ROM ANIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROIECT DE H O T Ă R Ă R E
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.23/29.05.2001
privind inventarului bunurilor
aparţinând domeniului public al comunei Grindu.

Consiliul local Grindu, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere :

prevederile art.3, alin.(4), art-7, lit”f” şi Anexa – LISTA cuprinzand unele bunuri
care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, Lista III, pct.2 din Legea
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Anexei nr.1 – Norme tehnice, pct.VI şi X şi Anexa 3, lit.”h” din
H.G.nr.548/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunelor, oraşelor, municipiilor si judeţelor;
Examinând :
raportul nr.96 din 17.01.2011 a primarului comunei Grindu;
raportul nr.10 din 17.01.2011 a comisiei de specialitate;
avizul de legalitate nr.2/17.01.2011 emis de secretarul comunei;
In temeiul art.45 şi art.120 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului local Grindu nr.23 din 29 mai 2001 privind inventarul bunurilor ce aparţin domeniului
public al comunei Grindu,modificată prin H.C.L.nr. 24/16.07.2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

a. La Secţiunea I – Bunuri imobile, poziţia 28 – grădiniţa de copii – coloana 3 va avea

următorul cuprins : „ Construită din cărămidă, acoperiş tip şarpantă, învelitoare tablă. Alcătuită din 7 săli de clasă, 6 holuri, baie şi
magazie de lemne, in suprafaţă construită de 443 m.p., având următoarele vecinătăţi : N-S.C.Malprod, S-I.I.Cristache Constantin,
E- Real Company si V – drum stradal” şi teren aferent 2.699 mp, iar coloana 5 va avea cuprinsul : „ 248.490” şi „68.034”.
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.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Profir Marin

