
               ROMANIA   

   JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL LOCAL GAESTI     

 

 PROIECT DE  HOTARARE 

privind aprobarea    investititiei ,, extindere  conducta cu alimentare  cu  gaze  pe 

 Aleea Potopului  - Gaesti  

 

Consiliul Local al Orasului Gaesti , 

Avand in vedere :  

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

- cerereile  formulate de  cetateni  , prin care  se solicita  implicarea financiara a unitatii  

Administrativ – Teritoriale  pentru extinderea  sistemului de  distributie de  gaze  naturale; 

- raportul intocmit de  Biroul Urbanism si amenajarea teritoriului  nr. 15.853/05.10.2018   ; 

In conformitate cu : 

- art.36 , alin.(1 ) , alin(2)  , lit. ,, d,,  coroborat  cu art.36, alin (6) , lit. ,,a,, , pct.14 din 

Legea  nr. 215/2001 , republicata  , cu  modificarile si  completarile ulterioare  , art.150 si 151 

din Legea  nr. 123/2012 – Legea energiei  electrice  si gazelor  naturale  ; art.44 din Legea  

nr.273/2006 privind  finantele  publice  locale , cu modificarile si  completarile locale ; 

 În temeiul : 

- art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

HOTARASTE   : 

 

  ART.1 – Se aproba  investitia ,, Extindere  conducta  alimentare  cu gaze   pe Aleea Potopului    

din orasul Gaesti  .  

       Lucrarea  se  va  realiza  prin  cofinantare 

       Valoare  totala  a  investitiei 69.042,61  lei  cu TVA 

       Cota  parte din  investitie ce revine  operatorului-1.380,40   lei  cu TVA 

       Cota  parte  din  investitie ce  revine  solicitantului-67.662,21  lei  cu TVA 



   ART. 2.     In  conformitate  cu  Legea  gazelor 123/2012 cu  modificarile  ulterioare dupa  

finalizarea  lucrarilor investitia      va  fi  cedata in  folosinta Distrigaz Sud Retele 

     ART .3  -     Se  desemneaza  domnul Gherghe  Grigore-primar  reprezentant al  orasului 

Gaesti ,pentru  semnarea             contractului de cofinantare. 

   ART.4 .-     Prezenta  Hotarare  se  emite  ca  urmare a solicitarilor formulate de cetateni,prin 

care se solicita implicarea     financiara a Primariei oras Gaesti  pentru  extinderea  sistemului  de  

distributie gaze  naturale pe Aleea Potopului    .     

   ART .5  . – Secretarul orasului  va comunica prezenta hotarare  : 

- Institutiei Prefectului  Judetul Dambovita  

- Primarului Orasului Gaesti  ; 

- Compartimentului  Urbanism si Amenajarea  Teritoriului  si  Buget  Contabilitate  

, Impozite si Taxe  si Informatica  

 

 

 

 

INITIATOR , 

 

Primar  ,  

 

Gheorghe  Grigore  

 

 

 

                                                                                                         Avizat de  legalitate      ,  

                                                                                                                 Secretar ,  

                                                                                                           Jr. Diaconu  Mitica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EXPUNERE de  MOTIVE 

privind aprobarea    investititiei ,, extindere  conducta cu alimentare  cu  gaze  pe 

 Aleea Potopului  - Gaesti 

 

 

    Propun spre aprobare   Consiliului Local Gaesti   , acest  proiect   care  s-a nascut  in urma 

solicitarii cetatenilor  care locuiesc  pe acea strada si  solicita implicarea  autoritatilor locale in 

solutionarea acestei probleme. 

Lucrarea  se  va  realiza  prin  cofinantare 

       Valoare  totala  a  investitiei 69.042,61  lei  cu TVA 

       Cota  parte din  investitie ce revine  operatorului-1.380,40   lei  cu TVA 

       Cota  parte  din  investitie ce  revine  solicitantului-67.662,21  lei  cu TVA 

 

 

 

 

 

PRIMAR   , 

 

Jr. Gheorghe Grigore 

 


