ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.23/29.05.2001 privind insuşirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa,
actualizată prin H.C.L.nr.24/16.07.2009.
Nr.12 din 15.03.2013.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa;
Având în vedere :
- prevederile art.3, alin.(1) şi (4) şi art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând :
- expunerea de motive a dlui primarului inregistrată sub nr.474 din 04.03.2013;
- raportul viceprimarului, nr.474 din 04.03.2013;
- rapoartele comisiilor de specialitate, nr.34/15.03.2013 şi 10/15.03.2013;
-avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr.12 din 15.03.2013;
In temeiul art.36, alin.(2), lit. „ c ”, 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. Poziţia 31 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului local Grindu nr.23 din 29.05.2001
privind inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Grindu, actualizată prin
H.C.L.nr.24/16.07.2009, se modifică şi va avea conţinutul prevăzut in Anexa nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă radierea poziţiei nr.42 din H.C.L.nr.24/16.07.2009 privind reactualizarea
inventarului bunurilor apartinând domeniului public al comunei Grindu.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate şi primarului comunei Grindu 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
locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Cristache Constantin

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.23/29.05.2001 privind insuşirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa,
actualizată prin H.C.L.nr.24/16.07.2009.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa;
Având în vedere :
- prevederile art.3, alin.(1) şi (4) şi art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând :
- expunerea de motive a dlui primarului inregistrat sub nr.474 din 04.03.2013;
- raportul viceprimarului, inregistratt cu nr.474 din 04.03.2013;
- rapoartele comisiilor de specialitate, nr.34/15.03.2013 şi 10/15.03.2013;
-avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr.12 din 15.03.2013;
In temeiul art.36, alin.(2), lit. „ c ”, 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. Poziţia 31 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului local Grindu nr.23 din 29.05.2001
privind inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Grindu, actualizată prin
H.C.L.nr.24/16.07.2009, se modifică şi va avea conţinutul prevăzut in Anexa nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă radierea poziţiei nr.42 -clădire dispensar medical din H.C.L.nr.24/16.07.2009
privind reactualizarea inventarului bunurilor apartinând domeniului public al comunei Grindu.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate şi primarului comunei Grindu 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
locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Busuioc Petre
Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora

Nr.13.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 29.03.2013.

CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

Nr.
crt.

1.

Codul de
clasificare

ANEXA nr.1.
la H.C.L.nr.13/29.03.2013.

Denumirea bunului

Elemente de
identificare

Anul
dobâdirii

Teren arabil
intravilan(sat nou)

Lot nr.1- 10350 mp
Lot.nr.3 – 150 mp

1964

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Busuioc Petre

Situaţia
juridică.Denumire
act de proprietate
sau alte cate
doveditoare
H.G.nr.548/1999

Contrasemnează,
Secretar comună,
Ene Tudora

