ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
pentru modificarea și completarea H.C.L.nr.19/24.11.2020 privind constituirea
comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa
Nr. 4 din 16.03.2021.

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa;
În conformitate cu :
- prevederile art.124 și art.129, alin.(2), lit.” a „ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Analizând :
- Încheierea din Dosarul nr.3928/330/2020/a2 din data de 09.02.2021 a Judecătoriei
Urziceni prin care s-a dispus validarea mandatului de consilier local supleant pentru doamna
Matei Elena;
Având în vedere :
- referatul de aprobare a primarului comunei Grindu, nr.554 din 16.03.2021;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.555 din 16.03.2021;
- avizul comisiilor de specialitate, nr. ____din ___________;
- avizul de legalitate nr.4 din 16.03.2021 emis de secretarul general al comunei;
În temeiul art.139, alin.(1) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se modifică și se completează art.1, alin.(1), pct.3 din H.C.L.nr.19/24.11.2020,
astfel Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism va avea
următoarea componenţă :
- Stanciu Marin Sorin - preşedinte;
- Ioniță Constantin - secretar;
- Matei Elena - membru.
Art.2. Celelalte articole din H.C.L.nr.19/24.11.2020 rămân neschimbate.
Art.3. (1). Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate și primarului comunei Grindu pentru luarea la cunoştinţa și
ducerea la îndeplinire, prin grija secretarului general al comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii
publice locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro .

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Trîmbițașu Marian

RO MÂ NIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L.nr.19/24.11.2020 privind constituirea
comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa;
În conformitate cu :
- prevederile art.124 și art.129, alin.(2), lit.” a „ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Analizând :
- Încheierea din Dosarul nr.3928/330/2020/a2 din data de 09.02.2021 a Judecătoriei
Urziceni prin care s-a dispus validarea mandatului de consilier local supleant pentru doamna
Matei Elena;
Având în vedere :
- referatul de aprobare a primarului comunei Grindu, nr.554 din 16.03.2021;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.555 din 16.03.2021;
- avizul comisiilor de specialitate, nr. 18, 18 și 21din 17.03.2021;
- avizul de legalitate nr.4 din 16.03.2021 emis de secretarul general al comunei;
În temeiul art.139, alin.(1) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se modifică și se completează art.1, alin.(1), pct.3 din H.C.L.nr.19/24.11.2020,
astfel Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism va avea
următoarea componenţă :
- Stanciu Marin Sorin - preşedinte;
- Ioniță Constantin - secretar;
- Matei Elena - membru.
Art.2. Celelalte articole din H.C.L.nr.19/24.11.2020 rămân neschimbate.
Art.3. (1). Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate și primarului comunei Grindu pentru luarea la cunoştinţa și
ducerea la îndeplinire, prin grija secretarului general al comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii
publice locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro .
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Anghel Mihai Ionuț
Contrasemnează pt. legalitate,
Secretar general al comunei Grindu
Ene Tudora
Nr.7.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 22.03.2021.
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