ROMANIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDETUL IALOMI A
PROIECT DE HOT RÂRE
privind desemnarea unei persoane pentru a reprezenta comuna in
“Grupul de Ac iune Local Ialomi a,Centrala Balaciu-Caz nesti-Reviga”.
Nr.11 din 23.03.2017.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomita,
Având in vedere :
- expunerea de motive nr.679 din 23.03.2017 a dlui primar al comunei Grindu,
- raportul nr.678 din 23.03.2017 al compartimentului de specialitate;
- raportul nr.43 din 23.03.2017 al comisiei de specialitate;
- aviz legalitate nr.11 din 23.03.2017 emis de secretarul comunei Grindu;
În conformitate cu :
- prevederile O.G.nr.26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii;
- prevederile Regulamentului (CE)nr.1698 al Consiliului din 20.09.2005 privind
sprijinul pentru dezvoltarea rurala acordata din Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea
Rurala (FEADER);
În temeiul art.11, art.12, art.36, alin.(2), lit.” e “, art.62, alin.(1) şi art.45, alin.(1) şi
(2), lit.” f “ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOT

R

ŞTE:

Art.1. Comuna Grindu va fi reprezentată în cadrul Asociației “Grupul de Actiune
Locala Ialomita, Centrala Balaciu-Cazanesti-Reviga”, de către primarul comunei domnul
Vieriu Costel.
Art.2. Pe data adoptării prezentei se revocă din H.C.L.nr.20 din 28.09.2012.
Art.3. Prezenta hotarare se va comunica, prin grija secretarului, prefectului judetului
Ialomita pentru exercitarea controlului de legalitate, precum si presedintelui Asociatiei
“Grupul de Actiune Locala Ialomita,Centrala Balaciu-Cazanesti-Reviga”.

INI IATOR,
PRIMAR,
Vieriu Costel

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEȚUL IALOMI A
HOT RÂRE
privind desemnarea unei persoane pentru a reprezenta comuna în
“Grupul de Ac iune Local Ialomi a,Centrala Balaciu-Caz nesti-Reviga”.
Consiliul local al comunei GRINDU, județul Ialomița,
În conformitate cu :
- prevederile O.G.nr.26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii;
- prevederile Regulamentului (CE)nr.1698 al Consiliului din 20.09.2005 privind
sprijinul pentru dezvoltarea rurala acordata din Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea
Rurala (FEADER);
Având in vedere :
- expunerea de motive nr.679 din 23.03.2017 a dlui primar al comunei Grindu,
- raportul nr.678 din 23.03.2017 al compartimentului de specialitate;
- raportul nr.43 din 23.03.2017 al comisiei de specialitate;
- aviz legalitate nr.11 din 23.03.2017 emis de secretarul comunei Grindu;
În temeiul art.11, art.12, art.36, alin.(2), lit.” e “, art.62, alin.(1) şi art.45, alin.(1) şi
(2), lit.” f “ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOT

R

ŞTE:

Art.1. Comuna Grindu va fi reprezentată în cadrul Asociatiei “Grupul de Acțiune
Locală Ialomița,Centrala Balaciu-Căzănești-Reviga”, de către primarul comunei domnul
Vieriu Costel.
Art.2. Pe data adoptării prezentei se revocă H.C.L.nr.20 din 28.09.2012.
Art.3. Prezenta hotarare se va comunica, prin grija secretarului, prefectului judetului
Ialomita pentru exercitarea controlului de legalitate, precum si presedintelui Asociatiei
“Grupul de Actiune Locala Ialomita,Centrala Balaciu-Cazanesti-Reviga”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ ,
Busuioc Petre
Contrasemneaz ,
Secretar comuna
Ene Tudora
Nr.14.
Adoptat la GRINDU.
Ast zi 29.03.2017.

