ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu cu suprafața utilă de 26,80 mp,
din imobilul - piață agroalimentară situat în comuna Grindu, str.Înv.Simionescu Ion, nr.6,
aflat în domeniul public al comunei Grindu, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Ecoaqua SA Călărași.
Nr.35 din 25.09.2018.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile art.14 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile art.861, art.874 și art.2146 – 2156 din Legea nr.287/2009 - Codul civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.C.L.nr.23/29.05.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Grindu, județul Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
Analizând :
- adresa nr.3029/25.09.2018 emisă de S.C.Ecoaqua Călărași, sucursala Urziceni prin care
solicită punerea la dispoziție a unui spațiu pentru desfășurarea activității de operare a serviciului de
alimentare cu apă;
Având in vedere :
- expunerea de motive nr.2004 din 25.09.2018 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.2003 din 25.09.2018;
- rapoartele comisiilor de specialitate, nr.31, 45 și 108 din 25.09.2018;
- avizul de legalitate nr.35 din 25.09.2018 emis de secretarul comunei;
În temeiul art.36, alin.(1), art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.” b “ , art.119, art.124 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu cu suprafața utilă de 26,80 mp, din
imobilul – piață agroalimentară situat în comuna Grindu, str.Înv.Simionescu Ion, nr.6, aflat în domeniul
public al comunei Grindu, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua SA, cu obligația achitării
cheltuielilor de întreținere a spațiului, conform anexei nr. 1 – schiță imobil, care face parte integrantă din
prezenta hotarâre.
Art.2.(1). Darea în folosință gratuită a spațiului se face pentru desfășurarea activității de operare a
serviciului de alimentare cu apă, pe perioada delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă în
comuna Grindu, în condițiile prevăzute de Codul Civil.
(2). Predarea primirea spațiului prevăzut la art.1 se face prin contract de comodat încheiat între
domnul Vieriu Costel, primarul comunei Grindu, în calitate de reprezentant al UAT și beneficiarul
utilizator desemnat de Ecoaqua Urziceni, conform anexei nr.2 – contract de comodat care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. În termen de 30 zile de la data predării imobilului, SC ECOAQUA SA Călărași are
obligația încheierii de contracte privind furnizarea tuturor utilităților necesare desfășurării activității sale
(energie electrică, gaze naturale, deșeuri menajere).
Art.4. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării
controlului de legalitate, primarului și viceprimarului comunei Grindu pentru ducerea la îndeplinire, prin
grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publică se va face prin afişare la sediul autorităţii publice locale
şi pe site – ul www.grindu.ro.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Vieriu Costel
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Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile art.14 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.861, art.874 și art.2146 – 2156 din Legea nr.287/2009 - Codul civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.C.L.nr.23/29.05.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunei Grindu, județul Ialomița, cu modificările și completările
ulterioare;
Analizând :
- adresa nr.3029/25.09.2018 emisă de S.C.Ecoaqua Călărași, sucursala Urziceni prin
care solicită punerea la dispoziție a unui spațiu pentru desfășurarea activității de operare a
serviciului de alimentare cu apă;
Având in vedere :
- expunerea de motive nr.2004 din 25.09.2018 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.2003 din 25.09.2018;
- rapoartele comisiilor de specialitate, nr.31, 45 și 108 din 25.09.2018;
- avizul de legalitate nr.35 din 25.09.2018 emis de secretarul comunei;
În temeiul art.36, alin.(1), art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.” b “ , art.119, art.124 din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu cu suprafața utilă de 26,80
mp, din imobilul – piață agroalimentară situat în comuna Grindu, str.Înv.Simionescu Ion, nr.6,
aflat în domeniul public al comunei Grindu, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua
SA, cu obligația achitării cheltuielilor de întreținere a spațiului, conform anexei nr. 1 – schiță
imobil, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.
Art.2.(1). Darea în folosință gratuită a spațiului se face pentru desfășurarea activității de
operare a serviciului de alimentare cu apă, pe perioada delegării gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă în comuna Grindu, în condițiile prevăzute de Codul Civil.
(2). Predarea primirea spațiului prevăzut la art.1 se face prin contract de comodat încheiat
între domnul Vieriu Costel, primarul comunei Grindu, în calitate de reprezentant al UAT Grindu
și beneficiarul utilizator desemnat de Ecoaqua Urziceni, conform anexei nr.2 - contract de
comodat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. În termen de 30 zile de la data predării imobilului, SC ECOAQUA SA Călărași are
obligația încheierii de contracte privind furnizarea tuturor utilităților necesare desfășurării
activității sale (energie electrică, gaze naturale, deșeuri menajere).
Art.4. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului și viceprimarului comunei Grindu pentru ducerea
la îndeplinire, prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publică se va face prin afişare la sediul autorităţii
publice locale şi pe site – ul www.grindu.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ștefan Răzvan
Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora
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Adoptată la GRINDU.
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