ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

DISPOZIŢIE
privind convocarea în sedinţă de lucru de îndată a
Consiliului local Grindu, judetul Ialomiţa.

Primarul comunei GRINDU, județul Ialomița,
Având în vedere :
- necesitatea soluţionării problemelor de interes local;
- prevederile art.133, alin.(2), lit. “ a “, art.134, alin.(1), lit. “ a “ din O.U.G.nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temiul art.154, alin.(1) coroborat cu art.155, alin.(3), lit. “ b “ și art.196, alin.(1), lit. “ b
“ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
emite prezenta
DISPOZIŢIE:

Art.1. Se convoacă în ședință de lucru de îndată consilieri Consiliului local Grindu,
judeţul Ialomita, în ziua de 27.04.2021, orele 15,00, la sala de sedinţe a Căminului Cultural.
Ședința se desfășoară cu participarea fizică a consilierilor locali și on-lline.
Art.2. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziție.
Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor
locali ai comunei Grindu pe suport de hârtie.
Art.4. Prezenta dispoziție se comunică de către secretarul general al comunei Grindu
potrivit prevederilor art.135, alin.(4) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările următoare.

PRIMAR,
Trîmbițașu Marian
Contrasemneză pt.legalitate
Secretar general al comunei Grindu,
Ene Tudora

Nr.49.
Emisă la GRINDU.
Astăzi 27.04.2021.

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

ANEXĂ
la Disp.nr.49 din 27.04.2021.

PROIECTUL ORDINII DE ZI
pentru şedinţa ordinară de lucru a Consiliului local Grindu
din data de 27.04.2021, ora 15,00

Proiectul ordinii de zi este următorul :
1. Aprobarea procesului verbal de şedinţă din data de 21.04.2021.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale către Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Ialomița.
Iniţiator : dl. primar Trîmbițașu Marian
Comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectul de hotărâre :
Comisia pentru activități economico financiare, agricultura, activități social culturale,
culte, juridică și de agricultură, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate
şi familie, protecţia copilului, tineret și sport și Comisia pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţia mediului şi turism.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea deființării imobilului – C1 din C.F.nr.22420,
situat în comuna Grindu, str. Înv.Simionescu Ion, nr.3, județul Ialomița.
Iniţiator : dl. primar Trîmbițașu Marian
Comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectul de hotărâre :
Comisia pentru activități economico financiare, agricultura, activități social culturale,
culte, juridică și de agricultură, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate
şi familie, protecţia copilului, tineret și sport și Comisia pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţia mediului şi turism.
4. Proiect hotărâre privind aprobarea devizului general, indicatorilor tehnico-economici și
a
cofinanțării de la bugetul local pentru realizarea obiectivul de investiţii: “Desființare locuință
parter și construire teren de sport multifuncțional în comuna Grindu, județul Ialomța”.
Iniţiator : dl. primar Trîmbițașu Marian
Comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectul de hotărâre :
Comisia pentru activități economico financiare, agricultura, activități social culturale,
culte, juridică și de agricultură, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate
şi familie, protecţia copilului, tineret și sport și Comisia pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţia mediului şi turism.
Materiale înscrise pe ordinea de zi :
1. Aprobarea procesului verbal de şedinţă din data de 21.04.2021.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale către Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Ialomița.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea deființării imobilului – C1 din C.F.nr.22420,
situat în comuna Grindu, str. Înv.Simionescu Ion, nr.3, județul Ialomița.
4. Proiect hotărâre privind aprobarea devizului general, indicatorilor tehnico-economici și a

cofinanțării de la bugetul local pentru realizarea obiectivul de investiţii: “Desființare locuință
parter și construire teren de sport multifuncțional în comuna Grindu, județul Ialomța”.

PRIMAR,
Trîmbițașu Marian

SECRETAR GENERAL AL UAT,
Ene Tudora

MINUTA
şedinţei de lucru a Consiliului local Grindu
din data de 27.04.2021.
În conformitate cu art.11 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la
întocmirea și afișarea minutei ședinţei de lucru a Consiliului local Grindu din data de
27.04.2021.
S-au adoptat următoarele hotărâri:
1. Hotărârea nr.16 din 27.04.2021 privind aprobarea cotizaţiei anuale către Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, pentru anul 2021, adoptată cu un număr de 8 voturi
„pentru”.
2. Hotărârea nr.17 din 27.04.2021 privind aprobarea deființării imobilului – C1 din
C.F.nr.22420, situat în comuna Grindu, str. Înv.Simionescu Ion, nr.3, județul Ialomița, adoptată
cu un număr de 8 voturi „pentru”.
3. Hotărârea nr.18 din 27.04.2021 privind aprobarea devizului general, indicatorilor
tehnico-economici și a cofinanțării de la bugetul local pentru realizarea obiectivul de investiţii:
“Desființare locuință parter și construire teren de sport multifuncțional în comuna Grindu,
județul Ialomța”, adoptată cu un număr de 8 voturi „pentru”.

