
        Romania  

  Judetul Dambovita  

Consiliul Local Gaesti   

 

PROIECT  DE  HOTARARE 

privind  aprobarea  raportului de  evaluare  pentru  cota indiviza  de 53/600 m.p. , teren aferent spatiului   

comercial papetarie  , in suprafata de  162 m.p. , pe care il detine orasul Gaesti  in str.30 Decembrie  , bl. 

C3-3 , parter si inscrierea   in domeniul  privat al orasului  a acestei suprafete   

 

Consiliul Local Gaesti  , judetul Dambovita 

        Avand in vedere  : 

- expunerea de  motive   a domnului primar  Gheorghe Grigore  ;  

- raportul  secretarului  Biroului Urbanism si Amenajarea  Teritoriului      ;  

-             hotararea   Consiliului Local Gaesti , nr. 103/2018 de aprobare a vanzarii directe   catre  

S.C.Enescu SRL  a cotei indivive de  63//600 M.P. teren; 

- raportul de  avizare al  comisiilor : Juridica  ,  Ubanism si amenajarea teritoriului, cat si al  

comisiei Economice ; 

In conformitate cu: 

- prevederile art. 123 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 

În temeiul : 

-   art.36  , alin. 2 ,  lit. (c)  , coroborat cu  alin . (5)  lit.b din  Legea nr. 215 /2001, privind 

administraţia publică locală, republicată coroborat cu  art. 45 aliniatul 3 din acelasi act normativ ;  

 

HOTARASTE    : 

 

       Art .1-      Se aproba pretul de  vanzare  de  29,00 euro  /m.p. , conform  raportului de  evaluare 

intocmit de expert   Popescu Liviu . 

       Art.2 – Se inscrie  in inventarul  bunurilor care  alcatuiesc  domeniul  privat al orasului   Gaesti   cota 

indiviza  de  53/600 m.p. , teren , aferent spatiului  comercial papetarie  - in suprafata de  162 m.p.  

detinut de    S.C. Enescu SRL , situate   orasul Gaesti in str.30  Decembrie  , Bl.C3 – 3 , parter , pana la 

trecerea acesteia  in proprietatea  cumparatoarei  . 



       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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXPNERE DE  MOTIVE   

la proiectul de  hotarare privind aprobarea  raportului de  evaluare  pentru  cota indiviza  de 

53/600 m.p. , teren aferent spatiului   comercial papetarie  , in suprafata de  162 m.p. , pe care il 

detine orasul Gaesti  in str.30 Decembrie  , bl. C3-3 , parter si inscrierea   in domeniul  privat al 

orasului  a acestei suprafete   

 

 

      Prin raportul  de  evaluare intocmit de  expert  Popescu Liviu    s-a stabilit ca valoare  de  

vanzare a cotei  indivize  de 53/600 m.p. , teren aferent spatiului   comercial papetarie  , in 

suprafata de  162 m.p. , pe care il detine orasul Gaesti  in str.30 Decembrie  , bl. C3-3este de  29 

euro /m.p.  

   De asemenea , in vederea efectuarii vanzarii se impune  inscrierea  in inventarul  bunurilor care  

alcatuiesc  domeniul  privat al orasului   Gaesti   cota indiviza  de  53/600 m.p. , teren , aferent 

spatiului  comercial papetarie  - in suprafata de  162 m.p.  detinut de    S.C. Enescu SRL , situate   

orasul Gaesti in str.30  Decembrie  , Bl.C3 – 3 , parter , pana la trecerea acesteia  in proprietatea  

cumparatoarei  . 

  Fata de toate aceste  considerente va rog sa  hotarati.  

 

 

 

 

Primar, 

Jr. Gheorghe  Grigore 


