ROMANIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenţii
şi a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii
“Reabilitare Cămin Cultural, comuna Grindu, judeţul Ialomiţa”.
Nr.16 don 09.11.2012.
Consiliul local al comunei Grindu,judetul Ialomita,
Avand in vedere :
- prevederile art.42, alin.(1) – (3) şi art.44 din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile H.C.L.nr.1 din 02.02.2012 privind adoptarea bugetului local pentru anul
2012;
Examinand :
- expunerea de motive nr.2025 din 09.11.2012 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.2024 din 09.11.2012 ;
- avizul de legalitate nr.16 din 09.11.2012 al secretarului comunei Grindu ;
In temeiul art.39, alin.(4) – (5), art.45, alin.(1) şi art.120 din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1.Se aproba documentatia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a proiectului
tehnic pentru obiectivul de investitii “Reabilitare cămin cultural, comuna Grindu, judeţul
Ialomiţa”, cu principali indicatori:
- valoarea totala a investitiei este de 315.878,00 lei,din care C+M= 231.003,00 lei;
- esalonarea investitiei – anul I - 236.908,50 lei
- anul II- 78.969,50 lei
- durata de executie – 24 luni;
- finantarea obiectivului – 133.086,00 lei din surse proprii
- 182.792,00 lei din fonduri structurale.
Art.2. Realizarea acestei invsestiţii este necesară şi oportună deoarece se realizează
condiţii optime de desfăşurare a activităţăţilor culturale in Căminul cultural Grindu.
Art.3. Se aprobă cofinanţarea şi suportarea cheltuielilor de mentenanţă şi gestionare a
investiţiei, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost dată in
exploatare.
Art.4. Primarul comunei va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Cristache Constantin

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDETUL IALOMITA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenţii
şi a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii
“Reabilitare Cămin Cultural, comuna Grindu, judeţul Ialomiţa”.
Consiliul local al comunei Grindu,judetul Ialomita,
Avand in vedere :
- prevederile art.42, alin.(1) – (3) şi art.44 din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile H.C.L.nr.1 din 2 februarie 2012 privind adoptarea bugetului local pentru
anul 2012;
Examinand :
- expunerea de motive nr.2025 din 09.11.2012 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.2024 din 09.11.2012 ;
- avizul de legalitate nr.16 din 09.11.2012 al secretarului comunei Grindu ;
In temeiul art.39, alin.(4) – (5), art.45, alin.(1) şi art.120 din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aproba documentatia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a proiectului
tehnic pentru obiectivul de investitii “Reabilitare cămin cultural, comuna Grindu, judeţul
Ialomiţa”, cu principali indicatori:
- valoarea totala a investitiei este de 315.878,00 lei,din care C+M= 231.003,00 lei;
- esalonarea investitiei – anul I - 236.908,50 lei
- anul II- 78.969,50 lei
- durata de executie – 24 luni;
- finantarea obiectivului – 133.086,00 lei din surse proprii
- 182.792,00 lei din fonduri structurale.
Art.2. Realizarea acestei investiţii este necesară şi oportună deoarece se realizează
condiţii optime de desfăşurare a activităţilor culturale in Căminul cultural Grindu, comuna
Grindu având un număr de 2070 locuitori.
Art.3. Se aprobă cofinanţarea şi suportarea cheltuielilor de mentenanţă şi gestionare a
investiţiei, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost dată in
exploatare.
Art.4. Primarul comunei va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Constantin Ioana

Nr.24.
Adoptata la GRINDU.
Astazi 09.11.2012.

Contrasemneaza,
Secretar comuna
Ene Tudora

