ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRINŢIEŞ
PROIECT - HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local Grinţieş pe o
perioadă de trei luni
Consiliul local al comunei Grinţieş, judeţul Neamţ,
Având în vedere prevederile art. 9, aliniat (1) din Regulamentul
Cadru de Organizare şi Funcţionare a Consiliilor locale aprobate prin Ordonanţa
Guvernului nr. 35/2002; a Legii nr. 673/2002 privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Consiliilor locale;
Având în vedere propunerea domnului consilier Gabor Ludovic care
propune ca preşedinte de şedinţă a Consiliului local pe o perioadă de trei luni pe
domnul consilier Curcă Nicolae care a fost ales în unanimitate de domnii
consilieri, preşedinte de şedinţă pe o perioadă de trei luni;
În temeiul dispoziţiilor art. 35 aliniat (1); art. 36 aliniat (1); art. 45
aliniat (1) şi ale art. 115 aliniat (1) litera „b” din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic – Se alege pe o perioadă de 3 luni ca preşedinte de şedinţă
a consiliului local Grinţieş, domnul consilier Curcă Nicolae.

INITIATOR,
Gabor Ludovic - consilier
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
IMP SECRETAR COMUNEI
Ciucanu Oana Raluca
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ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRINŢIEŞ
PROIECT - HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea hotărârii nr. 20/14.03.2017 privind aprobarea
inventarului domeniului public şi privat al comunei Grinţieş, judeţul Neamţ, pentru anul 2016
Consiliul local al comunei Grinţieş;
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (4), art. 4 şi art. 21 alin.(2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare şi
a Hotărârii de Guvern nr. 548/1999 cu privire la aprobarea Normelor Tehnice pentru în4tocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, oraşelor, municipiilor
şi judeţelor;
Văzând expunerea de motive a domnului primar nr. 2383/7.06.2017 şi raportul de
specialitate nr. 2384/7.06.2017;
Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate;
În temeiul disp. art.36 alin. (1) şi (2) lit.”c „ precum şi ale art.45 alin.(3) şi ale art.115
alin.(1) lit ”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată,cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă modificarea şi completarea hotărârii nr. 20/14.03.2017 privind inventarul
domeniul public al comunei Grinţieş, judeţul Neamţ, conform anexei 1 care face parte integrantă
din prezentul proiect de hotărâre;
Art. 2. Se aprobă modificarea şi completarea hotărârii nr. 20/14.03.2017 privind inventarul
domeniul privat al comunei Grinţieş, judeţul Neamţ, conform anexei 1 care face parte integrantă
din prezentul proiect de hotărâre;
Art.3. Primarul comunei Grinţieş, compartimentul financiar contabil şi Comisia de
inventariere vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului proiect de hotărâre.
Art.4. Secretarul comunei Grinţieş va comunica şi transmite prezentul proiect de hotărâre
persoanelor şi autorităţilor interesate.
INIŢIATOR
Alexandroaia Vasile - primar
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AVIZAT P. LEGALITATE
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Ciucanu Oana Raluca

