:
a) creșterea standardelor de viață și de locuit ale populației prin asigurarea unor condiții îm-
bunătățite pentru încălzirea locuințelor sau prepararea hranei față de condițiile de locuire existente;
b) reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibilului solid.
Program Național de Investiții are ca scop îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii locuitorilor, a
generaţiilor prezente şi viitoare, prin dezvoltarea de comunităţi rurale și urbane sustenabile, capabile
să gestioneze şi să utilizeze resursele în mod eficient, pe zone de potenţial economic și pe zone de
prioritate, asigurând prosperitatea, protecţia mediului şi coeziunea socială. 
Infiinţarea  sistemului  de  distribuţie  de  gaze  naturale-retea  inteligenta   în  Comuna
Grivița,  presupune  realizarea  unui  sistem  de  alimentare  de  gaze  naturale  a
consumatorilor  din  zona  sus  menţionată.  Obiectivul  preconizat  al  investiţiei  este
realizarea  unei  investiţii  durabile  care  va  fi  integrată  în  infrastructura  existentă  şi
corelată  cu  investiţi ile  viitoare,  în  vederea  conformării  cu  cerinţele  legislaţiei  în
vigoare,  pentru  diminuarea  efectelor  poluării  aerului  şi  creşterea  eficienţei
energetice.
           Se considera ca implementarea proiectului ’’Infiintare sistem inteligent de distributie gaze
naturale in comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita”, alaturi de
celelalte  proiecte  desfasurate  in  comuna  Grivița,  vor  contribui  la  modernizarea  zonei  ,  cresterea
nivelului de trai al locuitorilor, posibilitatea de dezvoltare a agentilor economici existenti si atragerea
de noi investitii, crearea de noi locuri de munca
           Având în vedere cele menționate mai sus, propun aprobarea necesității, oportunității și
potențialului economic  ’’Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele
Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita” prin Programul Național
de Investiții “Anghel Saligny”. pentru satisfacerea nevoilor populatiei si  a agentilor economici
din zona legate de alimentarea cu gaze naturale a comunei 

           Finanţarea totala a proiectului  ’’Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale” in
comunele Grivița, Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomița este  de:

c) Valoarea totală a investiției  (cu TVA) = 170.446.720,16 lei din care:



         buget de stat 166.971.759,47 lei si 
         buget local 3.474.960,69 lei. 

d) Valoarea investiției pe comuna Grivița (cu TVA) = 33.168.923,01 lei din care:
    buget de stat 32.540.898,56 lei
    buget local 628.024,45 lei. 

Viceprimar,

Daniel ROTARU



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 implementării  obiectivului de investiții:

’’Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Grivița, Reviga, Miloșești,
Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița.’’

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 implementării  obiectivului de 

investiții:’’Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Grivița, Reviga, 

Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița.’’.

          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 implementării  obiectivului de  investiții: ’’Înființare 

sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Grivița, Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia,

Traian, județul Ialomița.’’şi propune plenului Consiliului local al comunei Grivita, judeţul Ialomiţa 

adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentate spre avizare.

        PRESEDINTE,                                                       MEMBRI,
         Rotaru Daniel                                                 Stan Marinică

                                                                      Vasile Ştefan

                                                                      Grigore Aurelian

                                                                                  Bâlbâe Mihail



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

R A P O R T  DE  AVIZARE 

al proiectului de hotărâre privind  aprobarea implementării  obiectivului de investiții:
’’Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Grivița, Reviga, Miloșești,

Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița.’’

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării  obiectivului de investiții:

’’Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Grivița, Reviga, Miloșești, 

Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița.’’

          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 implementării  obiectivului de investiții:

’’Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Grivița, Reviga, Miloșești, 

Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița.’’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 decontarea cheltuielilor efectuate de către compartimentul de asistență socială cu
înmormântarea unei persoane care a fost beneficiară de ajutor social, necăsătorită și fără copii 

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.1179 din 29.03.2022 ; 
-  raportul compartimentului de specialitate nr.1180 din 29.03.2022;
- ancheta socială nr.1166 din 28.03.2022 întocmită de compartimentul asistență socială din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului;
-   prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat,cu   

modificările şi completările ulterioare;
-   prevederile art. 129 alin. (2) lit.d) și alin.(7) lit.b) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 

57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu  modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor 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 decontarea sumei de 2400 lei reprezentând cheltuieli ocazionate de 
înmormântarea doamnei Bracaciu Doamna, CNP 2580325216207, cu ultimul domiciliu în Sat 
Grivița, Com.Grivița, Jud.Ialomița, aflată în evidența compartimentului asistență socială ca fiind caz 
social.

Art. 2 – Bunurile și serviciile vor fi achiziționate cu ajutorul compartimentelor asistență 
socială și poliție locală sub îndrumarea directă a domnului viceprimar.

Art. 3 – Cu aducerea la cunoştinţa publică se însărcinează secretarul  general al  comunei
Griviţa .

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

Nr. 22
Din 31.03.2022
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E

privind decontarea cheltuielilor efectuate de către compartimentul de asistență socială cu
înmormântarea unei persoane care a fost beneficiară de ajutor social, necăsătorită și fără copii 

Consiliul Local Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  referat de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.1179 din 29.03.2022 ; 
-  raportul compartimentului de specialitate nr.1180 din 29.03.2022;
- ancheta socială nr.1166 din 28.03.2022 întocmită de compartimentul asistență socială din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului;
-   prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat,cu   

modificările şi completările ulterioare;
-   prevederile art. 129 alin. (2) lit.d) și alin.(7) lit.b) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 

57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu  modificările şi completările ulterioare;
- avizul Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia 

drepturilor copilului, sport, turism nr.1181 din  29.03.2022;

În temeiul prevederilor  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 decontarea sumei de 2400 lei reprezentând cheltuieli ocazionate de 
înmormântarea doamnei Bracaciu Doamna, CNP 2580325216207, cu ultimul domiciliu în Sat 
Grivița, Com.Grivița, Jud.Ialomița, aflată în evidența compartimentului asistență socială ca fiind caz 
social.

Art. 2 – Bunurile și serviciile vor fi achiziționate cu ajutorul compartimentelor asistență 
socială și poliție locală sub îndrumarea directă a domnului viceprimar.

Art. 3 – Cu aducerea la cunoştinţa publică se însărcinează secretarul  general al  comunei
Griviţa .

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi , 31 martie 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. 22
Din 31.03.2022
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 1179 din 29.03.2022

REFERAT DE APROBARE

privind decontarea cheltuielilor efectuate de către compartimentul de asistență socială cu
înmormântarea unei persoane care a fost beneficiară de ajutor social, necăsătorită și fără copii 

Subsemnatul Stroe Vasile, primar al comunei Griviţa, solicit plenului Consiliului Griviţa să 
aprobe decontarea cheltuielilor efectuate de către compartimentul de asistență socială cu 
înmormântarea unei persoane care a fost beneficiară de ajutor social, necăsătorită și fără copii .

PRIMAR
Vasile STROE



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GRIVIŢA
PRIMAR
Nr. 1180 din 29.03.2022

RAPORT 
privind decontarea cheltuielilor efectuate de către compartimentul de asistență socială cu

înmormântarea unei persoane care a fost beneficiară de ajutor social, necăsătorită și fără copii 

Subsemnatul Demeter Dumitru Marius, secretar general al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa, 
prin prezentul raport  arăt că sunt întrunite condiţiile legale pentru decontarea cheltuielilor efectuate 
de către compartimentul de asistență socială cu înmormântarea unei persoane care a fost beneficiară 
de ajutor social, necăsătorită și fără copii .

Baza legală pentru acest demers sunt art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, privind venitul 
minim garantat,cu   modificările şi completările ulterioare și prevederile art. 129 alin. (2) lit.d) și 
alin.(7) lit.b) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
cu  modificările şi completările ulterioare.

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



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

R A P O R T DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre privind decontarea cheltuielilor efectuate de către compartimentul de
asistență socială cu înmormântarea unei persoane care a fost beneficiară de ajutor social, necăsătorită

și fără copii

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 

decontarea cheltuielilor efectuate de către compartimentul de asistență socială cu înmormântarea 

unei persoane care a fost beneficiară de ajutor social, necăsătorită și fără copii. 

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 decontarea cheltuielilor efectuate de către compartimentul de 

asistență socială cu înmormântarea unei persoane care a fost beneficiară de ajutor social, necăsătorită

și fără copii 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



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ___________ 
                        

PROIECT DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea tarifelor de salubrizare percepute pe raza teritorială a Județului

Ialomița de către operatorul ”S.C. A.D.I. ECOO 2009 S.R.L.”

Consiliul Local al Comunei ____________,
Având în vedere:
-  Referatul  de aprobare nr.  ________ – __ din ________.2022 al  Primarului  Comunei

________,
Examinând:
- Raportul de specialitate nr. _________ – ____din _______.2022 al Compartimentului de

specialitate al Primăriei ________;
- Avizul nr. ________ – ___ din _______.2022 al Comisiei ___________;
În conformitate cu :
-  prevederile  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  din  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

-  Ordinul Agenției  Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice  nr.  109/2007  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  de  stabilire,  ajustare  sau
modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;  

-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. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată,
cu modificările și completările ulterioare; 

- contractul de delegare a serviciului de salubrizare nr. 553/29.08.2011 încheiat de ADI
ECOO 2009 cu SC ADI  ECOO 2009 SRL;-  prevederile  art.  17  lit.  d)  din  Statutul  Asociației  de
Dezvoltare Intercomunitară ADI ECOO 2009;

- prevederile O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor,
În temeiul art.  139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1  Se ia act  de tarifele de salubrizare propuse de către S.C.  ADI  ECOO 2009 S.R.L.
aferente anului 2022 după cum urmează:

a) 8 lei/locuitor/lună cu TVA în mediul rural;
b) 10 lei/locuitor/lună cu TVA în mediul urban; 
c) 528 lei/tonă cu TVA pentru agenți economici și instituții publice;
d) 379,18 lei (TVA inclusă)/tonă tarif colectare deșeuri municipale fracția uscată pentru

agenți economici și instituții;



e) 2 lei/pers./lună (TVA inclusă) tarif colectare deșeuri municipale fracția uscată pentru
utilizatorii casnici – mediul rural;

f) 2 lei/pers./lună (TVA inclusă) tarif colectare deșeuri municipale fracția uscată pentru
utilizatorii casnici – mediul urban.

Art.  2  Se mandatează dl.  ____________,  Primar  al  Comunei  _______,  reprezentantul
U.A.T. ____________ în Adunarea Generală a Asociaților din Cadrul ADI „ECOO 2009” să voteze
„pentru” la propunerea de stabilire a tarifelor menționate la art. 1 care vor fi percepute de SC
ADI ECOO 2009 SRL începând cu data aprobării acestora în ședința AGA ADI ECOO 2009.

Art.3  Prin  grija  Secretarului  General  al  comunei  ___________,  prezenta  hotărâre  se
comunică,  spre  știință,  Adunării  Generale  a  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară ”ECOO
2009”, SC ADI ECOO 2009 SRL și Instituției Prefectului – Județul Ialomița.

            PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
                                                       Contrasemnează pentru legalitate,
                      _______________                                  Secretarul General al Comunei _________       

                                                                                    ________________________   

Nr. ___                                                                                                                                                                                               
Adoptată la ............                                                
Astăzi _________.2022                                                   



     R O M Â N I A
     JUDETUL IALOMITA 
     COMUNA  GRIVITA
      PRIMAR STROE VASILE

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea incheierii unui  Acordului de Parteneriat, pentru realizarea investitiei „Infiintare

sistem inteligent de distributie gaze naturale” in comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia,
Traian, judetul Ialomita.

                       Având în vedere:
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
                       Examinând:
                     - Referatul de aprobare  inregistrat la  nr.   din                prezentat  de   primarul comunei ;
                     - raportul inregistrat  la  nr.   din   al viceprimarului comunei Grivita;
                     - raportul nr.   din   al  Comisiei juridice şi de disciplină pentru avizarea proiectului de
hotarare;
                     - raportul nr.   din   al Comisiei pentru agricultură, activităţi economicofinanciare,
amenajarea teritoriului , urbanism, protecţia mediului şi turism  pentru avizarea proiectului de hotarare;
                    Ținând cont de :
                    - Prevederile din Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei
de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  95/2021  pentru  aprobarea  Programului  National  de  Investitii  “  Anghel
Saligny”, pentru categorii de investitii prevazute la art. 4 alin. e) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr. 95/2021
                   - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de
Investitii “ Anghel Saligny”;
                    În temeiul  prevederilor  art.89 , alin.(1) si alin.(2), art. 129,alin.2), lit.b) si d), art.139 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 - Se aprobă participarea comunei Grivita.in  cadrul Parteneriatului  intre comunele Grivita,

Reviga, Milosesti, Cocora. Colelia, Traian, pentru realizarea investitiei  „Infiintare sistem inteligent de
distributie  gaze  naturale  in  comunele  Grivita,  Reviga,  Milosesti,  Cocora,  Colelia,  Traian,  judetul
Ialomita’’ conform anexei la prezenta hotarare.



                   Art.2 – Se aprobă finanțarea din bugetul local al comunei Grivita a sumei ce reprezintă
contribuţia  financiară  proprie  a  comunei  Grivita  la  bugetul  proiectului  prevăzut  la  art.1  din prezenta,
conform art.4 alin (2) din anexa la prezenta hotărâre.
                    Art.3 – Se mandatează domnul Stroe Vasile, primarul comunei Grivita, judeţul Ialomita,să
semneze Acordul de Parteneriat, în numele UAT Comuna Grivita
                Art.4 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local
Grivita şi pe site-ul  primariei  şi va fi comunicată primarilor comunelor membre   in parteneriat precum şi
Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomita,pentru controlul legalitatii.

 Primar,
Stroe Vasile                      Avizat pentru legalitate,
 Secretar,

 
Nr. ……………………
Iniţiat  la comuna Grivita
Astăzi……………

    

 



COMUNA GRIVITA , JUDEȚUL IALOMITA                Nr. ___________ din _____/_____/2022       
COMUNA REVIGA , JUDEȚUL  IALOMITA                     Nr. ___________ din _____/_____/2022          
COMUNA MILOSESTI, JUDEȚUL  IALOMITA                Nr. ___________ din _____/_____/2022
COMUNA  COCORA , JUDEȚUL  IALOMITA                   Nr. ___________ din _____/_____/2022 
COMUNA  COLELIA , JUDEȚUL  IALOMITA                  Nr. ___________ din _____/_____/2022
COMUNA  TRAIAN , JUDEȚUL  IALOMITA                    Nr. ___________ din _____/_____/2022 

A C O R D  D E  P A R T E N E R I A T

Art. 1. Părţile
1. UAT Comuna Grivita, cu sediul în loc.  Grivita, str. 6, nr.33, jud. Ialomita, codul fiscal 4427927,

având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1 
2. UAT Comuna Reviga, cu sediul în loc. Reviga,str.  Alexandru Ioan Cuza, nr. 19, jud. Ialomita,

codul fiscal 4231660, având calitatea de membru 2/Partener 2
3. UAT Comuna Milosesti, cu sediul în loc. Milosesti,str. Principala, nr. 59, jud. Ialomita, codul fiscal

4427897, având calitatea de membru 3/Partener 3
4. UAT Comuna Cocora, cu sediul în loc.  Cocora ,str. Principala, nr.116, jud. Ialomita, codul fiscal

4427943, având calitatea de membru 4/Partener 4
5. UAT Comuna Colelia,  cu sediul în loc.  Colelia,str.  Brutariei,  nr. 45, jud. Ialomita,  codul fiscal

17467699, având calitatea de membru 5/Partener 5
6. UAT Comuna Traian, cu sediul în loc. Traian,str. Bd. Unirii, nr. 589, jud. Ialomita, codul fiscal

15552755, având calitatea de membru 6/Partener 6
au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul parteneriatului 
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia

financiară proprie a  fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în
implementarea investitiei  „Infiintare  sistem  inteligent  de  distributie  gaze  naturale”  in  comunele
Grivita,  Reviga, Milosesti,  Cocora, Colelia,  Traian, judetul Ialomita, care va fi   depus în  cadrul
Programului National de Investitii “ Anghel Saligny” 

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului
(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume  rolul lor în cadrul
proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.
(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor  aspectelor privind
evoluţia proiectului.
(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de
etică cele mai înalte.

(4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul
incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la
evitarea, respectiv stingerea lui.



Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea

de finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare
partener:

Partener Descrierea activitatilor cu caracter general prin care partenerul contribuie la
pregatirea si implementarea proiectului

Lider de proiect partener 1
COMUNA GRIVITA

 Coordonarea proiectului  în concordanță  cu prevederile ghidului  solicitantului
pentru  acordarea  de finanțare  nerambursabilă  în  vederea  dezvoltării  rețelelor

inteligente de distribuție a gazelor naturale în cadrul  „ Programului National
de Investitii “ Anghel Saligny”;

 Monitorizarea implementarii activitatilor specifice din comuna Grivita. 
Partener 2
COMUNA REVIGA

 Monitorizarea implementarii activitatilor specifice din Comuna Reviga.

Partener 3
COMUNA MILOSESTI 

 Monitorizarea implementarii activitatilor specifice din Comuna Milosesti .

Partener 4 COMUNA
COCORA 

 Monitorizarea implementarii activitatilor specifice din Comuna Cocora.

Partener 5
COMUNA COLELIA

 Monitorizarea implementarii activitatilor specifice din Comuna Colelia.

Partener 6
COMUNA TRAIAN

 Monitorizarea implementarii activitatilor specifice din Comuna Traian

ORGANIZAȚIA - LIDER DE PROIECT – COMUNA GRIVITA
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Activitate Subactivitate Detaliere

I. 
Activitați 
realizate 
înainte de 
depunere
a cererii 
de 
finanțare

I.1 Contractarea serviciilor 
realizate inainte de 
depunerea cererii de 
finantare

Se contracteaza serviciile de realizare SF si studii de teren si
elaborare cerere de finantare.
Nu au  existat  conditii  discriminatorii  in  alegerea  ofertantilor
singurele conditii find calitatea serviciilor si incadrarea ofertei
in valoarea estimată.

I.2 Realizare SF, studii 
Prestatorul  realizeza si Studiul de fezabilitate.
SF  furnizeaza  indicatorii  tehnico-economici  aprobati  de
solicitant.

I.3 Realizare Cerere de 
finantare și documente 
anexă

Conform contractului de servicii prestatorul a realizat Cererea
de finantare și documentele anexă.
Prestatorul  a  centralizat  documentele  suport/anexele  pentru
cererea  de  finantare,  a  intocmit  dosarul  și  l-a  încarcat  in
platforma finantatorului.

II. 
Activitați 
ce se vor 

II.1 Semnare contract de 
finantare

Dupa  parcurgerea  etapelor  de  evaluare  se  vor  actualiza
documente  si  se  vor  depune  documentele  suplimentare
solicitate in etapa de precontractare. 



Activitate Subactivitate Detaliere

realiza 
dupa 
depunere
a cererii 
de 
finanțare

Liderul  va semna  contractul  de  finantare  luind  la  cunostinta
clauzele contractuale in forma finala si anexele la contractul de
finantare. 

II.2. Servicii de organizare a
procedurilor de achizitie

Prestatorul  va  oferi  consultanta  in  organizarea  procedurii  de
achizitie publica, urmand ca pentru celelalte achizitii prevazute
de proiect sa ofere consultanta daca se va semna contractul de
finantare.

II.3 Organizarea 
procedurilor de achizitie 
pentru servicii de 
managementul investiției

In functie  de  procedura  stabilita  se  va apela  la  catalogul  de
oferte din SEAP.

Nu vor exista conditii discriminatorii  in alegerea ofertantilor,
conditiile  principale  find  calitatea  serviciilor  si  incadrarea
ofertei in valoarea estimata.

II.4 Organizarea 
procedurilor de achizitie 
pentru proiectare si executie

In functie de procedura stabilita se va realiza documentatia de
atribuire,  se  va  lansa  procedura  pe  SEAP,  va  fi  intocmita
comisia  de  evaluare  si  va  fi  cooptat  un  expert  (daca  va  fi
cazul). 
In documentatia tehnica si in procesul de evaluare nu vor exista
conditii discriminatorii in alegerea ofertantilor.

II. 5 Organizarea 
procedurilor de achizitie 
pentru verificarea tehnică a 
proiectului 

In  functie  de  procedura  stabilita  se  va apela  la  catalogul  de
oferte  din  SEAP,  se  vor  lansa  invitatii  de  participare  sau
anunturi de participare. 
Nu vor exista conditii discriminatorii  in alegerea ofertantilor,
conditiile  principale  find  calitatea  serviciilor  si  incadrarea
ofertei in valoarea estimata.

II.6 Realizarea Proiectului 
Tehnic si Asistenta tehnica 
din partea proiectantului

Contractul  de  realizare  a  proiectului  tehnic,  documentatiilor
necesare pentru obtinerea avizelor in faza DTAC si asistentei
tehnice in perioada de executie a lucrarilor va fi monitorizat in
vederea  obtinerii  unei  documentatii  care  sa  prezinte  riscuri
minime in vederea obtinerr A.C si in perioada de executie a
lucrarilor  (intarzieri,  costuri  suplimentare,  subdimesionari,
categorii  de  lucrari  acoperitoare,  implicarea  in  asigurarea
conformitatii lucrarilor cu PT, etc). 

Proiectantul va avea o echipa autorizata in domeniu.

Activitatea proiectantului va avea in perioada de implementare
trei  etape:  realizarea PTh, asistenta in derularea achizitiei  de
lucrari  (raspuns la  clarificarile  legate  de PTh) si  asistenta  in
perioada executie si receptie a lucrarilor.



Activitate Subactivitate Detaliere

II.7 Obtinere avize solicitate
prin CU la etapa de DTAC

Pe baza documentatiilor  obtinute de proiectant  se vor obtine
avizele  necesare  in  faza  DTAC,  urmarindu-se  evitarea
problemelor ce pot aparea in etapa de obtinere a autorizarii de
functionare, dupa finalizarea lucrarilor.

II.8 Realizarea serviciilor 
verificare tehnică de calitate

Verificarea  tehnică  de  calitate  a  proiectelor  se  face  pentru
cerințele stabilite prin lege, diferențiat în funcție de categoria
de importanță a construcției de către specialiști verificatori de
proiecte, atestați potrivit legii.

II.9 Organizarea 
procedurilor de achizitie 
pentru contractul de 
Dirigentie santier

Se contracteaza serviciile.
Nu vor exista conditii discriminatorii  in alegerea ofertantilor,
conditiile  principale  find  calitatea  serviciilor  si  incadrarea
ofertei în valoarea estimată.

II.10 Realizarea serviciilor 
de management proiect

Investitia are un specific avand in vedere  sursa de finantare si
procedurile de monitorizare; complexitatea lucrarilor; valoarea
mare a lucrarilor, necesitatea de a avea diriginte de santier cu
capacitate de supraveghere a lucrarilor. 

In  acest  context  este  necesar  un  management  de  proiect
asigurat de un prestator de servicii cu experienta in domeniu,
capabil sa asigure o monitorizare a contractelor, o preluare si
prelucrare a informatiilor si documentelor necesare raportarilor
tehnice  si  financiare  si  organizarea  intalnirilor  de  progers
pentru activitatile proiectului. Serviciile asigurate de prestator
vor fi complementare cu cele realizate de echipa de proiect a
solicitantului.

II.11 Executia lucrarilor
Lucrarile sunt estimate a se realiza pe o perioada de 36 de luni,
plecand  de  la  complexitatea  lor,  necesitatea  unor  conditii
atmosferice prielnice.

II.12 Realizare Dirigentie 
Santier

Dirigintele santier va avea autorizarile necesare supravegherii
lucrarilor de dezvoltare a rețelelor inteligente de distribuție a
gazelor naturale.
Serviciile  dirigintelui  vor  acoperi  trei  etape:  inainte  de
inceperea lucrarilor (analiza PTh si autorizatii/avize, relatia cu
ISC,  pregatirea  primei  componente  a  cartii  constructiei),  in
perioada de executie a lucrarilor (prezenta constanta pe santier,
completarea cartii constructiei, verificarea calitatii lucrarilor si
cantitatilor  executate,  conformitatii  materialelor,  intocmirea
documentelor necesare) si dupa finalizarea lucrarilor (receptie
la terminarea lucrarilor, remedierea defectelor, receptie finala).

II.13 Contractare și 
realizare servicii de 
informare si publicitate

Serviciile de informare si publicitate vor fi achizitionate.
Materialele informative si de publicitate vor respecta manualul
de indentitate  Vizuala a  Programului  National de Investitii  “
Anghel Saligny”. 



Activitate Subactivitate Detaliere

ORGANIZAȚIA PARTENER 2,3,4,5,6 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Activitate Subactivitate Detaliere

I. Activitați 
realizate înainte
de depunerea 
cererii de 
finanțare

I.1 Contractarea 
serviciilor realizate
inainte de 
depunerea cererii 
de finantare

S-au  contractat  serviciile  de  realizare  SF  si  studii  de  teren  si
elaborare cerere de finantare.
Nu  au  existat  conditii  discriminatorii  in  alegerea  ofertantilor
singurele conditii find calitatea serviciilor si incadrarea ofertei in
valoarea estimată.

I.2 Realizare SF, 
studii 

Prestatorul  realizeza Studiul de fezabilitate.

SF furnizeaza indicatorii tehnico-economici aprobati de solicitant.

I.3 Realizare 
Cerere de finantare
și documente 
anexă

Conform contractului de servicii prestatorul a realizat Cererea de
finantare și documentele anexă.
Prestatorul  a  centralizat  documentele  suport/anexele  pentru
cererea de finantare, a intocmit dosarul și l-a încarcat in platforma
finantatorului.

2 Activitati 
ulterioare  
depunerii 
cererii de 
finantare. 
Vor fi efectuate 
de catre lider 
parteneriat.
Partenerii vor 
numi cate un 
membru in 
echipa de 
proiect care se 
va ocupa 
demonitorizarea
activitatilor 
specifice

II.2. Contractarea 
serviciilor de 
organizare a 
procedurilor de 
achizitie.

Prestatorul  va  oferi  consultanta  in  organizarea  procedurii  de
achizitie publica, urmand ca pentru celelalte achizitii prevazute de
proiect  sa  ofere  consultanta  daca  se  va  semna  contractul  de
finantare

II.3 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
servicii de 
managementul 
investiției

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de oferte
din SEAP. 

Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea  ofertantilor,
conditiile principale find calitatea serviciilor si incadrarea ofertei
in valoarea estimata.

II.4 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
proiectare si 
executie

In functie  de procedura stabilita  se  va realiza  documentatia  de
atribuire, se va lansa procedura pe SEAP, va fi intocmita comisia
de evaluare si va fi cooptat un expert (daca va fi cazul). 

In documentatia tehnica si in procesul de evaluare nu vor exista
conditii discriminatorii in alegerea ofertantilor.

II. 5 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de oferte
din SEAP, se vor lansa invitatii  de participare  sau anunturi  de
participare. 



verificarea tehnică 
a proiectului 

Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea  ofertantilor,
conditiile principale find calitatea serviciilor si incadrarea ofertei
in valoarea estimata.

II.6 Realizarea 
Proiectului Tehnic 
si Asistenta tehnica
din partea 
proiectantului

Contractul  de  realizare  a  proiectului  tehnic,  documentatiilor
necesare  pentru  obtinerea  avizelor  in  faza  DTAC si  asistentei
tehnice in perioada de executie a lucrarilor va fi monitorizat in
vederea  obtinerii  unei  documentatii  care  sa  prezinte  riscuri
minime in obtinerea ayutorizatiei de constructive si in perioada de
executie  a  lucrarilor  (intarzieri,  costuri  suplimentare,
subdimesionari,   categorii  de lucrari  acoperitoare,  implicarea in
asigurarea conformitatii lucrarilor cu PT, etc). 

Proiectantul va avea o echipa autorizata in domeniu.

Activitatea  proiectantului  va avea  in  perioada  de  implementare
trei  etape:  realizarea  PTh,  asistenta  in  derularea  achizitiei  de
lucrari  (raspuns  la  clarificarile  legate  de  PTh)  si  asistenta  in
perioada executie si receptie a lucrarilor.

II.7 Obtinere avize 
solicitate prin CU 
la etapa de DTAC

Pe  baza  documentatiilor  obtinute  de  proiectant  se  vor  obtine
avizele  necesare  in  faza  DTAC,  urmarindu-se  evitarea
problemelor  ce pot aparea in etapa de obtinere a autorizarii  de
functionare, dupa finalizarea lucrarilor.

II.8 Realizarea 
serviciilor 
verificare tehnică 
de calitate

Verificarea  tehnică  de  calitate  a  proiectelor  se  face  pentru
cerințele stabilite prin lege, diferențiat în funcție de categoria de
importanță  a  construcției  de  către  specialiști  verificatori  de
proiecte, atestați potrivit legii.

II.9 Organizarea 
procedurilor de 
achizitie pentru 
contractul de 
Dirigentie santier

In functie de procedura stabilita se va apela la catalogul de oferte
din SEAP, se vor lansa invitatii  de participare  sau anunturi  de
participare. 
Nu  vor  exista  conditii  discriminatorii  in  alegerea  ofertantilor,
conditiile principale find calitatea serviciilor si incadrarea ofertei
în valoarea estimată.

II.10 Realizarea 
serviciilor de 
management 
proiect

Investitia are un specific dat de: sursa de finantare si procedurile
de  monitorizare;  complexitatea  lucrarilor;  valoarea  mare  a
lucrarilor, necesitatea de a avea diriginte de santier cu capacitate
de supraveghere a lucrarilor. 
In acest context este necesar un management de proiect asigurat
de un prestator de servicii cu experienta in domeniu, capabil sa
asigure o monitorizare a contractelor,  o preluare si prelucrare a
informatiilor  si  documentelor  necesare  raportarilor  tehnice  si
financiare si organizarea intalnirilor de progers pentru activitatile
proiectului. Serviciile asigurate de prestator vor fi complementare
cu cele realizate de echipa de proiect a solicitantului.



II.11 Executia 
lucrarilor

Lucrarile sunt estimate a se realiza pe o perioada de 36 de luni,
plecand  de  la  complexitatea  lor,  necesitatea  unor  conditii
atmosferice prielnice.

II.12 Realizare 
Dirigentie Santier

Dirigintele  santier  va  avea  autorizarile  necesare  supravegherii
lucrarilor  de  dezvoltare  a  rețelelor  inteligente  de  distribuție  a
gazelor naturale.
Serviciile dirigintelui vor acoperi trei etape: inainte de inceperea
lucrarilor  (analiza  PTh  si  autorizatii/avize,  relatia  cu  ISC,
pregatirea primei componente a cartii constructiei), in perioada de
executie a lucrarilor (prezenta constanta pe santier, completarea
cartii  constructiei,  verificarea  calitatii  lucrarilor  si  cantitatilor
executate,  conformitatii  materialelor,  intocmirea  documentelor
necesare)  si  dupa  finalizarea  lucrarilor  (receptie  la  terminarea
lucrarilor, remedierea defectelor, receptie finala).

II.13 Contractare si
realizare servicii de
informare si 
publicitate

Serviciile de informare si publicitate vor fi achizitionate.
Materialele informative si de publicitate vor respecta manualul de
indentitate Vizuala a Programului National de Investitii “ Anghel
Saligny”. 

(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri
Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de
finanţare şi în prezentul acord.

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 170.446.720,16 LEI
buget de stat 166.971.759,47 LEI
buget local

3.474.960,69 LEI
Lider de proiect partener 1
COMUNA  GRIVITA
TOTAL GENERAL 1 (cu TVA) din care: 33.168.923.01 LEI
buget de stat 32.540.898,56 LEI
buget local 628.024,45 LEI
Partener 2
COMUNA REVIGA
TOTAL GENERAL 2 (cu TVA) din care: 40.696.724,75 LEI
buget de stat 40.124.968,29 LEI
buget local 571.756,46 LEI
Partener 3
COMUNA MILOSESTI
TOTAL GENERAL 3 (cu TVA) din care: 37.530.101,97 LEI
buget de stat 36.948.927,24
buget local 581.174,73
Partener 4
COMUNA COCORA
TOTAL GENERAL 4 (cu TVA) din care: 22.602.855,79 LEI
buget de stat 22.024.472,55 LEI
buget local 578.383,24 LEI
Partener 5



TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 170.446.720,16 LEI
buget de stat 166.971.759,47 LEI
buget local

3.474.960,69 LEI
Lider de proiect partener 1
COMUNA  GRIVITA
COMUNA COLELIA
TOTAL GENERAL 5 (cu TVA) din care: 14.039.305,57 LEI
buget de stat 13.501155,36 LEI
buget local 538.150,21 LEI
Partener 6
COMUNA TRAIAN
TOTAL GENERAL 6 (cu TVA) din care: 22.408.809,05 LEI
buget de stat 21.831.337,46 LEI
buget local 577.471,59 LEI

Responsabilitățile privind  derularea  fluxurilor  financiare  sunt  conforme  cu  prevederile  Normelor
metodologice  de  aplicare a prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG
nr. 93/2016.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de valabilitate a  Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data
finalizarii  constituirii  asociatiei  de  dezvoltare  intercomunitara,  constituita  conform art.  89  din  OUG nr.
57/2019.
Partenerii isi asuma constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara intr-un termen de cel mult un an de 
la data semnarii prezentului acord de parteneriat cf conditiilor specifice Normele metodologice pentru 
punerea ıı n aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului national de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. 
(1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, din 24.02.2022.

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1)
Drepturile liderului de parteneriat
(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi

documente legate de proiect, în scopul depunerii cererii de finantare , elaborării rapoartelor de progres,
a cererilor de rambursare.

Obligaţiile liderului de parteneriat



(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi contractul de finanţare.
(2) Liderul de  parteneriat (Partener 1)  va consulta partenerii cu  regularitate, îi  va informa despre
progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
(3) Propunerile  pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să
fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul
intermediar.
(4) Liderul de parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor  de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, conform normelor în vigoare
(5) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare
către autoritatea de management conform prevederilor contractului de finanţare, conform procedurii.
(6) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru
cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile partenerilor 2, 3, 4, 5, 6
Drepturile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6
(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, 4, 5, 6 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate
de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.
(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul de
rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.
(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informaţi
despre progresul în  implementarea  proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale
rapoartelor de progres şi financiare.
(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor  pentru
modificări  importante ale proiectului (activităţi  care il  vizeaza in mod direct  ,activitati,  etc), înaintea
solicitării aprobării de către Autoritatea de management
Obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6
(1) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică  sau financiară legate  de
proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit,
sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a
proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.
(2) Partenerii  sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind
implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
(3) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor
propria conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către Autoritatea de
management.
(4)      Partenerii vor deconta cota parte proprie  din cheltuielile efectuate de Lider pentru obtinere acorduri
si avize, precum si cheltuielile proprii asumate de la bugetul local cf art 4 , alin 2 .

(5) Beneficiarii sunt responsabili pentru derularea eficientă a procesului de implementare a
obiectivelor de investiţii aprobate în cadrul Programului.
(6) Beneficiarii au obligaţia să pună la dispoziţia Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei, la solicitarea acestuia, toate documentele justificative privind derularea investiţiei, 
răspunzând derealitatea,exactitatea şi legalitatea acestora, precum şi de sumele cheltuite în scopul pentru 
care au fost alocate.

Art. 8 Achiziții publice



(1) Achiziţiile în  cadrul  proiectului  vor  fi  făcute  de  către  liderul  parteneriatului,   cu  respectarea
condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM

Art. 9 Proprietatea
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat

finanţare, şi să asigure exploatarea şi întreţinerea cf legislatiei in vigoare .
 (2) Părţile au obligaţia  de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din
finanţarea  nerambursabilă, la locul de desfăşurare a  proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au  fost
achiziţionate.

Art. 10 Confidențialitate
(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile

primite în cadrul  şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice
utilizare sau divulgare neautorizată a  unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze
informaţiile confidenţiale  doar în scopul de a-şi îndeplini  obligaţiile din prezentul Acord de
Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă
(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării
anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au
loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Dispoziţii finale
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot

soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

Întocmit în 6 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea de
finanţare.



Lider de parteneriat
Numele, prenumele si

functia 
reprezentantului legal

al organizatiei

semnatura Data si locul semnarii

Partener 1
COMUNA GRIVITA, JUDEȚUL

IALOMITA 

Reprezentant legal,
Primar,

Stroe Vasile 

___/___2022
Sediul primăriei 

Com. Grivita 

Partener 2
COMUNA REVIGA, JUDEȚUL

IALOMITA 

Reprezentant legal,
Primar,

Barbu Nitu

___/___2022
Sediul primăriei 

Com. Reviga 

Partener 3
COMUNA MILOSESTI , 

JUDEȚUL IALOMITA

Reprezentant legal,
Primar,

Trifu Dumitru

___/___2022
Sediul primăriei 
Com. Milosesti 

Partener 4
COMUNA COCORA, JUDEȚUL

IALOMITA

Reprezentant legal,
Primar,

Lefter Sorin Danut

___/___2022
Sediul primăriei 

Com. Cocora

Partener 5
COMUNA COLELIA ,
JUDEȚUL IALOMITA

Reprezentant legal,
Primar,

Nita Nichita

___/___2022
Sediul primăriei 

Com. Colelia

Partener 6
COMUNA TRAIAN , JUDEȚUL

IALOMITA

Reprezentant legal,
Primar,

Nastase Fanel

___/___2022
Sediul primăriei Com.   

Traian 



    JUDEȚUL       IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL GRIVITA
              

PROIECT DE H O T Ă R Â R E NR.________/__________

privind aprobarea implementarii  obiectivului de investiții:
            ’’Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Grivita, Reviga,
Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita.’’

           CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA, JUDEŢUL IALOMIŢA,
Avand  in  vedere:  Referatul  de  aprobare  nr.__________/___________  al  primarului

comunei ..................... ;
Examinand:
-raportul nr._____/_______ al compartimentului de specialitate;
-avizul nr.____________/_________ al comisiei economice;
-avizul de legalitate al secretarului general nr.______________/____________
-devizul general estimativ al investitiei ‚’’Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale

in comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita’’.
În conformitate cu prevederile:
-Ordonanței  de Urgență  a  Guvernului  nr.  95/2021 pentru  aprobarea  Programului  Național  de

Investitii ‘’Anghel Saligny’’  ;
-Ordinul  nr.  278/2022 privind aprobarea  Normelor  metodologice pentru punerea în aplicare  a

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de
investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;

-Ordinul nr. 1330/2021  privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de investitii
prevazute la art.4 alin 1 lit  e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea
Programului Național de Investitii  ’’Anghel Saligny ’’;
          În temeiul art.129 alin.(2) lit.,,b"), ,,c"), alin.(4) lit.,,d"), coroborat cu art.139 alin.(3), lit.,,d")
şi,,e") din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRASTE:
Art. 1. Se aprobă Cererea de Finantare pentru obiectivul de investitii  „Infiintare sistem inteligent de
distributie  gaze  naturale  in  comunele  Grivita,  Reviga,  Milosesti,  Cocora,  Colelia,  Traian,  judetul
Ialomita’’ in cadrul Programului Național de Investitii ‚’’Anghel Saligny’’ conform Anexei nr.1 , care
face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 2. Se aprobă Devizul general estimativ al parteneriatului  intocmit conform Anexei nr.2, care face
parte integranta din prezenta hotarare, pentru obiectivul de investiție ‚’’  Infiintare sistem inteligent de
distributie  gaze  naturale  in  comunele  Grivita,  Reviga,  Milosesti,  Cocora,  Colelia,  Traian,  judetul
Ialomita ’’după cum urmează:

-valoarea totală a investiției parteneriat (inclusiv  TVA) = 170.446.720,16 lei



-C+M  (inclusiv TVA) = 151.310.260,20 lei.
Art.3. Se aproba caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii ’’
Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora,
Colelia, Traian, judetul.

- Sistem inteligent de distribuție gaze naturale
- Lungime rețea de distribuție înființare 184.320 metri;
- Număr gospodării conectate: 5001 locuitori
- Lungime instalație racordare SNT 450 metri;

Art.4. Se aprobă implementarea obiectivului  de investitii  ‚’’Infiintare  sistem inteligent  de distributie
gaze  naturalein  comunele  Grivita,  Reviga,  Milosesti,  Cocora,  Colelia,  Traian,  judetul  Ialomita’’   in
cadrul Programului Național de Investitii ’’Anghel Saligny’’, asumarea de la bugetul local al comunei a
cotei de cheltuiala proprie care ii revine in cadrul bugetului  parteneriatului:
a)Valoarea totală a investiției –parteneriat  (cu TVA) = 170.446.720,16 lei din care:

     buget de stat 166.971.759,47 lei si
     buget local 3.474.960,69 lei. 

b)Valoarea investiției UAT comuna Grivita (inclusiv TVA) = 33.168.923,01 lei din care:
     buget de stat 32.540.898,01 lei 
     buget local 628.024,45 lei.

Art.  5.  Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  duse  la  îndeplinire  de  primarul  comunei  și  de
compartimentul contabilitate.
Art. 6.  Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Județului Ialomița, în vederea exercitării controlului
de legalitate și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului.

Initiator,
Primar,
Stroe Vasile



JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL GRIVITA
              

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea implementarii  obiectivului de investiții:

’’Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Grivita, Reviga, Milosesti,
Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita’’

           CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ....................., JUDEŢUL IALOMIŢA,
Avand  in  vedere:  Referatul  de  aprobare  nr.__________/___________  al  primarului

comunei ..................... ;
Examinand:
-raportul nr._____/_______ al compartimentului de specialitate;
-avizul nr.____________/_________ al comisiei economice;
-avizul de legalitate al secretarului general nr.______________/____________
-devizul general estimativ al investitiei ‚’’Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale

in comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita’’.
În conformitate cu prevederile:
-Ordonanței  de Urgență  a  Guvernului  nr.  95/2021 pentru  aprobarea  Programului  Național  de

Investitii ‘’Anghel Saligny’’  ;
-Ordinul  nr.  278/2022 privind aprobarea  Normelor  metodologice pentru punerea în aplicare  a

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de
investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;

-Ordinul nr. 1330/2021  privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de investitii
prevazute la art.4 alin 1 lit  e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea
Programului Național de Investitii  ’’Anghel Saligny ’’;
          În temeiul art.129 alin.(2) lit.,,b"), ,,c"), alin.(4) lit.,,d"), coroborat cu art.139 alin.(3), lit.,,d")
şi,,e") din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRASTE:
Art. 1. Se aprobă Cererea de Finantare pentru obiectivul de investitii  „Infiintare sistem inteligent de
distributie  gaze  naturale  in  comunele  Grivita,  Reviga,  Milosesti,  Cocora,  Colelia,  Traian,  judetul
Ialomita’’ in cadrul Programului Național de Investitii ‚’’Anghel Saligny’’ conform Anexei nr.1 , care
face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Se aprobă Devizul general estimativ al parteneriatului  intocmit conform Anexei nr.2, care face
parte integranta din prezenta hotarare, pentru obiectivul de investiție ‚’’  Infiintare sistem inteligent de
distributie  gaze  naturale  in  comunele  Grivita,  Reviga,  Milosesti,  Cocora,  Colelia,  Traian,  judetul
Ialomita ’’după cum urmează:

-valoarea totală a investiției parteneriat (inclusiv  TVA) = 170.446.720,16 lei
-C+M  (inclusiv TVA) = 151.310.260,20 lei.



Art.3. Se aproba caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii ’’
Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora,
Colelia, Traian, judetul.

- Sistem inteligent de distribuție gaze naturale
- Lungime rețea de distribuție înființare 184.320 metri;
- Număr gospodării conectate: 5001 locuitori
- Lungime instalație racordare SNT 450 metri;

Art.4. Se aprobă implementarea obiectivului  de investitii  ‚’’Infiintare  sistem inteligent  de distributie
gaze  naturalein  comunele  Grivita,  Reviga,  Milosesti,  Cocora,  Colelia,  Traian,  judetul  Ialomita’’   in
cadrul Programului Național de Investitii ’’Anghel Saligny’’, asumarea de la bugetul local al comunei a
cotei de cheltuiala proprie care ii revine in cadrul bugetului  parteneriatului:
a)Valoarea totală a investiției –parteneriat  (cu TVA) = 170.446.720,16 lei din care:

     buget de stat 166.971.759,47 lei si
     buget local 3.474.960,69 lei. 

b)Valoarea investiției UAT comuna Grivita (inclusiv TVA) = 33.168.923,01 lei din care:
     buget de stat 32.540.898,56 lei 
     buget local 628.024,45 lei.

Art.  5.  Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  duse  la  îndeplinire  de  primarul  comunei  și  de
compartimentul contabilitate.
Art. 6.  Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Județului Ialomița, în vederea exercitării controlului
de legalitate și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului.

      Presedinte  de  sedinta,
Contrasemneaza,
  _______________________.
Secretar general la UAT .....................,

 
________________________

    Nr.________.
    Adoptata la .....................
    Astazi ___________



COMUNA GRIVITA
JUDETUL IALOMITA
NR………./ …………..2022

RAPORT
La proiectul de hotărâre cu privire de necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al

investiţiei „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Grivita,
Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita”.

Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” își propune să sprijine proiecte care vizează
investiţii de infrastructură de interes local, de dimensiuni reduse ca volum, care nu îndeplinesc
criteriile  de  eligibilitate  din  cadrul  programelor  de  finanţare  nerambursabilă  lansate  până  la
termenul limită al prezentului program. 
Program Național de Investiții “Anghel Saligny” are ca scop creșterea coeziunii teritoriale prin
echiparea  unităților  administrativ-teritoriale  cu  dotări  tehnico-edilitare  și  de  acces  la  căile  de
comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață cât și a standardelor de muncă pentru toți
locuitorii României.
Propun:
Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” are ca scop dezvoltarea durabilă a unităţilor
administrativ teritoriale care o alcătuiesc și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în
comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a
unor servicii publice. 
         Prezentul Program Național de Investiții “Anghel Saligny” își propune să sprijine proiecte ce
pot fi finanțate prin prezentul Program obiectivele de investitii care nu sunt incluse la finantare in
programele derulate din fonduri externe nerambursabile in perioada de programare 2021-2027.
Obiectivele specifice ale Programului pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit.
e) din ordonanța de urgență sunt următoarele:
a) creșterea  standardelor  de viață  și  de  locuit  ale  populației  prin  asigurarea  unor  condiții
îmbunătățite  pentru  încălzirea  locuințelor  sau  prepararea  hranei  față  de  condițiile  de  locuire
existente;
b) reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibilului solid.
Program Național de Investiții are ca scop îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii locuitorilor, a
generaţiilor  prezente  şi  viitoare,  prin  dezvoltarea  de  comunităţi  rurale  și  urbane  sustenabile,
capabile să gestioneze şi să utilizeze resursele în mod eficient, pe zone de potenţial economic și pe
zone de prioritate, asigurând prosperitatea, protecţia mediului şi coeziunea socială. 
Infiinţarea  sistemului  de distribuţie  de gaze naturale-retea inteligenta   în Comuna
... . . . . . . . . . ,  presupune  realizarea  unui  sistem  de  alimentare  de  gaze  naturale  a
consumatorilor  din  zona  sus  menţionată.  Obiectivul  preconizat  al  investiţiei  este
realizarea unei  investiţii  durabile  care va fi integrată  în infrastructura existentă  şi
corelată  cu  investiţiile  viitoare,  în  vederea  conformării  cu  cerinţele  legislaţiei  în
vigoare,  pentru  diminuarea  efectelor  poluării  aerului  şi  creşterea  eficienţei
energetice.

           Se considera ca implementarea proiectului ’’Infiintare sistem inteligent de distributie gaze
naturale in comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita”, alaturi
de celelalte proiecte desfasurate in comuna ......................., vor contribui la modernizarea zonei ,



cresterea nivelului de trai al locuitorilor, posibilitatea de dezvoltare a agentilor economici existenti
si atragerea de noi investitii, crearea de noi locuri de munca
           Având în vedere cele menționate mai sus, propun aprobarea necesității, oportunității și
potențialului economic ’’Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele
Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita” prin Programul Național
de Investiții “Anghel Saligny”. pentru satisfacerea nevoilor populatiei si  a agentilor economici din
zona legate de alimentarea cu gaze naturale a comunei 
           Finanţarea totala a proiectului  ’’Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale” in
comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita este  de:

a) Valoarea totală a investiției  (cu TVA) = 170.446.720,16 lei din care:
         buget de stat 166.971.759,47 lei si 
         buget local 3.474.960,69 lei. 

b) Valoarea investiției pe comuna Grivita (cu TVA) = 33.168.923,01 lei din care:
    buget de stat 32.540.898,56 lei
    buget local 628.024,45 lei. 

Intocmit
Responsabil achizitii publice



COMUNA GRIVITA
JUDETUL IALOMITA
NR………./ …………..2022

REFERAT
La proiectul de hotărâre cu privire de necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al

investiţiei ’’Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Grivita,
Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita” prin Programul Național de

Investiții “Anghel Saligny”

 Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” își propune să sprijine proiecte care vizează
investiţii de infrastructură de interes local, de dimensiuni reduse ca volum, care nu îndeplinesc
criteriile  de  eligibilitate  din  cadrul  programelor  de  finanţare  nerambursabilă  lansate  până  la
termenul limită al prezentului program. 
Program Național de Investiții “Anghel Saligny” are ca scop creșterea coeziunii teritoriale prin
echiparea  unităților  administrativ-teritoriale  cu  dotări  tehnico-edilitare  și  de  acces  la  căile  de
comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață cât și a standardelor de muncă pentru toți
locuitorii României.
Propun:
Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” are ca scop dezvoltarea durabilă a unităţilor
administrativ teritoriale care o alcătuiesc și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în
comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a
unor servicii publice. 
         Prezentul Program Național de Investiții “Anghel Saligny” își propune să sprijine proiecte ce
pot fi finanțate prin prezentul Program obiectivele de investitii care nu sunt incluse la finantare in
programele derulate din fonduri externe nerambursabile in perioada de programare 2021-2027.
Obiectivele specifice ale Programului pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit.
e) din ordonanța de urgență sunt următoarele:
c) creșterea  standardelor  de viață  și  de  locuit  ale  populației  prin  asigurarea  unor  condiții
îmbunătățite  pentru  încălzirea  locuințelor  sau  prepararea  hranei  față  de  condițiile  de  locuire
existente;
d) reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibilului solid.
Program Național de Investiții are ca scop îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii locuitorilor, a
generaţiilor  prezente  şi  viitoare,  prin  dezvoltarea  de  comunităţi  rurale  și  urbane  sustenabile,
capabile să gestioneze şi să utilizeze resursele în mod eficient, pe zone de potenţial economic și pe
zone de prioritate, asigurând prosperitatea, protecţia mediului şi coeziunea socială. 
Infiinţarea  sistemului  de distribuţie  de gaze naturale-retea inteligenta   în Comuna
... . . . . . . . . . ,  presupune  realizarea  unui  sistem  de  alimentare  de  gaze  naturale  a
consumatorilor  din  zona  sus  menţionată.  Obiectivul  preconizat  al  investiţiei  este
realizarea unei  investiţii  durabile  care va fi integrată  în infrastructura existentă  şi
corelată  cu  investiţiile  viitoare,  în  vederea  conformării  cu  cerinţele  legislaţiei  în
vigoare,  pentru  diminuarea  efectelor  poluării  aerului  şi  creşterea  eficienţei
energetice.



           Se considera ca implementarea ’’Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in
comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita”, alaturi de celelalte
proiecte  desfasurate  in  comuna .......................,  vor contribui  la  modernizarea zonei  ,  cresterea
nivelului  de  trai  al  locuitorilor,  posibilitatea  de  dezvoltare  a  agentilor  economici  existenti  si
atragerea de noi investitii, crearea de noi locuri de munca
           Având în vedere cele menționate mai sus, propun aprobarea necesității, oportunității și
potențialului economic  „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele
Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita” prin Programul Național
de Investiții “Anghel Saligny”. pentru satisfacerea nevoilor populatiei si  a agentilor economici din
zona legate de alimentarea cu gaze naturale a comunei……………………….
           Finanţarea totala a proiectului „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale” in
comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita este  de:

a) Valoarea totală a investiției  (cu TVA) = 170.446.720,16 lei din care:
         buget de stat 166.971.759,47 lei si 
         buget local 3.474.960,69 lei. 

b) Valoarea investiției pe comuna Grivita (cu TVA) = 33.168.923,01 lei din care:
    buget de stat 32.540.898,01 lei
    buget local 628.024,45 lei. 

PRIMAR
............................



JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  .................................
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.______ din _____/______2022

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru

obiectivul de investiţii
„Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Grivita, Reviga, Milosesti,

Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita” prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”

                        Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi
turism, întrunită în sedinţă legal constituită în data de  ____/_____/________, a luat în discuţie,
proiectul   de   hotărâre   privind  aprobarea   indicatorilor   tehnico-economici   pentru   obiectivul
de investiţii  „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Grivita, Reviga,
Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita” prin Programul Național de Investiții “Anghel
Saligny”

                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost
consemnate în procesul verbal de şedinţă, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de
modificare a continuţului proiectului de hotărâre.

                     Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi voturilor exprimate, în temeiul prevederilor
OUG   nr.57/2019   privind   Codul   administrativ,   cu   modificările   şi   completările   ulterioare
şi    ale  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare   a  Consiliului  local  al
comunei  ................................., comisia propune Consiliului local al comunei .................................
adoptarea proiectului în forma prezentată.

              Preşedinte comisie,
 
                                                                                                                         Membri,

                                                                                                           ______________________
                                                                                                           ______________________
                                                                                                           ______________________
                                                                                                           ______________________

                                                                                   
Emis astăzi, ____/____/2022
La .................................





Anexa
nr. 1 la normele

metodologice

CERERE DE FINANȚARE
Programul Național de Investiţii "Anghel

Saligny"

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE

U.A.T: GRIVITA,

JUDEȚUL: IALOMITA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, 
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI

Număr /data înregistrare:

(se completează numărul de către
U.A.T.)

(se completează numărul de înregistrare de
la registratura MDLPA)

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): Comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, 

Colelia, Traian, judetul Ialomita
Denumirea obiectivului de investiții:  ’’Infiintare  sistem  inteligent  de  distributie

gaze  naturale  in  comunele  Grivita,  Reviga,
Milosesti,  Cocora,  Colelia,  Traian,  judetul
Ialomita.’’

Tip proiect:
Proiect cu o singură categorie de 
investiție; 

Categoria de investiție:
a) înființarea de noi sisteme de distribuție gaze
naturale; 

Stadiu de implemenare:
Obiectiv de investiții nou;

Amplasament:
Comunele cu satele apartinatoare: Grivita, Reviga, 
Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita

Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni):

60 luni

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I./Hotărârile 
consiliului local, județean ale UAT 
membre ale parteneriatelor, după caz

(Număr/dată)
………………….

Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu 
TVA): 170.446.720,16 LEI

Valoarea solicitată de la bugetul de stat (lei cu TVA):
166.971.759,47 LEI

Valoarea finanțată de la bugetul local (lei cu TVA):
3.474.960,69 LEI



Valoare calculată conform standardului de cost (lei 
fără TVA):

127.011.306,45 LEI

Cost unitar aferent investiției pentru rețeaua de 
distribuție inteligentă gaze naturale  (calculat)

24.272,20 LEI / branșament

Cost unitar aferent investiției pentru instalația de
racordare la SNT împreună cu punctul de 
predare/preluare (calculat)

1.130,98 LEI/branșament 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Tip lucrare: Înființarea de noi sisteme de distribuție gaze naturale 

- Sistem inteligent de distribuție gaze naturale: Da;
- Lungime rețea de distribuție înființare 184.320 metri;
- Număr gospodării conectate (calculate conform art. 2 din OMDLPA/OME nr. 1330/947/2021): 

5001 locuitori
- Lungime instalație racordare SNT 450 metri;
- Consum estimat anual consumatori casnici 8.316.000 mc;
- Consum estimat anual consumatori non-casnici 514.800 mc;
- Alte capacități: nu este cazul

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal)

Strada: 6 Număr: 33 Cod poștal: 927145
Localitatea: GRIVITA Județul: IALOMIȚA

Reprezentantul legal al solicitantului :
Nume şi prenume: Stroe Vasile
Funcție: Primar
Număr de telefon fix: 0243 243 001
Număr de telefon mobil: 0243 243 001
Adresă poștă electronică (obligatoriu): primariagrivita@yahoo.com

Persoana de contact:

Nume şi prenume:
Funcție:
Număr de telefon:
Adresă poștă electronică: primariagrivita@yahoo.com

Subsemnatul STROE VASILE, având funcția de primar, în calitate de reprezentant legal al U.A.T.
GRIVITA, județul IALOMIȚA,

Confirm  că  obiectivul  de  investiții  pentru  care  solicit  finanțare  nu  este  inclus  la  finanțare  în
programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau

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


prin alte programe naționale  sau  comunitare,  inclusiv  din  contracte  de  împrumut  semnate  cu
instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaționale,

Confirm  că  respect  prevederile  art.  4  alin.  (10)  din  Ordonanța  de  urgență  nr.  95/2021  pentru
aprobarea Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny",

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt
corecte,

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care proiectul
ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Primar,
STROE VASILE

Semnătura ………….



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMITA
COMUNA GRIVITA
Nr.  ….. din  ………….

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea incheierii unui  Acordului de pentru realizarea investitiei ’’Infiintare sistem
inteligent de distributie gaze naturalein comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian,

judetul Ialomita’’  

Având în vedere:

- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare;
Examinând:
- raportul nr.   din   al viceprimarului comunei Grivita;
În vederea ridicării potenţialului economic al localităţii Grivita, pentru ridicarea standardului de viaţă al
tuturor locuitorilor acestei comune, în vederea protecţiei mediului înconjurător, prin reducerea poluării,
protejarea  stratului  de  ozon,  conservarea  pădurilor,  este  necesară  şi  oportună  alimentarea  cu  gaze
naturale la nivel local.
Tocmai în acest sens, a avut loc o întâlnire a primarilor localităţilor propuse conform anexei, unde s-a
expus dorinţa de asociere în vederea obţinerii unei soluţii tehnice de alimentare  a localitatilor cu gaze
naturale, si a identificarii unei surse de finantare pentru investitia vizata.
Ca urmare a   prevederilor  art. 89 , alin.(1) si alin.(2), art. 129,alin.2), lit.b) si d), art.139 din Ordonanta
de  Urgenta  a  Guvernului   nr.57/2019,  tinând  seama  de  priorităţile  comunităţii  locale,  de  dorinţa
cetăţenilor exprimată de fiecare dată în cadrul adunărilor publice, de prevederile Strategiei de dezvoltare
a comunei Grivita, consider necesar şi oportun adoptarea unei hotărâri conform proiectului de hotărâre
anexat.

Primar,
Stroe Vasile



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMITA
COMUNA GRIVITA
Nr………………   din……………………..  

RAPORT
privind aprobarea incheierii unui  Acordului de Parteneriat, pentru realizarea investitiei ’’Infiintare sistem

inteligent de distributie gaze naturalein comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian,
judetul Ialomita’’  

Având în vedere:
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile  art.89 , alin.(1) si alin.(2), art. 129,alin.2), lit.b) si d), art.139 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului  nr.57/2019 Ținând cont de :
-  Prevederile  din  Normele  Metodologice  pentru  punerea  in  aplicare  a  prevederilor  Ordonantei  de
Urgenta  a  Guvernului  nr.  95/2021  pentru  aprobarea  Programului  National  de  Investitii  “  Anghel
Saligny”,  pentru categorii  de investitii  prevazute la art.  4 alin.(1)lit.  e)  din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 95/2021;
- întâlnirea  primarilor  localităţilor  conform  anexei  ,  unde s-a expus dorinţa  de asociere în  vederea
accesarii programului de investitii „ Programului National de Investitii “ Anghel Saligny”;
- necesitatea protejării mediului înconjurător;
- oportunitatea de creştere a nivelului de trai şi de ridicare a standardului de viaţă pentru cetăţenii
comunei Grivita, prin realizarea unui sistem de distributie gaze naturale  in comuna Grivita in parteneriat
inter  comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita.

Propun iniţierea unui proiect de hotărâre pentru participarea  comunei Grivita  la parteneriatul
pentru realizarea investitiei ’’Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturalein comunele Grivita,
Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita’’  

Pentru care am încheiat prezentul.

Viceprimar,
…………………………………..



JUDEŢUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr.  …………..din  …………….

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea incheierii unui  Acordului de Parteneriat , pentru realizarea investitiei ’’Infiintare
sistem inteligent de distributie gaze naturalein comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia,

Traian, judetul Ialomita’’  

Comisia  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,
protecţia mediului şi turism,
Având în vedere:
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
Examinând:
- expunerea de motive nr.   din   a primarului comunei Grivita;
- raportul nr.   din   al viceprimarului comunei Grivita;
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Grivita;

   Ca urmare a   prevederilor  art.89 , alin.(1) si alin.(2), art. 129,alin.2), lit.b) si d), art.139 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr.57/2019, să se adopte hotărârea privind aprobarea incheierii
Acordului de Parteneriat,  pentru realizarea investitiei  „Infiintare  sistem inteligent  de distributie  gaze
naturale” in comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita

                                                                       Pentru care am încheiat prezentul.
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare,amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţia mediului şi turism



JUDEŢUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA
Comisia juridică şi de disciplină
Nr. ………..din  ……………….

RAPORT
privind aprobarea incheierii unui  Acordului de Parteneriat , pentru realizarea investitiei ’’Infiintare

sistem inteligent de distributie gaze naturalein comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia,
Traian, judetul Ialomita’’  

Comisia juridică şi de disciplină,

Având în vedere:
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare;
Examinând:
- expunerea de motive nr.   din   a primarului comunei Grivita;
- raportul nr.   din   al viceprimarului comunei Grivita.;
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Grivita.;

Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul prevederilor  art.89 , alin.(1) si alin.(2), art.
129,alin.2),  lit.b)  si  d),  art.139  din  Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului   nr.57/2019,  să  se  adopte
hotărârea  privind   AVIZAREA  PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  privind  aprobarea   incheierii
Acordului de Parteneriat,  pentru realizarea investitiei  „Infiintare  sistem inteligent  de distributie  gaze
naturale” in comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita

Pentru care am încheiat prezentul.
Comisia juridică şi de disciplină,
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	Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny"
	Primar,
	privind aprobarea implementarii obiectivului de investiții:
	al proiectului de hotărâre privind aprobarea implementării obiectivului de investiții:
	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 implementării obiectivului de investiții:’’Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Grivița, Reviga, Miloșești, Cocora, Colelia, Traian, județul Ialomița.’’.
	AVIZEAZĂ FAVORABIL:
	AVIZEAZĂ FAVORABIL:

	PROIECT DE H O T Ă R Â R E NR.________/__________
	privind aprobarea implementarii obiectivului de investiții:
	H O T Ă R Â R E
	privind aprobarea implementarii obiectivului de investiții:
	COMUNA GRIVITA
	JUDETUL IALOMITA
	NR………./ …………..2022
	RAPORT
	La proiectul de hotărâre cu privire de necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita”.
	Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” își propune să sprijine proiecte care vizează investiţii de infrastructură de interes local, de dimensiuni reduse ca volum, care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate din cadrul programelor de finanţare nerambursabilă lansate până la termenul limită al prezentului program.
	Program Național de Investiții “Anghel Saligny” are ca scop creșterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață cât și a standardelor de muncă pentru toți locuitorii României.
	Propun:
	Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” are ca scop dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ teritoriale care o alcătuiesc și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a unor servicii publice.
	Prezentul Program Național de Investiții “Anghel Saligny” își propune să sprijine proiecte ce pot fi finanțate prin prezentul Program obiectivele de investitii care nu sunt incluse la finantare in programele derulate din fonduri externe nerambursabile in perioada de programare 2021-2027. Obiectivele specifice ale Programului pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din ordonanța de urgență sunt următoarele:
	Program Național de Investiții are ca scop îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii locuitorilor, a generaţiilor prezente şi viitoare, prin dezvoltarea de comunităţi rurale și urbane sustenabile, capabile să gestioneze şi să utilizeze resursele în mod eficient, pe zone de potenţial economic și pe zone de prioritate, asigurând prosperitatea, protecţia mediului şi coeziunea socială.
	Infiinţarea sistemului de distribuţie de gaze naturale-retea inteligenta în Comuna ............, presupune realizarea unui sistem de alimentare de gaze naturale a consumatorilor din zona sus menţionată. Obiectivul preconizat al investiţiei este realizarea unei investiţii durabile care va fi integrată în infrastructura existentă şi corelată cu investiţiile viitoare, în vederea conformării cu cerinţele legislaţiei în vigoare, pentru diminuarea efectelor poluării aerului şi creşterea eficienţei energetice.
	Se considera ca implementarea proiectului ’’Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita”, alaturi de celelalte proiecte desfasurate in comuna ......................., vor contribui la modernizarea zonei , cresterea nivelului de trai al locuitorilor, posibilitatea de dezvoltare a agentilor economici existenti si atragerea de noi investitii, crearea de noi locuri de munca
	Finanţarea totala a proiectului ’’Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale” in comunele Grivita, Reviga, Milosesti, Cocora, Colelia, Traian, judetul Ialomita este de:
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