ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind închirierea unor suprafețe agricole situate în extravilanul comunei Grindu
către S.C.OMV Petrom S.A.- Upstream Asset Moldova
Nr.48 din 04.12.2019.
Consiliul local al comunei Grindu, județul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile art.6, lit.” c “ din Legea nr.238/2004 a petrolului, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.93, alin.(1) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.125, alin.(4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, nr.123/2012,
actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere :
- adresa nr.5842 din 03.12.2019 emisă de S.C OMV Petrom S.A.-Upstream Asset Moldova
prin care solicită închiriere unor suprafețe de teren pentru realizarea investiției : “Stație compresoare
Brăgăreasa Colelia – Înlocuire Tronsoane Conductă – comuna Grindu”;
- Decizia nr.332/18.11.2019 emisă de Direcția pentru Agicultură a județului Ialomița prin
care s-a aprobat scoaterea temporară din circuitul agricol a suprafețelor de teren solicitate pentru
realizarea investiției mai sus menționate;
Analizând :
- referatul de aprobare a viceprimarului comunei Grindu, nr.2532 din 04.12.2019;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.2533 din 04.12.2019;
- avizul de legalitate nr.48 din 04.12.2019 emis de secretarul comunei;
- avizul comisiilor de specialitate, nr.___din___________;
În temeiul art.129, alin.(1) și (2), lit.” c “ coroborat cu alin.(6), lit.” b “, art.139, alin.(1) și
art.196, alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art.1.(1). Se aprobă închirierea suprafeţei agricole de 32.717 mp către S.C.OMV Petrom
S.A.-Upstream Asset Moldova, în vederea realizării investiţiei : “Stație compresoare Brăgăreasa
Colelia – Înlocuire Tronsoane Conductă – comuna Grindu”
(2). Terenul prevăzut la alin.(1) este situat în extravilanul comunei Grindu, are categoria de
folosință pășune și este amplasat după cum urmează :
a) în tarlaua 4 – suprafața agricolă de 3.849 mp, C.F.nr.21208;
b) în tarlaua 8 – suprafața agricolă de 9.053 mp, C.F.nr.22055;
c) în tarlaua 9 – suprafața agricolă de 19.815 mp, C.F.nr.21197;
(3). Preţul inchirierii este de 3,5 lei/mp/an.
Art.2.Termenul de închiriere este de la data de 01.01.2020 până la data de18.11.2021.
Art.3.Se aprobă contractului de închiriere, conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.4. Se împuterniceşte dl.viceprimar al comunei Grindu să semneze contractul de închiriere.
Art.5.(1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării
controlului de legalitate, viceprimarului comunei Grindu, S.C.OMV Petrom S.A.-Upstream Asset
Moldova 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 şi pe siteul propriu www.grindu.ro.
INIŢIATOR,,
Viceprimar,
Ionică Ionel
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Consiliul local al comunei Grindu, județul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile art.6, lit.” c “ din Legea nr.238/2004 a petrolului, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.93, alin.(1) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile art.125, alin.(4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale,
nr.123/2012, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere :
- adresa nr.5842 din 03.12.2019 emisă de S.C OMV Petrom S.A.-Upstream Asset
Moldova prin care solicită închiriere unor suprafețe de teren pentru realizarea investiției :
“Stație compresoare Brăgăreasa Colelia – Înlocuire Tronsoane Conductă – comuna Grindu”
- Decizia nr.332/18.11.2019 emisă de Direcția pentru Agicultură a județului Ialomița
prin care s-a aprobat scoaterea temporară din circuitul agricol a suprafețelor de teren solicitate
pentru realizarea investiției mai sus menționate;
Analizând :
- referatul de aprobare a viceprimarului comunei Grindu, nr.2532 din 04.12.2019;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.2533 din 04.12.2019;
- avizul de legalitate nr.48 din 04.12.2019 emis de secretarul comunei;
- avizul comisiilor de specialitate, nr.158 și 63 din 05.12.2019;
În temeiul art.129, alin.(1) și (2), lit.” c “ coroborat cu alin.(6), lit.” b “, art.139, alin.(1) și
art.196, alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art.1.(1). Se aprobă închirierea suprafeţei agricole de 32.717 mp către S.C.OMV Petrom
S.A.-Upstream Asset Moldova, în vederea realizării investiţiei : “Stație compresoare Brăgăreasa
Colelia – Înlocuire Tronsoane Conductă – comuna Grindu”.
(2). Terenul prevăzut la alin.(1) este situat în extravilanul comunei Grindu, are categoria de
folosință pășune și este amplasat după cum urmează :
a) în tarlaua 4 – suprafața agricolă de 3.849 mp, C.F.nr.21208;
b) în tarlaua 8 – suprafața agricolă de 9.053 mp, C.F.nr.22055;
c) în tarlaua 9 – suprafața agricolă de 19.815 mp, C.F.nr.21197;
(3). Preţul inchirierii este de 3,5 lei/mp/an.
Art.2.Termenul de închiriere este de la data de 01.01.2020 până la data de 18.11.2021.
Art.3.Se aprobă modelul contractului de închiriere, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se împuterniceşte dl.viceprimar al comunei Grindu să semneze contractul de
închiriere.

Art.5. Beneficiarul de investiție va lua măsurile ce se impun pentru a nu degrada culturile
și terenurile din zona limitrofă, altele decât cele prevăzute în contractul de închiriere.
Art.6. Beneficiarul de investiție are obligația de a reda în circuitul agricol terenul având
datele de identificare menționate mai sus, la clasa de calitate și categoria de folosință avută
anterior aprobării, în termen de 12 luni de la expirarea perioadei de scoatere temporară din
circuitul agricol.
Art.7.(1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, viceprimarului comunei Grindu, S.C.OMV Petrom S.A.Upstream Asset Moldova 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 şi pe
site-ul propriu www.grindu.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Busuioc Petre
Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora

Nr.49.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 16.12.2019.

