ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind actualizarea chiriei pentru persoanele fizice şi juridice
care deţin contracte de inchiriere, prin incredinţare directă, aprobate prin
H.C.L.nr.18/02.06.2010.
Nr. 9 din 28.01.2013.

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
In conformitate cu :
- prevederile H.C.L.nr.18 din 02.06.2010 privind inchirierea prin incredinţare
directă a unor suprafeţe de teren din domeniul privat al localităţii Grindu;
Analizând :
- adresa din data de 12.02.2013 emisă de Direcţia Naţională de Statistică Ialomiţa;
Având in vedere:
- expunerea de motive nr.196 din 28.01.2013 a dlui primar al comunei Grindu,
- raportul nr. 195 din 28.01.2013 al compartimentului de specialitate;
- raportul nr.28 din 28.01.2013 al comisiei de specialitate;
- aviz legalitate nr.9 din 28.01.2013 emis de secretarul comunei Grindu;
In temeiul art.36, alin.(2), lit. „ c ” şi alin.(9) şi art.45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se actualizează preţul chiriei, prin aplicarea ratei inflaţiei, pe perioada ianuarie
2013 faţă de iulie 2010, in procent de 12,33 %.
Art.2. Preţul chiriei lunare va fi de 0,11 lei/mp.
Art.3. Actualizarea preţului chiriei se va face prin act adiţional pentru fiecare persoană
fizică sau juridică ce are in chirie terenurile agricole, stabilite prin H.C.L.nr.18 din
02.06.2010.
Art.4. Se mandatează pe dl. primar – Cristache Constantin sa semneze actele
adiţionale la contractele de inchiriere.
Art.5. Se aprobă modelul actului adiţional confom anexei nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul
Primăriei comunei Grindu şi pe site-ul propriu www.grindu.ro.
Art. 7. Primarul comunei şi compartimentul de impozite şi taxe locale vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionică Ionel
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Adoptată la GRINDU.
Astăzi 27.02.2013.

