
            ROMANIA   

   JUDETUL DAMBOVITA   

CONSILIUL LOCAL GAESTI  

 

PROIECT DE  HOTARARE 

privind  aprobarea documentatiei tehnico-economice, pentru  obiectivul  de investitii  

,,Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala  Serban Cioculescu   - Gaesti’’ 

 

    Consiliul Local al Orasului Gaesti , 

 Avand in vedere:  

- expunerea de  motive a domnului primar  , Gheorghe Grigore ; 

-    raportul  Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr. 6246/17.04.2018  ;  

- raportul de avizare al Comisiei de  Urmabism si Buget Finante  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 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  ( 2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,  republicata , cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

HOTARASTE      : 

 

ART.1 -   Se aproba documentatia tehnico-economice, pentru  obiectivul  de investitii  

,,Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala  Serban Cioculescu   - Gaesti’’, 

conform raportului  intocmit  de  Biroul 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. 

 

 

INITIATOR  , 

Primar  , 

Jr. Gheorghe Grigore 

 

 

                                                                                     Avizat de  legalitate  ,. 

                                                                              Secretar  ,  

                                                                            Jr. Diaconu Mitica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EXPUNERE DE  MOTIVE   

la proiectul de  hotarare  privind  aprobarea documentatiei tehnico-economice, pentru  obiectivul  

de investitii  ,,Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala  Serban Cioculescu   - 

Gaesti’’ 

 

 

   Analizand  oportunitatile  de  finantare  nerambursabila  prin Axa prioritara  10 si tinand seama 

de   prevederile  Legii  273/2006 privind  finantele  publice  locale  , cu  modificarile si  

completarile  ulterioare   supun atentiei  dumneavoastra  prezentul proiect de  hotarare  , urmamd 

ca  dunneavoastra  , in temeiul prevederilor  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 sa analizati si sa dispuneti   

 

 

 

 

Primar  , 

Jr. Gheorghe Grigore 


