
             ROMANIA  

  JUDETUL  DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL GAESTI  

 

PROIECT   DE  HOTARARE 

privind aprobarea prelungirii unor  contracte de. situate langa blocul  57 

 

Consiliul Local Gaesti , judetul Dambovita , 

      Avand in vedere : 

     - expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore ; 

    -    cererea nr. 19.298 / 14.12.2017 prin care se solicita prelungirea contractului de concesiune    

de catre domnul  Radu Marin  ;    

 -  cererea nr. 421 / 10.01.2018 prin care se solicita prelungirea contractului de concesiune    de 

catre domna Diaconu Eugenia  ; 

-  cererea nr. 1138 / 22.01.2018 prin care se solicita prelungirea contractului de concesiune    de 

catre doamna  Tacciu Maria  Mariana  ; 

-  cererea nr. 1139 / 22.01.2018 prin care se solicita prelungirea contractului de concesiune    de 

catre domnul  Stoica Marian   ; 

- cererea nr.2122 / 22.01.2018 prin care se solicita prelungirea contractului de concesiune    de 

catre domnul  Stefan N.Dumitru   ; 

     -    - raportul Biroului Urbanism si amenajarea teritoriului nr. 1139/22.01.2018  ; 

    - avizul  Comisiei juridice si al Comisiei de  Urbanism  din cadrul Consiliului Local Gaesti 

     In conformitate  cu  : 

-    prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

    - prevederile art. 858-865 si ale 871 -873 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, 

republicat si ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si 

compleatarile ulterioare; 

    - clauza din contractul de concesiune, care prevede ca la expirarea termenului, concedentul 

poate prelungi contractul  



   În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. a, alin.9, ale art. 45 alin.3 şi ale art. 115 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare   

SE PROPUNE      : 

Art . 1 -  Se aproba prelungirea urmatoarelor   contracte de : 

Nr. 

CER
E-RE 

TITULAR   Nr. 

CONT
RACT 

TIP  

CONTRACT   

SUPRAFATA  PRET   

CONTRACT   
( EURO /AN 

LOCATIA  

19.298 

/ 14.12. 

2017 

Radu Marin   3/ 
22.02. 
2008 

Concesiune 
teren 

20 104 BL.57 

421 / 

10.01.. 

2018 

Diaconu 
Eugenia   

2/ 
22.02. 
2008 

Concesiune 
teren 

20 104 BL.57 

1138/ 

22.01. 

2018 

Tacciu 

Maria  
Mariana   

4/ 

22.02. 
2008 

Concesiune 

 
teren 

20 104 BL.57 

1139 / 

22.01. 

2018 

Stoica 

Marian    

1/ 

22.02. 
2008 

Concesiune 

teren  

20 104 BL.57 

2122 / 

22.01 

.2018 

Stefan 

N.Dumitru    

5/ 

22.02. 
2008 

Concesiune 

teren 

20 104 BL.57 

Art.2 - Chiria ramane in cuantumul stabilit in contractul initial  , ca efect a licitatiei , cu 

posibilitatea indexarii acesteia cu indicele de inflatie , la contractile in care pretul nu a fost 

stabilit in euro.   

Art.3- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti ,  precum si 

Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului  .  

Art.4 – Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si 

persoanelor si compartimentelor prevazute la art.3 , cat si  solicitantilor . 

 

INITIATOR     , 

d-  nul primar    , 

                                                             jr. Gheorghe  Grigore       

               

                                                                 Avizat de legalitate ,                                                                     

 Secretar  , 

Jr. Diaconu Mitica 

 



EXPUNERE DE  MOTIVE 

privind aprobarea prelungirii unor  contracte de concesiune situate langa blocul  57 

 

 

 

      Propun spre aprobare Consiliului Local Gaesti , proiectul de hotarare privind prelungirea  

unor contracte  de  concesiune, avand ca obiect  teren garaj , in suprafata de  20 m.p. , situate 

langa blocul 57 . Conform legii  perioada cu care se poate prelungi acest contract este de  

jumatate din termenul initial al concesiunii.    

 Chiria ramane in cuantumul stabilit in contractul initial, ca efect a licitatiei , cu posibilitatea 

indexarii acesteia cu indicele de inflatie , la contractile in care pretul nu a fost stabilit in euro.   

 

 

 

 

Primar  , 

Jr. Gheorghe  Grigore 


