ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea cotizaţiei anuale către
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița
Nr.21 din 24.05.2019.

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile art.35, alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând :
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.19 din 26.06.2017 privind aprobarea
asocierii UAT Grindu cu Județul Ialomița și unele unități administrativ –teritoriale din județ în
vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița;
Având în vedere :
- expunerea de motive nr.1142 din 24.05.2019 a viceprimarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 1141 din 24.05.2019;
- raportul comisiei de specialitate nr.132 din 24.05.2019;
- avizul de legalitate nr.21 din 24.05.2019 emis de secretarul comunei;
În temeiul art.36, alin.(2), lit.” e “ coroborat cu alin.(7), lit.” c “ și alin.(9), art.45,
alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.” b “ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă cotizaţia anuală către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Ialomița, aferentă anului 2019, în suma de 3.004,50 lei.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Grindu şi compartimentului
contabilitate pentru aducerea la indeplinire, prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii
publice locale şi pe site – ul www.grindu.ro.

INIŢIATOR,
Pt.PRIMAR,
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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