
              ROMANIA  

     JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL LOCAL GAESTI   

 

  PROIECT DE  HOTARARE 

privind aprobarea tarifului pentru inchirierea, in vederea desfasurarii de cursuri de  legislatie 

rutiera , a unui spatiu situat  la parterul internatului Colegiului  National ,,Vladimir  Streinu ,,  

Consiliul Local al Orasului Gaesti ; 

Avand in vedere  :  

- expunerea de  motive  a domnului primar  , Gheorghe  Grigore  ;  

- cererea cu numarul 416/05.07.2017, prin care  domnul Militaru Aurel  solicita inchirierea unui 

spatiu situat in incinta  internatului Colegiului  National ,,Vladimir  Streinu ,, 

-  raportul intocmit de  Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;  

- avizul comisiilor Juridice, al comisiei pentru Invatamant , Cultura  din cadrul Consiliului Local 

Gaesti ;  

În conformitate cu : 

- art. 123 , alin.1 si 2  din Legea 215/2001, Legea Administratiei Publice Locale , cu modificarile 

si  completarile  ulterioare ; 

 - art.14-16  , din Legea 213/1998 peivind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia  , 

modificata ; 

- art. 868 Cod Civil; 

- art.112 , aln.1 si 2 din Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale ; 

În temeiul art.36, alin.2, lit,,.c,, coroborat cu alin.5, lit.,,a,,, , art.45, alin.3, din Legea 

nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 

SE  PROPUNE : 

 

ART.1 – Se  aproba inchirierea unui spatiu in suprafata de  44 m.p., in incinta  internatului 

Colegiului  National ,,Vladimir  Streinu ,, , la parter .  



 ART.2 – Inchirierea se  va face in urma unei licitatiii   publice , organizata in conditiile legii .  

ART.3- Pretul de pornire la licitatie este  de 200 lei /luna , iar durata  propusa a inchirierii este de 

5 ani. 

ART.4 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se  obliga Primarul Orasului Gaesti   , 

Serviciul Buget – Contabilitate  , Impozite si Taxe Locale , Informatica  si Colegiului  National 

,,Vladimir  Streinu ,, 

ART.5 – Prezenta Hotarare se  va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si  

persoanelor/  compartimentelor mentionate in art.4 .  

 

 

 

INITIATOR  ,  

Primar ,  

 

Jr. Gheorghe Grigore  

 

 

 

 

                                                                                                                Avizat de  legalitate   

 

                                                                                                                   Secretar  ,  

 

                                                                                                                 Jr. Diaconu Mitica 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPUNERE DE  MOTIVE   

privind aprobarea tarifului pentru inchirierea, in vederea desfasurarii de cursuri de  legislatie 

rutiera , a unui spatiu situat  la parterul internatului Colegiului  National ,,Vladimir  Streinu ,, 

 

 

 

 

 

 

      Avand in verdure cererea  domnului  Militaru  Aurel  , cat si adresa   conducerii Colegiului  

National ,,Vladimir  Streinu ,, inregistrata sub numarul   11.322 din data de 25.07.2017 , va 

supun atentiei  proiectul de  hotarare  specificand ca spatiul  ce va fi inchiriat prin licitatie  

publica  are o suprafata de 44 m.p. si este situat la parterul internatului , cladire care face parte 

din  domeniul public al Unitatii Administrativ Teritoriale  .  

   Pretul de pornire la licitatie este  de 200 leio /luna , iar durata  propusa a inchirierii este de 5 

ani. 

 

 

 

Primar ,  

 

Jr. Gheorghe Grigore 


