
                ROMANIA  

     JUDETUL DAMBOVITA  

PRIMARIA ORASULUI GAESTI  

 

 

 

 PROIECT  DE  HOTARARE   

privind  modificarea HCL nr. 37 din data de  29.05.2018 privind aprobarea in 

principiu a concesionarii  

Scolii Generale nr.2 Gaesti , situata in Str. Stefan Mihailescu  , nr.65 , in vederea 

infiintarii unei gradinite si spatiu de joaca pentru copii .  

 

Primarul orasului  Gaesti  , jud. Dambovita ; 

Avand in vedere : 

- Hotararea Consiliului Local nr. 37 din data de  29.05.2018; 

- raportul secretarului orasului Gaesti ; 

- avizul comisiei Juridice  ; 

- avizul comisiei pentru invatamant  , sanatate  , cultura , protective – sociala , 

pentru activitati sportive ; 

 

 

In conformitate cu : 

 

- art.  59 alin.(1) si (2) din Legea nr.24/2000,privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- prevederile art .861  si 871 C. Civ. ; 

- prevederile  art 15 si 16 din Legea 231/1998 , Legea proprietatii publice , 

modificata ; 

 

In temeiul art .36 , alin.(2), lit.c , alin .(5) lit.b , art . 45 alin .(3) din Legea 

215/2001 a administratiei publice locale , republicate , cu modificarile si 

completarile ulterioare ;  

 

HOTARASTE   : 

 

ART.1-  Se aproba ,modificarea  Hotararii Consiliului Local Gaesti  , nr. 37 din 

data de  29.05.2018 prin adaugarea la articolul 1 a hotararii a urmatoarei prevederi 

:  

 



- se aproba inaintarea  documentatiei   forurilor  competente  in vederea 

schimbarii destinatiei  imobilului situat in  Gaesti  , Str. Stefan Mihailescu  , 

nr.65 in vederea infiintarii unei gradinite si spatiu de joaca pentru copii .  

 ART. 2 – Restul dispozitiilor raman neschimbate  . 

       ART .3 – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari  se obliga 

Primarul Orasului Gaesti si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului  . 

      ART.4 – Prezenta hotarare  se comunica , prin grija Secretararului Orasului 

Gaesti, Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si serviciilor  

enumerate la art. 4 .  

 

 

 

 

INITIATOR   , 

Primar  ,  

 

Jr. Gheorghe  Grigore   

 

 

 

 

                                                                                                     Avizat de  legalitate  

                                                                                                                 Secretar ,  

                                                                                                    Jr. Diaconu  Mitica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de  hotarare    

privind  modificarea HCL nr. 37 din data de  29.05.2018 privind aprobarea in 

principiu a concesionarii  

Scolii Generale nr.2 Gaesti , situata in Str. Stefan Mihailescu  , nr.65 , in vederea 

infiintarii unei gradinite si spatiu de joaca pentru copii .  

 

 

     În vederea realizarii atributiilor conferite prin Legea nr. 215/2005, privind 

administratia publica locala, Consiliul Local al orasului  Gaesti   hotaraste 

darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce apartin 

domeniului public sau privat de interes local. 

   Prin HCL  nr. 37 din data de  29.05.2018 s-a  aprobat in principiu concesionarea 

Scolii Generale nr.2 Gaesti , situata in Str. Stefan Mihailescu  , nr.65 , in vederea 

infiintarii unei gradinite si spatiu de joaca pentru copii 

   Modificare acestei  hotarari   se impune  in sensul   exprimarii acordului   privind 

inaintarea  documentatiei   forurilor  competente  in vederea schimbarii destinatiei  

imobilului situat in  Gaesti  , Str. Stefan Mihailescu  , nr.65 in vederea infiintarii 

unei gradinite si spatiu de joaca pentru copii. 

   Modificarea a fost solicitata de   Inspectoratul Scolar Dambovita .  

 

 

 

PRIMAR, 

 

Jr. Gheorghe Grigore   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Raport   

 

la proiectul de hotarare  

 

privind  modificarea HCL nr. 37 din data de  29.05.2018 privind aprobarea in 

principiu a concesionarii 

Scolii Generale nr.2 Gaesti , situata in Str. Stefan Mihailescu  , nr.65 , in vederea 

infiintarii unei gradinite si spatiu de joaca pentru copii . 
 

 

 

       În vederea realizarii atributiilor conferite prin Legea nr. 215/2005, privind 

administratia publica locala, Consiliul Local al orasului  Gaesti   hotaraste 

darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce apartin 

domeniului public sau privat de interes local. 

     Prin HCL  nr. 37 din data de  29.05.2018 s-a  aprobat in principiu concesionarea 

Scolii Generale nr.2 Gaesti , situata in Str. Stefan Mihailescu  , nr.65 , in vederea 

infiintarii unei gradinite si spatiu de joaca pentru copii.  

  Necesitatea  modificarii  hotararii  mai sus aratate  , se  impune  la solicitarea  

Inspectoratului Scolar  Dambovita si consta in sensul   exprimarii acordului   

privind inaintarea  documentatiei   forurilor  competente  in vederea schimbarii 

destinatiei  imobilului situat in  Gaesti  , Str. Stefan Mihailescu  , nr.65 in vederea 

infiintarii unei gradinite si spatiu de joaca pentru copii. 

 

 

 

 

SECRETAR   ,  

 

Jr. Diaconu  Mitica  


