
             ROMANIA  

   JUDETUL    DAMBOVITA  

CONSILIUL   LOCAL  GAESTI   

 

 PROIECT DE  H O T A R A R E 

privind aprobarea  inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 11,4 

mp, proprietate publica a  orasului Gaesti , situat in Piata Sfantul Ilie  ,  in vederea 

desfasurarii de activitati comerciale   

 

                    Consiliul Local al Gaesti , judetul  Dambovita  ; 

In conformitate cu prevederile art. 3, aliniat (4), art. 14, art. 15 si art. 16, aliniat 

(1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

           In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) si alin.(2) litera c), alin. (5), 

litera a) si art.123, alin. (1) si alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

           In baza expunerii de motive     , intocmita de catre Primarul orasului Gaesti  

          În baza Raportului nr.   4085 din 18.03.2019 a Biroului Urbanism si 

Amenajarea Teritoriului  ;   

        Avand in vedere rapoartele  de avizare al Comisiei Urbanism si a comisei 

Juridice  din cadrul Consiliului Local Gaesti  ; 

          In temeiul art. 45, alin (3)  din Legea nr. 215/2001, privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

                                                     H OTARASTE 

 



                      Art. 1. Se aproba inchirierea  prin licitatie publica a terenului in 

suprafata de 11,5 mp, proprietate publica a  orasului  Gaesti   situat in incinta Pietii 

Sf. Ilie  ,  in vederea desfasurarii de activitati comerciale . 

                      Art.2. Se aproba pretul minim de incepere a licitatiei in cuantum de   

5 euro /m.p. / luna . 

                       Art.3 -  Durata   inchirierii  este de  5 ani  .  

                      Art.4 - Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul 

Orasului Gaesti   , prin aparatul de specialitate  . 

                     Art.5. Serviciul administratie publica locala va comunica in copie 

prezenta hotarare: 

- Institutiei Prefectului judetului Dambovita  ; 

- Primarului Orasului Gaesti  ; 

- Biroului  Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 

 

 

 

 

INITIATOR ,  

Primar   

Jr. Gheorghe Grigore  

 

 

Avizat de  legalitate   ,   

                                                                                                                            Secretar   ,  

Jr. Diaconu Mitica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE  MOTIVE   

 

privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 11,4 mp, proprietate publica a  

orasului Gaesti , situat in Piata Sfantul Ilie  ,  in vederea desfasurarii de activitati comerciale   

 

 

 

 

 

 

     Se  propune  Consiliului Local Gaesti   , adoptarea  prezentului  proiect de  hotarare  care are  

ca scop  inchirierea , in conditiile  prezentate in raport  ,a unei suprafete de teren in vederea  

desfasurarii de activitati de  comert .  

 

 

 

. 

 

 

 

Primar , 

Gheorghe Grigore   


