
              ROMANIA  

   JUDETUL  DAMBOVITA 

 CONSILIUL LOCAL GAESTI  

 

PROIECT  DE  HOTARARE 

privind aprobarea comasarii  a trei  contracte de  concesiune  in unul singur 

in vederea  extinderii  si modernizarii magazinului  apartinand 

SC TEHNINVEST  SRL 

 

Consiliul Local Gaesti , judetul Dambovita , 

      Avand in vedere : 

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

    -    cererea nr. 18.743 / 21.11.2018   prin care se de reprezentantul societatii  

comas area celor trei contracte  de  concesiune  incheiate  cu  institutia noastra ; 

     -     raportul Biroului Urbanism si amenajarea teritoriului  ; 

    - 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, 

   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   



HOTARASTE        : 

 

   Art  .1 –      Se aproba comasarea  contractelor de  concesiune  : 

- Nr. 11/15.06.1999  , pentru suprafata de  110 M.p.  

- Nr. 7/ 26.03.2008 ,  pentru  in suprafata  de  42 m.p.  

- Nr. 1/05.01.2011 , pentru suprafata de  82 m.p.  

intr-un contract  pentru suprafata totala de  234 m.p. .  

Art.2 -         Pretul  concesiunii  pe   m.p.  va fi  cel mai mare din cele  trei 

contracte  ,  adica , 5,5 euro , iar  perioada  contractului va fi de  40 de ani  , 

adica  pana in anul 2058 .  

Art.3. -   Cu ducerea la indeplinire a prezentului  se obliga Biroul Urbanism si 

Amenajarea Teritoriului .  

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

Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.3 . 

 

 

INITIATOR  , 

Primar  , 

Jr. Gheorghe  Grigore 

 

 

                                                                                          Avizat de  legalitate 

                                                                                            Secretar  ,  

                                                                                              Jr. Diaconu  Mitica 

 



 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE   

la proiectul de  hotarare  privind  aprobarea comasarii  a trei  contracte de  

concesiune  in unul singur 

in vederea  extinderii  si modernizarii magazinului  apartinand 

S.C. TEHNINVEST  S.R.L. 

 

 

 

     Supun spre aprobare  Consiliului Local  , in temeiul  art. 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  , aprobarea acestui  proiect de  hotarare    care are  ca obiect  

aprobarea comasarii  a trei  contracte de  concesiune  in unul singurin vederea  

extinderii  si modernizarii magazinului  apartinand S.C. TEHNINVEST  S.R.L.. 

     Proiectul are ca scop  , crearea posibilitatii extinderii  si  modernizarii 

magazinului investitorului, fapt care  va conduce si  la crearea a  noi locuri de  

munca pe raza localitatii  .  

 

 

 

Primar  , 

Jr. Gheorghe  Grigore 

 


