
             ROMANIA  

   JUDETUL    DAMBOVITA  

CONSILIUL   LOCAL  GAESTI   

 

PROIECT DE  H O T A R A R E 

privind revocarea  Hotararii Consiliului Local Gaesti  nr. 79 din 30.09.2014 

privind  aprobarea  schimbarii  destinatiei  spatiului  situate  la etajul I al cladirii 

internat  din cadrul  Liceului  ,, Iordache  Golescu ,, din centru  de  zi  ,, in ,, camin 

elevi ,, si darea  acestui spatiu  in administrarea  Liceului  Iordache  Golescu  

Gaesti  

 

                    Consiliul Local al Gaesti , judetul  Dambovita  ; 

Avand in vedere :  

- Expunerea de  motive  a domnului primar Gheorghe Grigore ;  

- Raportul  nr 4677 din 18.03.2019  al Serviciului Administrativ ‘; 

           In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (5) lit. a  din Legea nr. 

215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare  

        Avand in vedere rapoartele  de avizare al Comisiei pentru Invatamant 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- Incepand  cu data  adoptarii prezentei  hotarari  se  revoca Hotararea 

Consiliului Local Gaesti  nr. 79 din 30.09.2014 privind  aprobarea  schimbarii  

destinatiei  spatiului  situate  la etajul I al cladirii internat  din cadrul  Liceului  ,, 

Iordache  Golescu ,, din centru  de  zi  ,, in ,, camin elevi ,, si darea  acestui spatiu  

in administrarea  Liceului  Iordache  Golescu  Gaesti. 

Art.2- Predarea - primirea obiectivului  se  va face  de  catre o  comisie  stabilita 

prin dispozitia primarului  .  

Art.3 – Cu ducerea  la indeplinire a prezentei se obliga comisia ce  va fi stabilita in 

conditiile art.2 din prezenta  hotarare si   Liceul Iordache Golescu . 

Art .4 Prezenta  hotarare  se  va comunica : 

- Institutiei Prefectului judetului Dambovita  ; 

- Primarului Orasului Gaesti  ; 

- Liceului  Iordache Golescu  

 

 

INITIATOR , 

Primar 

Jr. Gheorghe Grigore 

 

 

Avizat de  legalitate   ,   

                                                                                                                            

Secretar   ,  

Jr. Diaconu Mitica 

 



 

 

EXPUNERE DE  MOTIVE   

la proiectul de  hotarare  privind revocarea  Hotararii Consiliului Local Gaesti  nr. 

79 din 30.09.2014 

privind  aprobarea  schimbarii  destinatiei  spatiului  situate  la etajul I al cladirii 

internat  din cadrul  Liceului  ,, Iordache  Golescu ,, din centru  de  zi  ,, in ,, camin 

elevi ,, si darea  acestui spatiu  in administrarea  Liceului  Iordache  Golescu  

Gaesti 

 

 

    Avand in vedere  necesitatea  creerii unor spatii de  cazare  , atat  pentru situatii 

de urgenta  , cat si  cu ocazia diferitelor festival  sau concursuri  , propun revocarea  

Hotararii  Consiliului Local Gaesti  nr.79/2014 si  preluarea  spatiului ce face 

obiectul  hotararii .  

 

 

PRIMAR  ,  

Jr. Gheorghe Grigore   


