ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
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
Nr.20 din 12.05.2021.
Consiliul local al comunei GRINDU, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile art.3 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.11, alin.(1), alin.(4) - (5) din Legea nr.241/2006 privind
serviciul alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Analizând :
- adresele nr.72 din 01.03.2021 și nr.79 din 16.04.2021 emise de către ADI Ecoaqua;
Având în vedere :
- referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Grindu, nr.1080 din 12.05.2021;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.1081 din 12.05.2021;
- avizele comisiilor de specialitate, nr.__, nr.__ și nr.__ din___________;
- avizul de legalitate nr.20 din 12.05.2021 emis de secretarul general al comunei
Grindu, județul Ialomița;
În temeiul art.129, alin.(2), lit.” d “ coroborat cu alin.(7), lit.” n “, art.139, alin.(1),
art.196, alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă 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
și
Ialomița,
în
perioada
2014-2020”,
a
terenurilor
pentru
construcția/extinderea/reablitarea obiectivelor de investiții din cadrul proiectului menționat,
conform Anexei nr.1 – Lista de investiții UAT Grindu și Anexei nr.2 – Piese desenate, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Obiectivele de investiții aferente proiectului menționat la art.1 se vor
construi/extinde/reablita pe terenul/terenurile care se află în domeniul public al comunei
Grindu, terenuri disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Grindu și la ADI „ECOAQUA”
Călăraşi, 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.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Trîmbițașu Marian
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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
Consiliul local al comunei GRINDU, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile art.3 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.11, alin.(1), alin.(4) - (5) din Legea nr.241/2006 privind
serviciul alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Analizând :
- adresele nr.72 din 01.03.2021 și nr.79 din 16.04.2021 emise de către ADI Ecoaqua;
Având în vedere :
- referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Grindu, nr.1080 din 12.05.2021;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.1081 din 12.05.2021;
- avizele comisiilor de specialitate, nr.34, nr.34 și nr.37 din 14.05.2021;
- avizul de legalitate nr.20 din 12.05.2021 emis de secretarul general al comunei Grindu;
În temeiul art.129, alin.(2), lit.” d “ coroborat cu alin.(7), lit.” n “, art.139, alin.(1), art.196,
alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă 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
și
Ialomița,
în
perioada
2014-2020”,
a
terenurilor
pentru
construcția/extinderea/reablitarea obiectivelor de investiții din cadrul proiectului menționat,
conform Anexei nr.1 – Lista de investiții UAT Grindu și Anexei nr.2 – Piese desenate, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Obiectivele de investiții aferente proiectului menționat la art.1 se vor
construi/extinde/reablita pe terenul/terenurile care se află în domeniul public al comunei Grindu,
terenuri disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Grindu și la ADI „ECOAQUA” Călăraşi,
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 ŞEDINŢĂ,
Anghel Mihai Ionuț

Nr.22.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 18.05.2021.

Contrasemnează pt. legalitate,
Secretar general al comunei Grindu
Ene Tudora
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