
              ROMANIA   

   JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL  LOCAL GAESTI  

 

   PROIECT DE  HOTARARE 

privind aprobarea documentatiei P.U.Z.  realizate pentru  ,, Reabilitare , modernizare si extindere  

Scoala Gimnaziala ,, Serban Cioculescu  ,, din Gaesti  , strada  Cuza – Voda  , nr.13 

     Consiliul Local al Orasului Gaesti , 

    Avand in vedere:  

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

- raportul arhitectului sef , nr.6108/13.042018  ;  

avizul tehnic al arhitectului sef , nr.1 din 04.04.2018 ; 

- avizul  Comisiei   de Urbanism si Amenajarea Teritoriului  din cadrul Consiliului Local Gaesti   

In conformitate cu  :  

-  art.25, alin.(1), art37, alin.( 1) şi alineatele (1-1)-(1-3) şi art. 47 şi 47^1 din Legea nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi reactualizările ulterioare, 

- art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările ulterioare; 

În temeiul prevederilor: 

- art. 36, alin.(5), lit.c) , alin.(6) lit.a), pct.11 şi art. 45, alin.(2), lit.e) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTARASTE   : 

 

ART   .1 – Se aproba documentatia  P.U.Z. realizate pentru  ,, Reabilitare , modernizare si 

extindere  Scoala Gimnaziala ,, Serban Cioculescu  ,, din Gaesti  , strada  Cuza – Voda  , nr.13 , 

conform raportului  nr. 6108 din   13 . 04. 2018 , 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 , Biroului 

Urbanism si Amenajarea Teritoriului  , cat si Scoalii Gimnaziale ,, Serban Cioculescu  ,, 

 

 

 

INITIATOR , 

Primar  ,  

Jr. Gheorghe Grigore   

 

                                                                                                          Avizat de  legalitate    ,  

                                                                                                                    Secretar  ,  

                                                                                                              Jr. Diaconu Mitica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPUNERE DE   MOTIVE   

la proiectul de   hotarare  privind aprobarea documentatiei P.U.Z.  realizate pentru  ,, Reabilitare , 

modernizare si extindere  Scoala Gimnaziala ,, Serban Cioculescu  ,, din Gaesti  , strada  Cuza – 

Voda  , nr.13 

 

 

    Proiectul referitor la  ,, Reabilitare , modernizare si extindere  Scoala Gimnaziala ,, Serban 

Cioculescu  ,, din Gaesti  , strada  Cuza – Voda  , nr.13 , este unul prioritar pentru  colectivitatea  

locala .  

    In acest sens , propun Consiliului Local Gaesti  , in temeiul art . art. 36, alin.(5), lit.c) , alin.(6) 

lit.a), pct.11 şi art. 45, alin.(2), lit.e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare aprobarea  acestui proiect de  hotarare  .  

 

 

 

Primar  ,  

Jr. Gheorghe Grigore   


