ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRINDU

PROIECT DE H O T Ă R Â R E
privind modificarea art. 2.1 şi 4.1 al Contractului de inchiriere
nr. 956 din 29.06.2010 incheiat intre Consiliul local Grindu şi S.C.Real Company S.R.L.
Nr.20 din 25.10.2012.

Consiliul local al comunei Grindu, judetul Ialomita,
In conformitate cu :
- prevederile H.C.L.nr.17 din 28.09.2012 pentru modificarea şi completarea
H.C.L.nr.10/28.04.2011 privind insuşirea inventarului bunurilor din domeniul privat al
comunei Grindu, judeţul Ialomiţa;
Având in vedere:
- expunerea de motive nr.1922 din 23.10.2012 a dlui primar al comunei Grindu,
- raportul nr.1921 din 23.10.2012 al compartimentului de specialitate;
- raportul nr.11 din 25.10.2012 al comisiei de specialitate;
- aviz legalitate nr.20 din 25.10.2012 emis de secretarul comunei Grindu;
In temeiul art.36, alin.(2), lit. „ c ”, coroborat cu alin.(5), lit.” b „, art. 119, art.121,
alin.(1) şi (2), respectiv 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.Se aprobă modificarea art. 2.1 din Contractului de inchiriere nr. 965 din
29.06.2010 in sensul majorării unei suprafeţei de teren inchiriate iniţial, respectiv suprafaţa de
2028 mp, cu 46 mp şi va rezulta suprafaţa de 2074 mp, ca urmare a efectuării măsurătorilor
cadastrale.
Art.2.Se aprobă modificarea art. 4.1 din Contractului de inchiriere nr. 970 din
29.06.2010 in sensul stabilirii chiriei aferente suprafeţei de 2074 mp care va fi in sumă de
206 lei/lună.
Art. 3. Celelalte prevederi ale contractului de inchiriere nr. 965 din 29.06.2010 rămân
neschimbate.
Art. 4. Se mandatează primarul comunei Grindu să semneze actul adiţional, conform
Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul
Primăriei comunei Grindu şi pe site-ul propriu www.grindu.ro.
Art. 6. Compartimentele Secretariat şi Impozite şi Taxe vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Cristache Constantin

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
HOTĂRÂRE
privind modificarea art. 2.1 şi 4.1 al Contractului de inchiriere
nr. 956 din 29.06.2010 incheiat intre Consiliul local Grindu şi S.C.Real Company S.R.L.
Consiliul local al comunei Grindu, judetul Ialomita,
In conformitate cu :
- prevederile H.C.L.nr.17 din 28.09.2012 pentru modificarea şi completarea
H.C.L.nr.10/28.04.2011 privind insuşirea inventarului bunurilor din domeniul privat al
comunei Grindu, judeţul Ialomiţa;
Având in vedere:
- expunerea de motive nr.1922 din 23.10.2012 a dlui primar al comunei Grindu,
- raportul nr.1921 din 23.10.2012 al compartimentului de specialitate;
- raportul nr.11 din 25.10.2012 al comisiei de specialitate;
- aviz legalitate nr.20 din 25.10.2012 emis de secretarul comunei Grindu;
In temeiul art.36, alin.(2), lit. „ c ”, coroborat cu alin.(5), lit.” b „, art. 119, art.121,
alin.(1) şi (2), respectiv 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.Se aprobă modificarea art. 2.1 din Contractului de inchiriere nr. 965 din
29.06.2010 in sensul majorării unei suprafeţei de teren inchiriate iniţial, respectiv suprafaţa de
2028 mp, cu 46 mp şi va rezulta suprafaţa de 2074 mp, ca urmare a efectuării măsurătorilor
cadastrale.
Art.2.Se aprobă modificarea art. 4.1 din Contractului de inchiriere nr. 970 din
29.06.2010 in sensul stabilirii chiriei aferente suprafeţei de 2074 mp care va fi in sumă de
206 lei/lună.
Art. 3. Celelalte prevederi ale contractului de inchiriere nr. 965 din 29.06.2010 rămân
neschimbate.
Art. 4. Se mandatează primarul comunei Grindu să semneze actul adiţional, conform
Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul
Primăriei comunei Grindu şi pe site-ul propriu www.grindu.ro.
Art. 6. Compartimentele Secretariat şi Impozite şi Taxe vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Constantin Ioana
Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora
Nr.33.
Adoptată la GRINDU.
Astazi 26.11.2012.

