ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
pentru modificarea Anexa nr.1, poziţiile 71 şi 72 din H.C.L.nr.10/28.04.2011
privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat
al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
Nr.34 din 01.09.2014.
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.1675 din 01.09.2014;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.1674 din 01.09.2014;
- raportul comisiilor de specialitate, nr.37 şi nr.113 din 01.09.2014;
-avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr.34 din 01.09.2014;
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. Se aprobă modificarea Anexei nr.1, poziţiile nr.71 şi 72 din H.C.L. nr.10 din
28.04.2011 privind inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al comunei Grindu, in sensul
înscrierii suprafeţelor de teren potrivit măsurătorilor cadastrale, conform anexei 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.
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HOTĂRÂRE
pentru modificarea Anexa nr.1, poziţiile 71 şi 72 din H.C.L.nr.10/28.04.2011
privind însuşirea 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.1675 din 01.09.2014;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.1674 din 01.09.2014;
- raportul comisiilor de specialitate, nr.37 şi nr.113 din 01.09.2014;
-avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr.34 din 01.09.2014;
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. Se aprobă modificarea Anexei nr.1, poziţiile nr.71 şi nr.72 din H.C.L. nr.10 din
28.04.2011 privind inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al comunei Grindu, in sensul
înscrierii suprafeţelor de teren potrivit măsurătorilor cadastrale, conform anexei 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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionică Ionel
Contrasemneaza,
Secretar comuna
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Nr.40.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 09.09.2014.

