
              ROMANIA   

   JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL  LOCAL GAESTI  

 

PROIECT DE  HOTARARE 

privind modificarea  Hotararii Consiliului Local Gaesti  nr.33 din 06.03.2016 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului 

,, Reabilitarea , modernizarea infrastructurii educationale  Scoala gimnaziala  

,, Radu cel Mare    ,, 

Consiliul Local al Orasului Gaesti , 

Avand in vedere: 

- expunerea de  motive a domnului primar  , jr. Gheorghe Grigore ; 

- raportul  Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului  ; 

- avizul  Comisiei   pentru  programul  de dezvoltare  economico – sociala , buget finante   din 

cadrul Consiliului Local Gaesti si al Comisiei Juridice  din cadrul Consiliului Local Gaesti  ; 

In conformitate cu  : 

- prevederile alin. (1) si (2) ale  art. 41 al Legii  finanţelor publice   locale nr. 273/2006, 

modificată şi completată ; 

- prevederile  Ordonantei Guvernului 28/2013 ; 

- art.  59 alin.(1) si (2) din Legea nr.24/2000,privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-  prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si ale alin. (4) lit. d) din  Legea  nr. 215/2001, privind  

administratia publica locala, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare ; 

In temeiul : 

-prevederilor art.45  ( 1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

SE PROPUNE  : 

ART.1 - Se aproba  modificarea  Hotararii Consiliului Local nr. 33 din 06.03.2016  pentru 

aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului ,, Reabilitarea , modernizarea 

infrastructurii educationale  - educationale  Scoala gimnaziala ,,  Radu cel Mare    ,,        in orasul 

Gaesti  ,, in conformitate  cu  raportul nr. 15.857 din 12.10.2017, al  Biroului Urbanism si 

Amenajarea Teritoriului , care face parte integranta din prezenta hotarare  . 



ART. 2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti si 

Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului  , Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale , 

Informatica . 

ART.3- Prezenta hotarare se  va inainta Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si  

persoanelor / compartimentelor  mentionate la punctul 2. 

 

 

 

 

I N I T IA T O R   , 

Primar , 

Jr. Gheorghe Grigore 

 

 

 

 

 

 

                                                                      AVIZAT DE  LEGALITATE ,  

                                                                     Secretar   ,  

                                                                Jr . Diaconu Mitica  

 

 

 

 

 



 

EXPUNERE DE  MOTIVE   

la proiectul de  hotarare  privind modificarea  Hotararii Consiliului Local Gaesti  nr.33 din 

06.03.2016 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului 

,, Reabilitarea , modernizarea infrastructurii educationale  Scoala gimnaziala  

,, Radu cel Mare    ,, 

 

 

 

          Propun spre aprobare  Consiliului Local Gaesti  , prezentul  proiect de  hotarare   vizand   

privind modificarea  Hotararii Consiliului Local Gaesti  nr.33 din 06.03.2016 pentru aprobarea 

indicatorilor tehnico – economici ai proiectului ,, Reabilitarea , modernizarea infrastructurii 

educationale  Scoala gimnaziala ,, Radu cel Mare    ,, 

           Modificarea  Hotararii  se impune  , ca urmare  a includerii obiectivului susmentionat  in 

lista obiectivelor  finantate  prin PNDL si alocarea unei sume de  bani  conform programului  . 

 

 

 

 

Primar 

Gheorghe Grigore 


