
 

              ROMANIA 

     JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL LOCAL GAESTI   

 

PROIECT   DE  HOTARARE 

privind aprobarea Studiului de oportunitate si a  raportului de  evaluare   in 

conformitate  cu  HCL Gaesti  nr. 37/2018 

Consiliul local al oraşului Gaesti  ; 

Având în vedere:  

-expunerea de motive a domnului primar  

-raportul de specialitate Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului  ; 

-  raportul de avizare a  comisiei  de  urbanism si amenajarea teritoriului si al  

Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local Gaesti ; 

în baza:  

- OUG  NR.54/privind  regimul contractelor de  concesiune  de  de  bunuri 

proprietate  publica  

- OG nr.34 /2006 privind   atribuirea  contractelor   de achizitie  publica  

- Legea 50 pe 1991  

- Legea 213/ 1998 ; 

- Prevederile  art. 861, 871  Cod Civil ; 

- HCL – 37/29.05/2018; 

în temeiul art. 36 alin. (4) lit. d şi ai art. 45 alin. (2) din Legea Administraţiei 

Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare. 

Hotărăște: 

Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate si raportul de  evaluare   pentru  terenul  si  

cladirile  ce  compun obiectivul ,, Scoala Generala nr.2 Gaesti  ,,  



Art.2  Se aproba   durata  recuperarii redeventei in 25 de ani  . 

Art. 3. Primarul oraşului si  Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului    vor duce  

la indeplinire prezenta hotarare  .  

 

Art.4 - Prezent a hotarare se  va comunica : 

 -        Institutiei Prefectului judetului Dambovita  ; 

- Primarului Orasului Gaesti  ; 

- Biroului  Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 

 

 

 

 

 

INITIATOR , 

Primar , 

Gheorghe Grigore   

 

 

                                                                                            Avizat de  legalitate     , 

                                                                                                 Secretar  ,  

                                                                                          Jr. Diaconu  Mitica 

 

 



 

 

Expunere  de  motive   

la proiectul de  hotarare  privind aprobarea Studiului de oportunitate si a  raportului 

de  evaluare   in conformitate  cu  HCL Gaesti  nr. 37/2018 

 

 

 

    Avand in vedere  HCl  NR. 37/2018  , cat si  cadrul  legislativ incident  , va 

supun spre aprobare  prezentul proiect  , avand in vedere  faptul ca Scoala se afla 

intr-un stadiu de   degradare  si  nu exista alta posibilitate de  conservare a sa .  

 

 

 

 

Primar , 

Gheorghe Grigore   


