
              ROMANIA  

     JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL LOCAL GAESTI   

 

  PROIECT DE  HOTARARE 

privind aprobarea inchirierii unei suprafete de  2,5 m.p.  , in fata  spatiului comercial  situat la 

intersectia  strazilor  13 Decembrie  cu  Ralea Nicolescu  , in vederea  amplasarii  unei arcade 

luminoase 

Consiliul Local al Orasului Gaesti ; 

Avand in vedere  :  

- expunerea de  motive  a domnului primar  , Gheorghe  Grigore  ;  

- cererea cu numarul 13084/29.08.2017, prin care  domnul Antonie Petrut , administrator al 

firmei PET – POS FULL SPORT      solicita inchirierea unei suprafete de  2,5 m.p.  , in fata  

spatiului comercial  situat la intersectia  strazilor  13 Decembrie  cu  Ralea Nicolescu  , in 

vederea  amplasarii  unei arcade luminoase; 

-  raportul intocmit de  Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;  

- avizul comisiilor Juridice si  al Urbanism   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; 

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  scoaterea la licitatie , in vederea inchirierii a unei suprafete de  2,5 m.p.  , in 

fata  spatiului comercial  situat la intersectia  strazilor  13 Decembrie  cu  Ralea Nicolescu  , in 

vederea  amplasarii  unei arcade luminoase . 



   

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

ART.3- Pretul de pornire la licitatie este  de 5euro/ m.p.  /luna , iar durata  propusa a inchirierii 

este de 5 ani. 

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

Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului ; 

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

persoanelor/  compartimentelor mentionate in art.4 .  

 

 

 

INITIATOR   , 

Primar , Gheorghe Grigore 

 

 

 

 

,                                                                           AVIZAT DE LEGALITATE     

                                                                               SECRETAR  ,  

                                                                             jr. Diaconu  Mitica 

 

 

 

 

 

 



 

EXPUNERE DE  MOTIVE   

la proiectul de  hotarare  privind aprobarea inchirierii unei suprafete de  2,5 m.p.  , in fata  

spatiului comercial  situat la intersectia  strazilor  13 Decembrie  cu  Ralea Nicolescu  , in 

vederea  amplasarii  unei arcade luminoase 

 

 

 

       Supun atentiei dumneavoastra  proiectul care are  ca obiect  aprobarea inchirierii unei 

suprafete de  2,5 m.p.  , in fata  spatiului comercial  situat la intersectia  strazilor  13 Decembrie  

cu  Ralea Nicolescu  , in vederea  amplasarii  unei arcade luminoase .  

     Prin  cererea  cu numarul 13084/29.08.2017, domnul Antonie Petrut , administrator al firmei 

PET – POS FULL SPORT      solicita inchirierea unei suprafete de teren de 2,5 m.p. , respective 

2.5 m lungime si  1 m latime .  

   In vederea solutionarii cererii propun ca  pretul de pornire la licitatie sa fie   de 5  euro/ m.p.  

/luna , iar durata  propusa a inchirierii este de 5 ani. 

 

 

 

 

 

 

 

Primar , 

 Gheorghe Grigore 


