ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.10/28.04.2011 privind insuşirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
Nr.16 din 05.04.2012.

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa;
Având în vedere :
- prevederile art. 4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia;
Examinând :
- expunerea de motive a dlui primarului inregistrat cu nr.730 din 04.04.2012;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.729 din 04.04.2012 ;
- raportul comisiei de specialitate, nr.21 din 30.03.2012 ;
-avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr.16 din 05.04.2012;
In temeiul art.36, alin.(2), lit. „ c ”, art. 119, art.121, alin.(1) şi (2), 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. Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului local Grindu nr.10 din 28.04.2011 privind
inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al comunei Grindu se completează astfel :
după poziţia 68 urmează Lot nr.69, cu suprafaţa agricolă de 1489 mp şi vecinătăţile : N-Dinu
T Sava, S – De 208, E – Stoica Ispas, V – De 6 şi D.J.56, conform Anexei nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (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,
Profir Marin

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.10/28.04.2011 privind insuşirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa;
Având în vedere :
- prevederile art. 4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia;
Examinând :
- expunerea de motive a dlui primarului inregistrat cu nr.730 din 04.04.2012;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.729 din 04.04.2012 ;
- raportul comisiei de specialitate, nr.21 din 30.03.2012 ;
-avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr.16 din 05.04.2012;
In temeiul art.36, alin.(2), lit. „ c ”, art. 119, art.121, alin.(1) şi (2), 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. Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului local Grindu nr.10 din 28.04.2011 privind
inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al comunei Grindu se completează astfel :
după poziţia 68 urmează Lot nr.69, cu suprafaţa agricolă de 1489 mp şi vecinătăţile : N-Dinu
T Sava, S – De 208, E – Stoica Ispas, V – De 6 şi D.J.56, conform Anexei nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre..
Art.2. (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.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Andrei Vasile
Contrasemneaza,
Secretar comuna
Ene Tudora

Nr.17.
Adoptata la GRINDU.
Astazi 19.04.2012.

CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDETUL IALOMITA

Nr
crt

Denumirea
bunului

ANEXA nr.1.
la H.C.L.nr.17 din 19.04.2012.

Elemente de indentificare
Zona

Vecinatati
N
E

Supra
fata
S

V

Anu
doba
iri

mp.
1

Lot nr. 69

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
Andrei Vasile

Dinu T
Sava

Stoica
Ispas

D.e.208

De6
D.J.56

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comună,
Ene Tudora

1489

199

