ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

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

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

Art.1. Se convoacă în ședință ordinară de lucru consilieri Consiliului local Grindu,
judeţul Ialomita, în ziua de 18.05.2021, orele 15,00, la sala de sedinţe a Căminului Cultural.
Ședința se desfășoară cu participarea fizică a consilierilor locali.
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.52.
Emisă la GRINDU.
Astăzi 12.05.2021.

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

ANEXĂ
la Disp.nr.52 din 12.05.2021.

PROIECTUL ORDINII DE ZI
pentru şedinţa ordinară de lucru a Consiliului local Grindu
din data de 18.05.2021, ora 15,00

Proiectul ordinii de zi este următorul :
1. Aprobarea procesului verbal de şedinţă din data de 27.04.2021.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor loale pentru anul 2022.
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 pentru modificarea H.C.L.nr.25/17.12.2020 privind aprobarea
tipului, numărului și cuantumul burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din cadrul Școlii
Gimnaziale Grindu, în anul școlar 2020/2021.
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 modificarea şi completarea H.C.L.nr.23/29.05.2001 privind
însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Grindu, judeţul
Ialomiţa.
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.
5. Proiect hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului “Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în
judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”, a terenurilor pentru
construirea/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.
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.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale către “Grupul de
Acțiune Locală Ialomița Centrala Balaciu – Căzănești - Reviga”.
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.
7. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
Iniţiator : dl. primar Trîmbițașu Marian
8. Diverse.
Materiale înscrise pe ordinea de zi :
1. Aprobarea procesului verbal de şedinţă din data de 27.04.2021.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor loale pentru anul 2022.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L.nr.25/17.12.2020 privind aprobarea
tipului, numărului și cuantumul burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din cadrul Școlii
Gimnaziale Grindu, în anul școlar 2020/2021.
4. Proiect hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.23/29.05.2001 privind
insuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Grindu, judeţul
Ialomiţa.
5. Proiect hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului “Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în
judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”, a terenurilor pentru
construirea/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale către “Grupul de
Acțiune Locală Ialomița Centrala Balaciu – Căzănești - Reviga”.
7. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
8. Diverse.

PRIMAR,
Trîmbițașu Marian

SECRETAR GENERAL AL UAT,
Ene Tudora

