
             ROMANIA  

    JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL LOCAL GAESTI  

 

PROIECT  de  HOTĂRÂRE 

privind exprimarea acordului privind   preluarea cu titlu gratuit a   unui imobil situat in str. N. Titulescu  , 

nr. 171 , fost  ( 163-165) 

  Consiliul Local Gaesti  , judetul Dambovita   

        Avand in vedere  : 

- expunerea de  motive   a domnului primar  Gheorghe Grigore  ;  

-  adresa  nr. 2336 din 02.04.2018 a MADR – Agentia de Plati  si Interventie  pentru 

Agricultura – Centrul Judetean Dambovita ; 

- raportul  Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr. 5717/ 12.04.2018  ;  

-  avizul comisiilor : Buget  Finante   si Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local Gaesti  ; 

In conformitate cu: 

- - prevederile art .121 din Legea 215/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 În temeiul : 

-   art.36  , alin. 2 ,  lit. (c)  , Legea nr. 215 /2001, privind administraţia publică locală, 

republicată coroborat cu art   art. 45 aliniatul 3 din acelasi act normativ ;  

 

HOTARASTE   : 

 

ART.1 – Se aproba preluarea de catre Orasul Gaesti –a urmatoarelor cladiri; 

1- Cladire C1- constructie parter , Sc=340 m.p. , zidarie caramida , acoperita cu tigla.  

2- Cladire C3- constructie parter , Sc=197 m.p. , zidarie caramida , acoperita cu tigla.  

3- Cladire C4- constructie parter , Sc=73 m.p. , zidarie caramida , acoperita cu tigla.  

 



   ( 2)Cladirile C1, C2, C3,  se afla situate pe terenul in suprafata de 21.878 m.p. ,  apartinand domeniului 

privat al orasului Gaesti. Cladirile sunt intr- un stadiu avansat de degradare .  

ART. 2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei  hotarari  se imputerniceste  Biroul Urbanism si 

Amenajarea  Teritoriului . 

ART .3- Prezenta hotarare  se  va  comunica : - Institutiei Prefectului  -  Judetul Dambovita ; 

- Biroului  Urbanism si Amenajarea  Teritoriului ; 

- Primarului  Orasului Gaesti   

- MADR – Agentia de Plati  si Interventie  pentru 

Agricultura – Centrul Judetean Dambovita ; 

          

 

 

 

INITIATOR , 

Primar  ,  

Jr. Gheorghe Grigore   

 

                                                                                                          Avizat de  legalitate    ,  

                                                                                                                    Secretar  ,  

                                                                                                              Jr. Diaconu Mitica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE   

la proiectul de  hotarare privind exprimarea acordului privind   preluarea cu titlu gratuit a   unui imobil 

situat in str. N. Titulescu  , nr. 171 , fost  ( 163-165) 

 

 

 

 

   Prin  adresa  nr. 2336 din 02.04.2018 a MADR – Agentia de Plati  si Interventie  pentru Agricultura – 

Centrul Judetean Dambovita  isi arata disponibilitatea   predarii catre  Orasul Gaesti  , cu titlu gratuit a 

imobilului  cladire ,  situat in str. N. Titulescu  , nr. 171 , fost  ( 163-165) .  

   In vederea inteprinderii demersurilor  necesare  predarii cu titlu gratuit ni se solicita exprimarea unui 

accord in acest sens .  

    Prin urmare  , in temeiul  art.36  , alin. 2 ,  lit. (c)  , Legea nr. 215 /2001, privind administraţia publică 

locală, urmeaza sa analizati sis a  hotarati  .  

 

 

 

Primar  ,  

Jr. Gheorghe Grigore   


