ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea desființării imobilului – C1 din C.F.22420
situat în comuna Grindu, str.Înv.Simionescu Ion, nr.3, județul Ialomița
Nr.16 din 27.04.2021.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile art.20, alin.(1), lit.” e “ și lit.” e “,, din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.(7), alin.(17), art.8, alin.(1) – (2) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.G.nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune,
casare și valorificarea a activelor corporale care alcătuiesc doemniul public al statului și al unităților
administrativ-teritoriale;
Având în vedere :
- Planul de amplasament și delimitare a imobilului – C1 din C.F.nr.22420;
Analizând :
- referatul de aprobare nr.923 din 27.04.2021 întocmit de primarul comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.924 din 27.04.2021;
- avizul de legalitate nr.16 din 27.04.2021 emis de secretarul general al comunei Grindu;
- avizul comisiilor de specialitate nr.__, nr.__ și nr.__ din __________;
În temeiul art.129, alin.(2), lit.” c “ și alin.(6), lit.” c “, art.139, alin.(3), lit.” e “ 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 demolarea cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a imobilului
C1 din C.F. 22420, situat în intravilanul comunei Grindu, imobil care apartine domeniului public al
comunei Grindu, județul Ialomița.
(2). Suprafața construită a imobilului care se demolează este de 163 mp;
(3). Demolarea imobilului menționat la art.1 se va face după emiterea autorizații;
(4). După scoaterea din funcțiune și demolarea construcțiilor, Consiliul local Grindu, prin
compartimentul contabilitate și casierie își vor actualize corespunzător datele din evidența
cantitativă valorică.
Art.2. Se aprobă radierea imobilului – locuință de serviciu din Inventarul bunurilor care
apartin domniului public al comunei Grindu, poziția nr.37
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Grindu şi compartimentului contabilitate
pentru aducerea la îndeplinire, prin grija secretarului general al 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,
PRIMAR,
Trîmbițașu Marian

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea desființării imobilului – C1 din C.F.22420
situat în comuna Grindu, str.Înv.Simionescu Ion, nr.3, județul Ialomița
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile art.20, alin.(1), lit.” e “ și lit.” e “,, din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.(7), alin.(17), art.8, alin.(1) – (2) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.G.nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune,
casare și valorificarea a activelor corporale care alcătuiesc doemniul public al statului și al unităților
administrativ-teritoriale;
Având în vedere :
- Planul de amplasament și delimitare a imobilului – C1 din C.F.nr.22420;
Analizând :
- referatul de aprobare nr.923 din 27.04.2021 întocmit de primarul comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.924 din 27.04.2021;
- avizul de legalitate nr.16 din 27.04.2021 emis de secretarul general al comunei Grindu;
- avizul comisiilor de specialitate nr.30, nr.30 și nr.33 din 27.04.2021;
În temeiul art.129, alin.(2), lit.” c “ și alin.(6), lit.” c “, art.139, alin.(3), lit.” e “ 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 demolarea cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a imobilului C1
din C.F. 22420, situat în intravilanul comunei Grindu, imobil care apartine domeniului public al
comunei Grindu, județul Ialomița.
(2). Suprafața construită a imobilului care se demolează este de 163 mp;
(3). Demolarea imobilului menționat la art.1 se va face după emiterea autorizații;
(4). După scoaterea din funcțiune și demolarea construcțiilor, Consiliul local Grindu, prin
compartimentul contabilitate și casierie își vor actualize corespunzător datele din evidența cantitativă
valorică.
Art.2. Se aprobă radierea imobilului – locuință de serviciu din Inventarul bunurilor care apartin
domniului public al comunei Grindu, poziția nr.37
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării
controlului de legalitate, primarului comunei Grindu şi compartimentului contabilitate pentru aducerea
la îndeplinire, prin grija secretarului general al comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice locale
şi pe site – ul www.grindu.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anghel Mihai Ionuț

Nr.17.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 27.04.2021.

Contrasemnează pt. legalitate,
Secretar general al comunei Grindu
Ene Tudora

Adoptată cu un număr de 8 voturi pentru, - voturi împotrivă, -.voturi abţineri
Nr consilieri în funcţie …………………..... 11
Nr consilieri prezenţi…………………….... 8
Cvorum necesar adoptării HCL….……. . 6, conf.art.139, alin.(3)din Codul Administrativ.

