ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O TĂ R Â R E
privind aprobarea schimbării reprezentantului legal al proiectului
“Reabilitare cămin cultural comuna Grindu, judeţul Ialomiţa”, finanţat prin PNDR
Măsura 3.2.2. în baza contractului de finanţare nr. C413322011232347106 din 06.08.2013
Nr.34 din12.09.2019.

Consiliul local GRINDU, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile Ordinului nr.81/21.02.2019 emis de Prefectul Județului Ialomița prin care
se constată că la data de 12.02.2019 încetează de drept mandatul de primar al comunei Grindu,
al domnului Vieriu Costel, ca urmare a condamnării definitive la o pedeapsă privativă de
liberatate și a pierderii drepturilor electorale, iar atribuțiunile funcției de primar sunt exercitate
de către domnul viceprimar Ionică Ionel;
Examinând :
- referatul de aprobare a viceprimarului comunei Grindu, nr.1860 din 12.09.2019;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.___din__________;
- avizul comisiei de specialitate, nr.___din___________;
- avizul de legalitate nr.____ din ____________ emis de secretarul comunei;
În temeiul art.129, alin.(2), lit. .” b “ coroborat cu alin.(4), lit.” f “, 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

HOTĂRÂRE:
Art.1. Reprezentantul legal pentru proiectul :“Reabilitare cămin cultural comuna
Grindu, judeţul Ialomiţa”, finanţat prin PNDR Măsura 3.2.2. în baza contractului de finanţare
nr.C413322011232347106 din 06.08.2013 este domnul viceprimar Ionică Ionel,
CNP: 1671121212954, numit prin Hotărârea Consiliului local Grindu, nr.5 din 23.06.2016.
Art.2. Viceprimarul comunei Grindu, judeţul Ialomiţa, va prelua toate atribuţiile,
drepturile şi obligaţiile ce rezultă din raportul contractual cu Agenţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale & Bucureşti Ilfov.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, viceprimarului comunei Grindu, Agenţiei pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale & Bucureşti Ilfov 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 şi pe sitte-ul : www.grindu.ro.

INIŢIATOR,
Pt.PRIMAR,
Viceprimar,
Ionică Ionel
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drepturile şi obligaţiile ce rezultă din raportul contractual cu Agenţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale & Bucureşti Ilfov.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, viceprimarului comunei Grindu, Agenţiei pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale & Bucureşti Ilfov şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului
comunei Grindu.
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PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Dragomir Elena Claudia

Nr.35.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 19.09.2019.

Contrasemnează,
Secretar comună
Ene Tudora

