ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind numirea dlui Ionică Ionel – viceprimar al comunei Grindu ca reprezentant
în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul ADI „ ECOAQUA” CĂLĂRAŞI.
Nr.17 din 18.07.2016.

Consiliul local al comunei GRINDU, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere:
- adresa nr.698 din 06.07.2016 emisă de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOAQUA ”, Călăraşi;
- prevederile H.C.L.nr.24 din 27.05.2013 de aderare a comunei Grindu la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA ” Călăraşi;
Examinând:
- expunerea de motive nr.1722 din 18.07.2016 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr.1721 din 18.07.2016 al compartimentului de specialitate;
- raportul comisiei de specialitate, nr.11 din 18.07.2016;
- avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr.17 din 18.07.2016;
In temeiul art.36, alin.(2), lit.” e “ coroborat cu alin.(6), lit.” a “, pct.14, 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, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se numeşte dl.IONICĂ IONEL – viceprimar al comunei Grindu, ca reprezentant in
Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul ADI „ECOAQUA ” Călăraşi.
Art.2.(1).Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului şi instituţiilor interesate pentru conformitate, 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,
PRIMAR,
Vieriu Costel
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PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Minea Niţă

Nr.18.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 26.07.2016.

Contrasemnează,
Secretar comună
Ene Tudora

