
       Romania  

 Judetul Dambovita  

Consiliul Local Gaesti   

 

 PROIECT  DE  HOTARARE   

privind  modificarea HCL 7/29.01.2019 

privind  scoaterea  la licitatie  in vederea vanzarii  ,a unui   teren situat in  

continuarea  proprietatii  d-  lui  Popa Georgian , din Gaesti  ,  str. 1 

Decembrie  , nr.201 , precum si de  aprobare a raportului de  evaluare 

 

 

Consiliul Local Gaesti  , judetul Dambovita 

        Avand in vedere  : 

- expunerea de  motive   a domnului primar  Gheorghe Grigore  ;  

- raportul  secretarului  Biroului Urbanism si Amenajarea  

Teritoriului      ;  

- 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 

- 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; 

 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 ,  modificarea articolului 1 al hotararii  de  scoatere  la 

licitatie  in vederea vanzarii  ,a unui   teren situat in  continuarea  

proprietatii  d-  lui  Popa Georgian , din Gaesti  ,  str. 1 Decembrie  , 

nr.201, in sensul  ca suprafata ce se  va instraina  va fi de  370 de  m.p. (  

lotul 2 , conform planului   de  amplasament  si delimitatre a  bunului  

imobil ) ,asa cum a rezultat  din masuratori  , si  nu  320 m.p. .  

    Art.2 -  Se aproba pretul de  pornire la licitatie de  5 euro  /m.p. , 

conform raportului de  evaluare intocmit de expert   Popescu Liviu . 

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

Urbanism si Amenajarea Teritoriului . 

       Art. 3. – 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  modificarea HCL 7/29.01.2019 

privind  scoaterea  la licitatie  in vederea vanzarii  ,a unui   teren 

situat in  continuarea  proprietatii  d-  lui  Popa Georgian , din 

Gaesti  ,  str. 1 Decembrie  , nr.201 , precum si de  aprobare a 

raportului de  evaluare 

 

   Avand in vedere ca prin Hotararea Consiliului  Local  nr.7/29.01.2019 

s-a aprobat  vanzarea catre  domnul  Popa  Georgian a unei suptrafete de 

teren de 320 mp . , in urma efectuarii  masuratorilor   cadastrale  a 

rezultat o suprafata mai  mare respective 370 m.p.  

  Totodata   s-a efectuat reaportul de  evaluare  , din care a rezultat  un 

pret de  pornire  la licitatie de  5 euro  m.p. .  

    Fta  de  cdele  mai sus aratate  va rog  sa hotarati  .  

 

 

Primar  , 

Jr. Gheorghe  Grigore 

 


