ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL GRINDU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind atribuirea in folosinţă gratuită către S.C.OMV PETROM
Asset IX Moldova Sud, a unui teren in suprafaţă de 1489 mp.
situat in extravilanul comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
Nr.14 din 12.09.2012.

Consiliul local al comunei Grindu, judetul Ialomiţa,
Având in vedere:
- expunerea de motive nr.1665 din 11.09.2012 a dlui primar al comunei Grindu,
- raportul nr.1634din 07.09.2012 al compartimentului de specialitate;
- raportul nr.4 din 12.09.2012 al comisiei de specialitate;
- aviz legalitate nr.14 din 12.09.2012 emis de secretarul comunei Grindu;
In conformitate cu :
- prevederile art.117, art.125, alin.(4), art.130, alin.(2), lit.” h “, art.138, alin.(2),
lit.” d “ din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, nr.123/2012, actualizată;
In temeiul art.36, alin.(2), lit. „ c ”, coroborat cu alin.(5), lit.” b „, art. 119, art.120,
respectiv art.45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.Se aprobă atribuirea in folosinţă cu titlu gratuit către S.C.OMV PETROM
Asset IX Moldova Sud, a unui teren in suprafaţă de 1489 mp.situat in extravilanul comunei
Grindu, judeţul Ialomiţa, conform planului anexat.
Art.2. Transmiterea in folosinţă gratuită a imobilului indentificat la art.1 se va face
in baza unui contract de comodat incheiat pe perioada existenţei obiectivului – staţiei de
reglare – măsurare – predare gaze naturale.
Art. 3. Se împuterniceşte dl.primar al comunei Grindu să semneze contractual de
comodat.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul
Primăriei comunei Grindu şi pe site-ul propriu www.grindu.ro.
Art.5. În vederea aducerii la îndeplinire, prin grija secretarului comunei Grindu,
prezenta hotărâre va fi comunicată domnului primar al comunei Grindu şi S.C.OMV
PETROM Asset IX Moldova Sud.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
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