
          Romania  

  Judetul Dambovita  

Consiliul Local Gaesti  

PROIECT DE   HOTARARE   

privind  aprobarea  unui  raport de  evaluare   

 

 

Consiliul Local Gaesti  , judetul Dambovita ;  

Avand in vedere  :  

- expunerea de  motive  a primarului Orasului Gaesti  ;  

- sinteza raportului de  evaluare  , intocmita   de  expert evaluator   Popescu Liviu  ; 

- raportul  nr .18.643 din 04.12.2017 , intocmit de  ing. Stanciu  Nicolae ;  

- raportul de  avizare  al  Comisiei Juridice  , al Comisiei Economice si al Comisiei pentru 

invatamant,  cultura  , protectie sociala ;   

In conformitate  cu  : 

- prevederile  Hotararii Consiliului Local Gaesti  nr. 93/28.09.2017 , privind  vanzarea 

apartamentului  situat in bl. 14 , sc.B ,  ap.5 ;  

       In temeiul  : art.45 alin.1 si art. 115 alin . 1 , lit . ,,b,,  din Legea 215 /2001 a administratiei 

publice  locale  , republicata  , cu  modificarile si  completarile ulterioare  ; 

SE   PROPUNE   :  

ART.1 -  Se aproba raportul de evaluare  intocmit de  expert  Popescu  Liviu   , pentru  imobilul  

situat  in  bl. 14, Sc. B , ap 5 , apartinand  domeniului  privat  al   Orasului  Gaesti  , conform 

sintezei la raportul de evaluare  , care face parte integranta din prezenta  hotarare .  

ART.2 – Cu  ducerea la indeplinire a prezentei se  obliga Biroul Urbanism si Amenajarea 

Teritoriului  .  

ART.3 -  Prezenta hotarare se  va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita , 

Primarului Orasului Gaesti  si  Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului  . 

INITIATOR   ,  

Primar  ,  

Jr. Gheorghe Grigore   

                                      Avizat de  Legalitate   ,  

                                                      Secretar  ,  

Jr. Diaconu Mitica  



EXPUNERE de   MOTIVE   

 la proiectul de  hotarare  privind  aprobarea  unui  raport de  evaluare   

 

 

 

   In conformitate   cu  prevederile  Hotararii Consiliului Local Gaesti  nr. 93/28.09.2017 , 

privind  vanzarea  apartamentului  situat in bl. 14 , sc. B ,  ap.5  , pentru stabilirea pretului  si 

intocmirea actului   de  vanzare  - cumparare  s-a procedat la realizarea unui raport  de evaluare    

a carui  sinteza vi s-a comunicat   .  

   Drept pentru care  am initiat prezentul proiect de  hotarare  .  

 

 

 

Primar  ,  

Jr. Gheorghe Grigore   


