ROMANIA
JUDETUL DIMBOVITA
CONSILIUL LOCAL GAESTI
HOTARIRE
privind aprobarea rectificarii bugetului
local pe anul 2015 – trim. IV
Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita
Avind in vedere:
-expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore;
-adresa A.J.F.P. D-ta nr. 149273/15.12.2015 cu repartizarea sumelor alocate
din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
-raportul nr.20053/18.12.2015.intocmit de serviciul buget-contabilitate din
cadrul primariei Gaesti;
-raportul comisiei buget-finante,administrarea domeniului public si privat din
cadrul Consiliului Local Gaesti;
-prevederile art. 49 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale cu modificarile si completarile ulterioare
-prevederile art. 36 alin. 4 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE
Art. 1 – Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2015 – trim. IV astfel:
Bugetul local – la partea de venituri:
Cod 04.02.04.-Sume allocate din cota de 18,5%
Din impozitul pe venit
TRIM IV
+ 5.67 mii lei
La partea de cheltuieli: cap.84.03.03. art. 20.02
Strazi – TRIM IV
+ 5.67 mii lei
Art. 2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului
Gaesti si Serviciul buget-contabilitate din cadrul primariei Gaesti.
Presedinte de sedinta,
Cons. Untarescu Ion
Contrasemneaza,
Secretar,
Andrei Camelia
Nr._______/_________2015.

ROMANIA
JUDETUL DIMBOVITA
CONSILIUL LOCAL GAESTI
HOTARIRE
privind aprobarea rectificarii bugetului
local pe anul 2015 – trim. IV

Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita
Avind in vedere:
-expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore;
-adresa A.J.F.P. D-ta nr. 147548/11.12.2015 privind suplimentarea sumelor
defalcate din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pentru plata salariilor,
sporurilor,indemnizatiilor si alte drepturi salariale in bani, pentru plata contributiilor aferente
acestora precum si plata sumelor prevazute prin hotariri judecatoresti in invatamintul
preuniversitar;
-raportul nr. 19803/15.12.2015.intocmit de serviciul buget-contabilitate
dincadrul primariei Gaesti;
-raportul comisiei buget-finante,administrarea domeniului public si privat
dincadrul Consiliului Local Gaesti;
-prevederile art. 49 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale cu modificarile si completarile ulterioare
-prevederile art. 36 alin. 4 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE
Art. 1 – Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2015 – trim. IV astfel:
a) Bugetul local la partea de venituri:
-cod 11.02.02 – Sume defalcate din TVA
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
TRIM IV
La cheltuieli cap. 65.02. titlul 10
Trim. IV
Hotariri judecatoresti
invat. Presc.
Invat. Primar
Invat. Sec. inf.

+ 580 mii lei
+ 130 mii lei
+ 40 mii lei
+ 30 mii lei
+ 45 mii lei

Invat.sec. sup.
La cheltuieli cap. 65.02. titlul 10
Salarii

Trim. IV
invat. Presc.
Invat. Primar
Invat. Sec. inf.
Invat. Sec. sup.

+ 15 mii lei
+ 450 mii lei
+145 mii lei
+ 60 mii lei
+ 80 mii lei
+ 165 mii lei

Art. 2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti
si Serviciul buget – contabilitate din cadrul primariei Gaesti.

Presedinte de sedinta,
Cons. Untarescu Ion

Contrasemneaza,
Secretar,
Andrei Camelia

Nr._______
Data.___________2015.

ROMANIA
JUDETUL DIMBOVITA
CONSILIUL LOCAL GAESTI

HOTARIRE
privind aprobarea modificarii Hotaririi Consiliului
Local Gaesti nr. 102/2015 privind impozitele si
taxele locale pe anul 2016

Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita
Avind in vedere:
-expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore;
-raportul nr. 18432/19.11.2015. intocmit de d-na ec. Stoica Marioara prin care se
propune modificarea H.C.L. nr. 102/2015 privind impozitele si taxele locale pe anul 2016;
-raportul comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat din
cadrul Consiliului Local Gaesti;
-prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 50/2015 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015
privind Codul de Procedura Fiscala;
-prevederile art. 36 alin. 4 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. 2 lit. c din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu
modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

Art. 1 – Se aproba modificarea Hotaririi Consiliului Local nr. 102/2015 privind
impozitele si taxele locale pentru anul 2016 astfel:
Capitolul VII – Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor
activitati.
Art. 20 alin. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
,, Persoanele a caror activitate este inregistrata in grupele CAEN 561 –
Restaurante,563 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932 – Alte activitati
creative si distractive, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN,
actualizata prin Ordinul presedintelui INS nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii
activitatilor din economia nationala – CAEN, datoreaza bugetului local al orasului o taxa
pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea acestor activitati in
functie desuprafata aferenta activitatilor respective.

Achitarea taxelor nu tine loc de autorizatie pentru desfasurarea activitatii
respective. Taxele sunt cuprinse in Anexa nr. 5/b la prezenta hotarire.
Taxele din Anexa nr. 5/b nu se aplica persoanelor care desfasoara astfel de
activitati cu ocazia unor manifestari cultural – artistice , sportive, sociale organizate de
primaria orasului.
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind desfasurarea activitatilor precizate
mai sus se achita integral pentru tot anul in curs pina la data de 31 martie dupa care se
calculeaza majorari.
Pentru sediile sau punctele de lucru nou infiintate, cererea pentru eliberarea
autorizatiei , insotita de documentatia necesara, se depune la primaria orasului Gaesti , pina
la finele lunii in care si-a propus sa inceapa activitatea , iar majorarile de intirziere se
datoreaza incepind cu data de 1 a lunii urmatoare.
In cazul punctelor de lucru cu activitate sezoniera , cererea pentru eliberarea
autorizatiei , insotita de documentatia necesara , se depune la sediul Primariei oras Gaesti
pina la finele lunii in care a inceput activitatea , iar majorarile de intirziere se datoreaza
incepind cu data de 1 a lunii urmatoare. Autorizatia pentru punctele de lucru cu activitate
sezoniera se elibereaza doar pentru anul in curs. Suprafata pentru care se taxeaza
eliberarea/vizarea autorizatiei nu include si suprafata ocupata de terasa sezoniera din fata
propriei unitati.
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei nu se restituie chiar daca
autorizatia a fost suspendata sau anulata, dupa caz.
Orice mentiune in autorizatie se va efectua la solicitarea scrisa a titularului
autorizatiei , care are obligatia de a declara la Primaria orasului Gaesti, atit modificarile care
au survenit , cit si incetarea activitatii respective, in termen de 15 zile calendaristice de la
aparitia acestora.
Functionarea fara autorizatia emisa de Primaria orasului Gaesti sau fara viza
anuala a acesteia, a oricrui sediu sau punct de lucru inregistrat in grupele CAEN 561,563,
932,constituie contraventie si se sanctioneaza cu suspendarea activitatii pina la
eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei respective si amenda in conformitate cu prevederile
legale in vigoare.
Modelul de autorizatie si procedura de eliberare/vizare a acesteia se stabilesc
prin dispozitia primarului orasului Gaesti.,,
Art. 2 – Se aproba modificarea Anexei nr. 5/b la H.C.L. nr. 102/2015 conform anexei
la prezenta hotarire.
Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului
Gaesti si compartimentul comercial din cadrul primariei Gaesti.

Presedinte de sedinta,
Cons. Untarescu Ion
Avizat de legalitate,
Secretar,
Andrei Camelia
Nr._____/___________2015.

ROMANIA
JUDETUL DIMBOVITA
CONSILIUL LOCAL GAESTI

HOTARIRE
privind aprobarea trecerii suprafetei de 4797 mp teren
situat in Gaesti str. Tudor Vladimirescu nr. 2C din administrarea
Liceului Tehnologic Dr. C. Angelescu in administrarea Consiliului
Local Gaesti si schimbarea destinatiei acestuia , in vederea
transmiterii catre Compania Nationala de Investitii ,, C.N.I,, S.A.
pentru realizarea obiectivului – CONSTRUIRE BAZIN DE INOT DIDACTIC

Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita
Avind in vedere:
-expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore;
-raportul nr. 19742/14.12.2015. intocmit de Biroul Urbanism si Amenajarea
Teritoriului din cadrul primariei Gaesti;
-raportul comisiei buget – finante, administrarea domeniului public si privat din
cadrul Consiliului Local Gaesti;
-prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica cu modificarile si
completarile ulterioare;
-prevederile art.112 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale cu modificarile si
completarile ulterioare;
-prevederile art. 36 alin. 5 lit. a din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala
cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE
Art. 1 – Se aproba trecerea suprafetei de 4797 mp teren (LOT 1) situate in Gaesti
Str. Tudor Vladimirescu nr. 2C , avind numar cadastral 72199, din administrarea LICEULUI
TEHNOLOGIC DR. C ANGELESCU in administrarea CONSILIULUI LOCAL GAESTI in vederea
transmiterii , pe baza de protocol de predare – primire, catre COMPANIA NATIUONALA DE
INVESTITII ,, C.N.I.,, S.A. pentru realizarea obiectivului – CONSTRUIRE BAZIN DE INOT
DIDACTIC.

Art. 2 – Se aproba schimbarea destinatiei terenului in suprafata de 4797 mp situate
in Gaesti str. Tudor Vladimirescu nr. 2C avind numar cadastral 72199.
Art. 3 – Transmiterea terenului catre Compania Nationala de Investitii ,, C.N.I.,,
S.A.se va realiza dupa obtinerea avizului conform al Ministerului Educatiei Cercetarii
Tineretului si Sportului.
Art. 4 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului
Gaesti si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul primariei Gaesti.

Presedinte de sedinta,
Cons. Untarescu Ion

Contrasemneaza,
Secretar,
Andrei Camelia

Nr.______
Data.______________2015.

ROMANIA
JUDETUL DIMBOVITA
CONSILIUL LOCAL GAESTI
HOTARIRE
privind aprobarea revocarii partiale a dreptului
de folosinta gratuita acordat ,, Companiei Nationale
de Investitii,, C.N.I. S.A.,, pentru terenul in suprafata
de 10475 mp situate in Srt. Argesului nr. 2 incinta Liceului
Tehnologic Dr. C. Angelescu Gaesti

Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita
Avind in vedere:
-expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore;
-adresa nr. 17242/02.03.2015 a Companiei Nationale de Investitii ,, C.N.I.
S.A.,,;
-raportul nr.19 741/14.12.2015.intocmit de Biroul Urbanism si Amenajarea
Teritoriului din cadrul primariei Gaesti;
-raportul comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat din
cadrul Consiliului Local Gaesti;
-prevederile Ordonantei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea si
completarea O.G. nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii,, C.N.I.,,
S.A.
-prevederile art. 36 alin. 5 lit. a din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE
Art. 1 – Se aproba revocarea dreptului de folosinta gratuita acordat Companiei
Nationale de Investii ,, C.N.I.,, S.A. asupra:
-LOT 1 avind numar cadastral 72184 conform plan de amplasament si
delimitare a bunului imobil cu propunerea de dezmembrare;
-LOT 3 avind numar cadastral 72186 conform plan de amplasament si
delimitare a bunului imobil cu propunerea de dezmembrare;
din totalul de 10.475 mp, avind numar cadastral 71338 teren situat in str. Argesului nr. 2
Incinta Liceului Tehnologic Dr. Angelescu Gaesti.
Art. 2 – Predarea terenului se face prin protocol de predare – primire intre Compania
Nationala de Investitii ,,C.N.I.,, S.A. si Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Gaesti.
Art. 3 – Lotul 2 avind numar cadastral 72185 conform plan de amplasament si

delimitare a bunului imobil cu propunerea de dezmembrare ramine in continuare in folosinta
gratuita a ,,C.N.I,, S.A. pe acest lot fiind in executie obiectivul ,, Sala de Sport Scolara – Proiect
Pilot.
Art. 4 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului
Gaesti si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul primariei Gaesti.

Presedinte de sedinta,
Cons. Untarescu Ion

Contrasemneaza,
Secretar,
Andrei Camelia

Nr.______
Data.____________2015.

ROMANIA
JUDETUL DIMBOVITA
CONSILIUL LOCAL GAESTI

HOTARIRE
privind aprobarea actualizarii componentei
Consiliului Comunitar Consultativ pentru sprijinirea
Serviciului Social in realizarea activitatii de asistenta
sociala si protectie a copilului

Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita
Avind in vedere:
-expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore;
-raportul nr. 19507/09.12.2015. intocmit de Serviciul de Asistenta Sociala din
cadrul primariei Gaesti;
-raportul comisiei pentru invatamint, sanatate, cultura, protective sociala,
Protectie sociala si de agreement din cadrul Consiliului Local Gaesti;
-prevederile art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Ordonantei Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea si
completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
-prevederile art. 36 alin. 6 lit.a punct. 2 din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

Art. 1 – Se actualizeaza componenta Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul
orasului Gaesti pentru sprijinirea Serviciului de Asistenta Sociala in realizarea activitatii de
asistenta si protectia copilului astfel:
-preot Constantin Adrian – protopop la Protoeria Gaesti
-comisar sef Iorga Alexandru – comandantul Politiei Gaesti
-Dr. Bauer Elena – medic
-profesor Turcu Adrian
-profesor Schiopu Stefan
-Dobrin Silviu – om de afaceri
-Gheorghe Dumitru – om de afaceri
-consilier Ispas Ciotea Daniel

-consilier Radut Marian
-consilier Voinescu Cristian
Art. 2 – Mandatul Consiliului Comunitar Consultativ este de 2 ani.
Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga Consiliul Comunitar
Consultativ constituit.

Presedinte de sedinta,
Cons. Untarescu Ion

Contrasemneaza,
Secretar,
Andrei Camelia

Nr._______
Data._____________2015.

ROMANIA
JUDETUL DIMBOVITA
CONSILIUL LOCAL GAESTI
HOTARIRE
privind aprobarea ,,Planului de actiuni de interes local
PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL CONFORM LEGII NR. 416/2001,,
pentru anul 2016

Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita
Avind in vedere:
-expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore;
-raportul nr. 19507/09.12.2015 .intocmit de Serviciul Asistenta Sociala din
cadrul primariei Gaesti
-raportul comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Gaesti;
-prevederile art. 6 alin.7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art. 36 alin. 2 lit.d si alin. 6lit.a punct. 2 din Legea nr. 215/2001
cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE
Art. 1 – Se aproba ,, Planul de actiuni de interes local PENTRU BENEFICIARII DE
AJUTOR SOCIAL CONFORM LEGII NR. 416/2001,,pentru anul 2016 conform anexei nr. 1 la
prezenta hotarire.
Art. 2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului
Gaesti si Serviciul Asistenta Sociala.

Presedinte de sedinta,
Cons. Untarescu Ion

Contrasemneaza,
Secretar,
Andrei Camelia
Nr.______
Data.__________2015.

ROMANIA
JUDETUL DIMBOVITA
CONSILIUL LOCAL GAESTI

HOTARARE
privind infiintarea Centrului Cultural “Gheorghe Zamfir” si” Muzeul national al Naiului” la Gaesti

Consiliul Local Gaesti, judetul Dambovita
Avand in vedere:
-expunerea de motive intocmita de d-nul consilier local Bojin Aurica;
-prevederile legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completariele
ulteioare;
-prevederile art. 36 alin.(1), alin 2 lit. “b”, “d” si alin (6) lit. “a”punct. 4 si 10 din Legea 215/2001,
privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile
ulterioare.

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba infiintarea Centrului Cultural “Gheorghe Zamfir” , in orasul Gaesti, avand ca
locatie parterul si demisolul din cadrul imobilulului apartinand orasului Gaesti, amplasat in Gaesti,
str. 13 decembrie nr. 3 (fosta Primarie a orasului) in care se vor infiinta cercuri de instrumente
muzicale (nai, pian, acordeon, vioara, chitara, tambal, s.a.), cercuri de dans modern, dans popular,
canto, precum si cercuri de pictura si grafica, s.a.
Centrul Cultural “Gheorghe Zamfir” va cuprinde si o minisala de conferinte si de spectacole.de cca
120 de locuri ce va gazdui evenimente cultural-artistice, simpozioane, conferinte.
Art. 2 - Se aproba infiintarea “Muzeului National al Naiului” la etajul 1 din cadrul aceluias imobil, ce
va adaposti un adevarat tezaur cultural ce apartine marelui artist.
Art.3 - Sursa de finantare pentru acest realizarea acestui proiect va fi in ponderea cea mai mare prin
atragerea de fonduri europene si partial din fonduri guvernamentale si locale.
Art.4 - Cladirea ce va gazdui cele doua institutii culturale.este monument istoric de patrimoniu si
prin reabilitarea acesteia, atat proiectantul cat si constructorul au obligatia sa respecte stilul
arhitectural initial al fatadei si sa puna in valoare potentialul arhitectonic al acesteia, sa-l adapteze
noii destinatii, conferindu-i functionalitate si design la nivelul standardelor de calitate actuale.

Art.5 - Pentru realizarea acestor obiective Primaria Gaesti va contacta o firma de consultanta in
vederea redactarii proiectelor si stabilirea unui calendar de actiune pentru atragerea de fonduri
europene nerambursabile, alocate reabilitarii monumentelor istorice, incepand din anul 2016.
Art.6 - Cu ducere la indeplinire a prezentei hotatarii se obliga departamentele de resort din cadrul
Primariei Gaesti.

Presedinte de sedinta,
Cons. Untarescu Ion

Contrasemneaza,
Secretar,
Andrei Camelia

Nr.______
Data._____________2015.

ROMANIA
JUDETUL DIMBOVITA
CONSILIUL LOCAL GAESTI

HOTARIRE
privind aprobarea ,, Regulamentului de transport
al elevilor cu microbuzul scolar,,

Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita
Avind in vedere:
-expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore;
-raportul nr. 17025/28.10.2015. prin care se solicita aprobarea ,, Regulamentului de
transport al elevilor cu microbuzul scolar,,;
-raportul comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Gaesti;
-prevederile Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale cu modificarile si completarile
ulterioare;
-prevederile Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
actualizata;
-prevederile Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de
aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzelor si a perioadelor de odihna ale
conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora, actualizata;
-prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Hotaririi Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului
de aplicare a OUG nr. 195/2002;
- prevederile Ordinului Ministerului Transportului si Infrastructurii nr. 980/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la
organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin
O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
- prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 1260/2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului
Cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii;
-prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 761/1999 privind
desemnarea , pregatirea si atestarea profesionala a persoanelor care conduc permanent si
efectiv activitati de transport rutier cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. 6 lit.a punct. 1 si 14 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu
modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE

Art. 1 – Se aproba ,, Regulamentul de transport al elevilor cu microbuzul scolar,,
conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art. 2 – Regulamentul va fi adus la cunostinta unitatilor de invatamint de pe raza
orasului si parintilor elevilor care beneficiaza de transportul cu microbuzul.
Art. 3 – Prezentul Regulament intra in vigoare la data de 01.01.2016.
Art. 4 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti,
unitatile de invatamint, conducatorul auto ce deserveste microbuzul scolar si secretara
orasului pentru comunicare.

Presedinte de sedinta,
Cons. Untarescu Ion

Contrasemneaza,
Secretar,
Andrei Camelia

Nr.______
Data.____________2015.

ROMANIA
JUDETUL DIMBOVITA
CONSILIUL LOCAL GAESTI
HOTARIRE
privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal
realizat pentru ,, EXTINDERE SI MANSARDARE CLADIRE
EXISTENTA,, oras Gaesti str. Cuza Voda nr. 54
Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita
Avind in vedere:
-expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore;
-raportul nr. 14286/15.09.2015 intocmit de Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului
din cadrul primariei Gaesti;
-raportul comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Gaesti;
-avizul tehnic nr. 141/07.08.2015 emis de Institutia Arhitectului Sef al Judetului
Dimbovita;
-prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 2701/2010
pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;
- prevederile Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanism cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. 2 lit.c si alin. 5 lit. c din Legea administratiei publice locale
Nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE
Art. 1 – Se aproba Planul de Urbanism Zonal realizat pentru ,, EXTINDERE SI
MANSARDARE CLADIRE EXISTENTA,, oras Gaesti str. Cuza Voda nr. 54 conform documentatiei
intocmite.
Art. 2 – Hotarirea Consiliului Local va fi inaintata Consiliului Judetean DimbovitaInstitutia Arhitectului Sef.
Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului
Gaesti, Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul primariei Gaesti si secretara
orasului pentru comunicare.
Presedinte de sedinta,
Cons. Untarescu Ion
Contrasemneaza,
Secretar,
Andrei Camelia
Nr._______/_________2015.

ROMANIA
JUDETUL DIMBOVITA
CONSILIUL LOCAL GAESTI

HOTARIRE
privind aprobarea prelungirii contractului de
inchiriere nr. 10541/22.10.2010 pentru spatiul
situat in piata sf. Ilie

Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita
Avind in vedere:
-expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore;
-raportul nr.18431/19.11.2015. intocmit de d-na Stoica Marioara din cadrul
compartimentului comercial;
-raportul comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat din
cadrul Consiliului Local Gaesti;
-prevederile art. 36 alin. 5 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu
modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE
Art. 1 – Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr. 10541/22.10.2010. pentru
spatiul in suprafata de 11,4 mp situat in Piata Sf. Ilie ocupat de I.F. Burtan Valentin pentru
o perioada de 3 ani.
Art. 2 – Pretul inchirierii este de 7 euro/mp/luna.
Art. 3 –Celelalte prevederi ale contractului de inchiriere sunt si ramin valabile.
Art. 4 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti si
compartimentul comercial din cadrul primariei Gaesti.

Presedinte de sedinta,
Cons. Untarescu Ion
Contrasemneaza,
Secretar,
Andrei Camelia
Nr.______
Data._____________2015.

