
                  ROMANIA  

    JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL LOCAL GAESTI  

PROIECT  DE    HOTĂRÂRE 

- Proiect  de    hotărâre privind  predarea catre  Ministerul Lucrarilor  Publice  , 

Dezvoltarii  si Administratiei  prin Compania Nationala de  Investitii   CNI  - S.A. 

pe  baza  de protocol  a terenului  situate in  orasul Gaesti  , Str. Argesului  , nr. 2C 

, in suprafata de 3978 m.p. avand  numar cadastral  72186 ,  inscris in  cartea 

funciara nr.72186aflat in proprietarea  Consiliului Local Gaesti  , si  in 

administrarea Clubului Copiilor  - Gaesti  , in vederea realizarii  obiectivului  -  ,, 

Baza Sportiva tip 2 ,, 

         Consiliul Local al Orasului Gaesti ; 

         Avand in vedere  :  

- expunerea de  motive  a domnului primar  , Gheorghe  Grigore  ;  

- raportul intocmit de  Biroul Urbanism ; 

       În conformitate cu : 

-prevederile  Ordonantei Guvernului  nr.16 /2014  pentru  modificarea  si 

completarea  O.G. 25/2001  , privind  infiintarea Companiei  Nationale  de  

Investitii CNI – SA ; 

- În temeiul  art.129 , alin. 2 ,  lit. (c), din Codul Adminitrativ ,coroborat cu art 139 

alin .3 , lit. g din acelasi act  norm,ativ  

 

HOTARASTE    : 

 

ART.1– Se  aproba  preluarea  catre  Ministerul  Dezvoltarii Regionale  , 

Administratiei Publice   prin Compania  Nationala de  Investitii  ,,C.N. I. ,,S.A , pe  

baza  de  protocol , a   terenului   situat in orasul Gaesti , judetul Dambovita , aflat 

in proprietatea Orasului Gaesti  , in suprafata    de 3978 m.p. teren (  LOT 3) , 



identificat   potrivit   Cartii funciare   nr. 72186  , liber de orice sarcini , in vederea  

si  pe  perioada   realizarii de  catre ,,CN.I  .,,- S.A.  a obiectivului  de investitii  ,,  -  

,, Baza Sportiva tip 2 ,, . 

ART.2 – Amplasamentul este   viabilizat  , conform documentelor  urbanistice  , 

cu respectarea  reglementarilor in vigoare  .  

ART.3– Orasul Gaesti  , judetul Dambovita se obliga sa asigure  , in conditiile  

legii , suprafata  de teren necesara   pentru  depozitarea si organizarea santierului .  

ART.4- Orasul Gaesti  , judetul Dambovita se  obliga  ca , dupa predarea 

amplasamentului   si a aobiectivului  realizat  , sa mentina destinatia acestuia si sa 

il intretina  pe o perioada de  minim 15 ani  . 

ART.5 -  Se   aproba  asigurarea  finantarii  de  catre  Consiliul Local Gaesti  , 

judetul Dambovita  a cheltuielilor   pentru  racordurile  la utilitati  (  electrica , apa , 

canal , gaz , sau alt tip de  combustibil utilizat. 

Art.6  – Cu ducerea la indeplinire  a prezentei  hotarari se obliga primarul orasului 

Gaesti  , Biroul  Urbanism si  amenajarea  Teritoriului  si serviciul Buget  - 

Contabilitate  ,Impozite si Taxe  Locale  , Informatica din cadrul aparatului de 

specialitate  .  

INITIATOR      ,  

Primar  ,  

Gheorghe  Grigore   

 

                                                 Avizeazat  de  legalitate    ,  

                                             Secretar – general  ,  

                                            Jr. Diaconu  Mitica  



 

 

 

EXPUNERE DE  MOTIVE   

LA  

  PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE 

1- Proiect  de    hotărâre privind  predarea catre  Ministerul Lucrarilor  Publice  , Dezvoltarii  si 
Administratiei  prin Compania Nationala de  Investitii   CNI  - S.A. pe  baza  de protocol  a 

terenului  situate in  orasul Gaesti  , Str. Argesului  , nr. 2C , in suprafata de 3978 m.p. avand  
numar cadastral  72186 ,  inscris in  cartea funciara nr.72186aflat in proprietarea  Consiliului 

Local Gaesti  , si  in administrarea Clubului Copiilor  - Gaesti  , in vederea realizarii  obiectivului  
-  ,, Baza Sportiva tip 2 ,, 

 

– aprobarea trecerii suprafetei  de 3978 m.p. teren (  LOT 3) , situat  in Gaesti   str. Argesului  , 
nr.2C , din administrarea  Consiliului  Local  Gaesti   , in administrarea Clubului  Copiilor  , 
Gaesti  , str. Linistei  , nr 15, in vederea  transmiterii pe  baza de  protocol  de  predare  primire   
catre  Compania Nationala de  Investitii   CNI  - S.A, in vederea realizarii  obiectivului  -  ,, Baza 
Sportiva tip 2 ,, si schimbarea de destinatie a aceleiasi   suprafete de teren , avand  numar  
cadastral 72186, in acelasi scop   

– Orasul Gaesti  , judetul Dambovita se  se oblige sa asigure  , in conditiile  legii , suprafata  de 
teren necesara   pentru  depozitarea si organizarea santierului .  

- Orasul Gaesti  , judetul Dambovita  sa se  oblige  ca , dupa predarea amplasamentului   si a 
aobiectivului  realizat  , sa mentina destinatia acestuia si sa il intretina  pe o perioada de  minim 
15 ani  . 

-  asigurarea  finantarii  de  catre  Consiliul Local Gaesti  , judetul Dambovita  a cheltuielilor   
pentru  racordurile  la utilitati  (  electrica , apa , canal , gaz , sau alt tip de  combustibil utilizat. 

 

 

PRIMAR   ,  

Gheorghe Grigore   
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