ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind închirierea prin încredinţare directă a unei suprafeţe de teren
din domeniul privat al comunei Grindu către dna Grigore Lilica
Nr.6 din 18.07.2016.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa;
În conformitate cu :
- prevederile art.10 şi art.36, alin.(2), lit.” c “, alin.(5), lit.” b “, art.37 şi art.123,
alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
- prevederile art.15, lit.” e “ din Legea nr.50/1991privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere :
- cererea dnei Grigore Lilica prin care solicită închirierea terenului aferent construcției
birouri poartă, deținută în proprietate pe raza comunei, ca urmare a cumpărării acestui imobil,
conform facturii fiscale nr.2270802/16.11.2005;
Examinând :
- expunerea de motive a dlui primarului înregistrată cu nr. 1714 din 18.07.2016;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.1489 din 15.06.2016;
- anexa nr.1, poziţia 44 la H.C.L. nr.10/28.04.2011 privind însuşirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Grindu, cu modificările şi completările
ulterioare;
- rapoartele comisiilor de specialitate, nr.4 şi 6 din 18.06.2016;
-avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr.6 din 18.07.2016;
În temeiul art.45, alin.(1) şi (3), art.115, alin.(1), lit.” b “ din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.Se aprobă închirierea prin încredinţare directă a suprafeţei de 269 mp, teren din
domeniul privat al comunei, având următoarele vecinătăţi : N : Teren domeniul privat al
comunei, S : Drum stradal, E : Teren domeniul privat al comunei, V : Drum stradal, către dna
Grigore Lilica, teren aferent construcției – birouri poartă, situat în comuna Grindu,
proprietatea acesteia, pentru chiria lunară de 19,05 lei.
Art.2. Termenul de închiriere este de 5 ani, iar chiria va fi indexată anual cu rata
medie a inflaţiei, conform buletinului statistic de preţuri.
Art.3. Împuternicește pe dl.viceprimar Ionică Ionel , să semneze contractul de
închiriere.

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, viceprimarului comunei Grindu şi inspectorului taxe şi
impozite pentru ducerea la îndeplinire, 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.
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