ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
pentru abrogarea unor hotărâri ale Consiliului Local Grindu
Nr.18 din 15.02.2016.

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomita,
Analizând :
- Expunerea de motive nr.251 din 02.02.2016 a primarului comunei Grindu prin
care propune abrogarea unor hotărârii ale Consiliului local;
In conformitate cu :
- Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Ialomiţa nr.390 din 08.01.2016,
prin care solicită reanalizarea unor hotărârii, în vederea revocării;
Având în vedere :
- Raportul nr.250 din 02.02.2016 întocmit de secretarul comunei Grindu;
- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate, nr.198 din 15.02.2016;
In temeiul art.36, alin.(2), lit. “ d “ coroborat cu alin.(6), lit.” a “, pct.19, art.45, alin.(1)
şi art 115,alin.(1),lit.” b “ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se abrogă următoarele Hotărâri adoptate de Consiliul local Grindu :
a) Hotărârea Consiliului local Grindu, nr. 44 din 28.09.2015 pentru modificarea art.4
din H.C.L.nr.18 din 02.06.2010 privind închirierea prin încredinţare directă a unor suprafeţe
de teren din domeniul privat al localităţii Grindu;
b) Hotărârea Consiliului local Grindu, 45 din 28.09.2015 pentru modificarea
art.5 din H.C.L.nr.30 din 30.05.2014 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 9
loturi teren intravilan apartinand domeniului privat al comunei, pentru construirea de locuinte.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare la sediul
Primăriei Grindu şi pe sitte-ul www.grindu.ro.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei Grindu,
primarului comunei, inspectorului din cadrul compartimentului de taxe şi impozite locale şi
Instituţiei Prefectului, judeţul Ialomiţa.
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Nr.14.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 07.03.2016.

