ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL GRINDU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind închirierea suprafeţei agricole de 12.178 mp.situată in
extravilanul comunei Grindu către S.C.OMV PETROM
Asset IX Moldova Sud, pe perioada remedierii lucrărilor de construcţii.
Nr.35 din 01.09.2014.

Consiliul local al comunei Grindu, judetul Ialomiţa,
Având in vedere:
- expunerea de motive nr.1677 din 01.09.2014 a dlui primar al comunei Grindu,
- raportul nr.1676 din 01.09.2014 al compartimentului de specialitate;
- prevederile H.C.L.nr.10/28.04.2011 privind însuşirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul privat al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa, cu modificările şi completările
ulterioare;
- raportele comisiilor de specialitate nr.13 şi nr.114 din 01.09.2014;
- aviz legalitate nr.35 din 01.09.2014 emis de secretarul comunei Grindu;
In conformitate cu :
- prevederile art.6, lit.” c “ din Legea nr.238/2004 a petrolului, cu modificările şi
completările ulterioare;
In temeiul art.36, alin.(2), lit. „ c ”, coroborat cu alin.(5), lit.” b „, art. 119 şi art.45, alin.(1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.(1). Se aprobă inchirierea suprafeţei agricole de 12.178 mp către S.C.OMV PETROM
Asset IX Moldova Sud, in vederea realizării investiţiei : “Înlocuire conductă ţiţei Parc 28 Brăgăreasa
– Parc 5 Grindu”.
(2). Preţul inchirierii este de 3,5 lei/mp/an.
(3). Terenul prevăzut la alin.(1) aparţine domeniului privat al comunei şi este situat in
extravilanul comunei, astfel: tarlaua 4, parcela 1 - suprafaţa de 3.125 mp şi tarlaua 7/1, parcela 1/1 suprafaţa de 9.053 mp, conform planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor prevăzute in
anexa nr.1.
Art.2.Termenul de inchiriere este de 24 luni de la data semnării contractului de inchiriere.
Art.3. Se aprobă contractului de inchiriere, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3. Se împuterniceşte dl.primar al comunei Grindu să semneze contractul de inchiriere.
Art.4.(1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării
controlului de legalitate, primarului comunei Grindu, S.C.OMV PETROM Asset IX Moldova Sud şi
se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice şi pe siteul propriu www.grindu.ro.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Cristache Constantin
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Consiliul local al comunei Grindu, judetul Ialomiţa,
Având in vedere:
- expunerea de motive nr.1677 din 01.09.2014 a dlui primar al comunei Grindu,
- raportul nr.1676 din 01.09.2014 al compartimentului de specialitate;
- prevederile H.C.L.nr.10/28.04.2011 privind însuşirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul privat al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa, cu modificările şi completările
ulterioare;
- raportele comisiilor de specialitate nr.13 şi nr.114 din 01.09.2014;
- aviz legalitate nr.35 din 01.09.2014 emis de secretarul comunei Grindu;
In conformitate cu :
- prevederile art.6, lit.” c “ din Legea petrolului, nr.238/2004, cu modificările şi
completările ulterioare;
In temeiul art.36, alin.(2), lit. „ c ”, coroborat cu alin.(5), lit.” b „, art. 119 şi art.45, alin.(1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.(1). Se aprobă inchirierea suprafeţei agricole de 12.178 mp către S.C.OMV PETROM
Asset IX Moldova Sud, in vederea realizării investiţiei : “Înlocuire conductă ţiţei Parc 28 Brăgăreasa
Parc 5 Grindu”.
(2). Preţul inchirierii este de 3,5 lei/mp/an.
(3). Terenul prevăzut la alin.(1) aparţine domeniului privat al comunei şi este situat in
extravilanul comunei, astfel: tarlaua 4, parcela 1 - suprafaţa de 3.125 mp şi tarlaua 7/1, parcela 1/1 suprafaţa de 9.053 mp, conform planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor prevăzute in
anexa nr.1.
Art.2.Termenul de inchiriere este de 24 luni de la data semnării contractului de inchiriere.
Art.3. Se aprobă modelul contractului de inchiriere, conform Anexei nr.2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se împuterniceşte dl.primar al comunei Grindu să semneze contractul de inchiriere.
Art.4.(1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării
controlului de legalitate, primarului comunei Grindu, S.C.OMV PETROM Asset IX Moldova Sud şi
se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice şi pe siteul propriu www.grindu.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionică Ionel
Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora
Nr.41.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 09.09.2014.

