ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind modificarea H.C.L.nr.42/21.11.2013 privind vânzarea terenului intravilan
Lot.nr.45, in suprafaţă de 2.530 mp, situat in comuna Grindu, către S.C.Pontica S.R.L.,
pe care il deţine in prezent in inchiriere.
Nr.49 din 18.12.2013.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
In conformitate cu :
- prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art.1650, alin.(1), art.1652, art.1657, art.1660, art.1666, alin.(1),
art.1672, art.1673, art.1676, art.1719 şi art.1730 din Legii nr. 287/2009 – Codul Civil,
republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art. 152, alin.(1) coroborat cu art.153, alin.(1), lit.” b “ din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având in vedere :
- expunerea de motive nr.2456 din 16.12.2013 a primarului comunei Grindu;
- raportul de evaluare inregistrat sub nr.1108 din 27.05.2013;
- prevederile H.C.L.nr.10/28.04.2011 privind inventarul bunurilor ce aparţin
domeniului privat al comunei, cu modificările şi completările ulterioare (poziţia nr.45 din
anexă);
- raportul viceprimarului comunei Grindu inregistrat sub nr.2455 din 16.12.2013;
- rapoartele nr.26 din 16.12.2013 şi nr.78 din 18.12.2013 ale comisiilor de
specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr.49 din 18.12.2013;
In temeiul art.36, alin(1), alin.(2), lit. “ c “ coroborat cu alin.(5), lit.”b” , art. 123, alin.
(1) si alin. (3), art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. “Art.3 din H.C.L.nr.42 din 21.11.2013 privind vânzarea terenului intravilan
Lot.nr.45, in suprafaţă de 2.530 mp, situat in comuna Grindu, către S.C.Pontica S.R.L.,
pe care il deţine in prezent in inchiriere, va avea următorul conţinut : Preţul care urmează a fi
achitat proprietarului terenului situat in intravilanul comunei Grindu este de 16.698 lei, fără
TVA. Preţul stabilit va fi plătit la data incheierii contractului de vânzare – cumpărare”.
Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L.nr.42 din 21.11.2013 rămân neschimbate.
Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Prefectului judeţului
Ialomiţa, primarului comunei Grindu, compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate a primarului comunei Grindu şi S.C.Pontica Chim SRL cu sediul in localitatea
Slobozia, judeţul Ialomiţa.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Minea Niţă
Nr.61.

Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora

Adoptată la GRINDU.
Astăzi 23.12.2013.

