R OMAN IA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
PROIECT DE H O T Ă R Ă R E
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.24 din 16.07.2009
privind reactualizarea inventarului bunurilor aparţinând
domeniului public al comunei Grindu.
Nr.29 din 21.05.2015.
Consiliul local Grindu, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere :
- expunerea de motive nr.1205 din 21.05.2015 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr.1204 din 21.05.2015 al compartimentului de specialitate;
- raportul nr.156 din 21.05.2015 al comisiei de specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr.29 din 21.05.2015;
În conformitate cu :
- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificărileşi completările ulterioare;
- prevederile H.G.nr.548/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor,
municipiilor si judeţelor;
In temeiul 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 modifică şi se completează art.1, lit.” a „ pct.27 din Hotărârea Consiliului local
Grindu, nr.24 din 16.07.2009 privind reactualizarea inventarul bunurilor ce aparţin domeniului
public al comunei Grindu, astfel : coloana 5 - valoarea de inventar a clădirii Căminului Cultural şi
Bibliotecă comunală Grindu este de 183.535,05 lei.
Art.2. Secretarul comunei Grindu va face demersurile necesare pentru promovarea unui
proiect de hotărâre de guvern pentru modificarea H.G.nr.1353/2001 privind inventarul domeniului
public al judeţului Ialomiţa, municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa pentru a opera
inventarul domeniului public aşa cum este actualizat prin prezenta hotărâre.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate şi primarului comunei Grindu şi se aduce la cunoştinţa publică
prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Cristache Constantin
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PRESEDINTE DE SEDINTA,
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Secretar comuna
Ene Tudora
Nr.30.
Adoptata la GRINDU.
Astazi 22.05.2015.

