
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea programului de măsuri pentru  

întreţinerea drumurilor de interes local 

 

 Având în vedere: 

- necesitatea aprobării programului de măsuri pentru întreţinerea drumurilor de interes 

local; 

 - O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa şi raportul de specialitate 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa; 

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local Griviţa adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. - Se aprobă programul cu lucrări de întreţinere a drumurilor din comuna Griviţa, 

conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Pentru îndeplinirea măsurilor aprobate răspunde viceprimarul comunei Griviţa. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, în condiţiile legii şi publicată, pentru 

informare, în monitorul oficial local prin grija secretarului general al comunei Griviţa. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 26.02.2021, cu 13 voturi 

„pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”; din 13 consilieri în funcţie. 

 

Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

      Consilier local                  Secretar general 

                    Ionel Ilie                                                           Bogdan-Constantin Vătafu 

 

 

 

 

 

 

Griviţa, 26 februarie 2021 

Nr. 12 
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         CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA  

                                                          Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 12/26.02.2021 

 

PROGRAMUL ANUAL 

cu lucrari de inretinere  si reparatii 

a drumurilor si a altor obiective  din comuna Griviţa 

 

Nr. 

crt 
Tipul lucrării Genul lucrării Localităţile comunei Resurse 

Termen de 

realizare 

Sume 

propuse 

1 

Reparaţii drumuri 
Lucrări de profilare a 

drumurilor cu autogrederul 

Localităţile: 

Griviţa, Trestiana, 

Odaia Bursucani 

Firma 

specializată 

/ Utilaj 

propriu 

 

În permanenţă/ 

la urgenţă 
25000 

 
Lucrări de săpare cu 

excavatorul 

Localităţile: 

Griviţa, Trestiana, 

Odaia Bursucani 

Firma 

specializată 

/ Utilaj 

propriu 

În permanenţă/ 

la urgenţă 
5000 

 

Lucrări de umplere cu argilă/ 

nisip 

Localităţile: 

Griviţa, Trestiana, 

Odaia Bursucani  

 

Firma 

specializată 

/ Utilaj 

propriu 

În permanenţă/ 

la urgenţă 
8000 

Refacere de strat superior a 

drumurilor comunale 

Aplicare de petriş (spărtură 

de râu) 

Localităţile: 

Griviţa, Trestiana, 

Odaia Bursucani 

Firma 

specializată 

/ Utilaj 

propriu 

În permanenţă/ 

la urgenţă 

150000 

Compactare drumuri 

comunale 

Localităţile: 

Griviţa, Trestiana, 

Odaia Bursucani 

Firma 

specializată 

/ Utilaj 

propriu 

În permanenţă/ 

la urgenţă 

2 Lucrări de deszăpezire 
Treceri succcesive cu 

buldoescavator cu lama; 

Localităţile: 

Griviţa, Trestiana, 

Utilaj 

propriu 

În permanenţă/ 

la urgenţă 
5000 



 3 

deszăpezire cu freza; 

aplicare de material anti 

derapant 

Odaia Bursucani 

3 Lucrări de curăţare 

Refacerea rigolelor de pe 

marginea drumului; 

lucrări de curăţare a 

resturilor vegetale aflate pe 

marginea drumurilor 

comunale şi judeţene; 

plombarea drumurilor săteşti 

Localităţile: 

Griviţa, Trestiana, 

Odaia Bursucani  

 

Firma 

specializată/ 

Beneficiarii     

Legii nr. 

416/2001 

În permanenţă/ 

la urgenţă 
3000 

4 

Lucrări de refacere a 

podurilor si podeţelor de 

pe drumurile de acces 

public 

Reabilitarea podeţelor 

Localităţile: 

Griviţa, Trestiana, 

Odaia Bursucani  

Firma 

specializată/ 

Beneficiarii     

Legii nr. 

416/2001 

În permanenţă/ 

la urgenţă 
5000 

5 
Asigurarea marcajelor si 

semnelor de circulatie 

Instalarea semnelor de 

circulaţie 

Localităţile: 

Griviţa, Trestiana, 

Odaia Bursucani 

Firma 

specializată/ 

Beneficiarii     

Legii nr. 

416/2001 

În permanenţă/ 

la urgenţă 
5000 

 

 


