
               ROMANIA 

   JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL LOCAL GAESTI  

 

PROIECT   DE   HOTARARE  

privind trecerea  din domeniul public in domeniul privat  al U.A.T. Gaesti  

a unor bunuri – mijloace  fixe , in vederea casarii si , dupa caz , valorificarii  

 

 

 Consiliul Local Gaesti , judetul Dambovita ;  

          Avand in vedere  : 

-    expunerea de  motive  a primarului orasului Gaesti ; 

- referatul numarul 11265/24.07.2017 al Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;   

 In conformitate  cu  : 

- - prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , 

modificata si completata ;  

- prevederile Titlului VI – Proprietatea Publica , art. 858-875 din Codul Civil ; 

- prevederile Ordonantei Guvernului  nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de 

scoatere din functiune , casare  si valorificare a activelor corporale   care alcatuiesc  

domeniul public al statului si al unitatilor administrative- teritoriale  , modificata si 

completata;  

În temeiul : 

 - art.36  , alin. 2 ,  lit. (c)  ,  coroborat cu  alin 5, lit.( a) si ( b) Legea nr. 215 /2001, 

privind administraţia publică locală, republicată coroborat cu art   art. 45 aliniatul 3 din 

acelasi act normative;  

 

SE  PROPUNE  : 

 

ART.1 -  Se aproba trecerea din domeniul public , in domeniul privat al Orasului Gaesti a 

unor bunuri – mijloace  fixe :  

- bazin aerare, avand  numar de inventar  1201 si numar cadastral 8139 ; 

- decantor secundar SP2 , avand numar de inventar  1202 si numar cadastral 8140 ;  

- decantor Inhoff , avand  numar de  inventar  1210 si  numar  cadastral 8144; 

- statii suflante SP2 , avand  numar de inventar  1465 si  numar cadastral 8161 ;  

- statii pompe si birouri statie de  epurare , avand  numar de inventar  1191 si  numar  

cadastral 8129 ;  

ART.2 – Trecerea din domeniul public , in domeniul privat  se face  in vederea  casarii si 

dupa caz a valorificarii acestora . 

ART.3 -  Sumele  obtinute  din valorificarea bunurilor  se fac venit la bugetul de  venituri 

si cheltuieli  al Orasului Gaesti . 



ART.4 – Primarul Orasului Gaesti  , prin compartimentele Urbanism si Amenajarea 

Teritoriului si  Buget- Contabilitate, Impozite si Taxe  , Informatica  vor duce la 

indeplinire  prevederile prezentei hotrarari .  

ART. 5 - Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si 

persoanelor si compartimentelor prevazute la art.4 . 

 

 

 

 

 

 

INITIATOR  ,  

 

Primar  ,  

 

Jr. Gheorghe  Grigore   

 

 

 

 

 

                                                                                   Avizat de  legalitate  ,  

 

                                                                             Jr. Diaconu Mitica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPUNERE DE MOTIVE   

 

la proiectul de  hotarare privind trecerea  din domeniul public in domeniul privat  al 

U.A.T. Gaesti  

a unor bunuri – mijloace  fixe , in vederea casarii si , dupa caz , valorificarii 

 

 

 

 

 

   Avand in vedere  prevederile art. 10 din Legea 213 / 1998 privind  proprietatea publica 

si regimul juridic al acesteia , modificata si completata , cat si prevederile  O.G. nr. 

112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune , casare  si 

valorificare a activelor corporale   care alcatuiesc  domeniul public al statului si al 

unitatilor administrative- teritoriale  , modificata si completata , cat si  faptul  ca s-a    

construit  o  noua  statie de   epurare bunurile  – mijloace  fixe  prevazute la art. 1 din 

proiectul de  hotarare  pot fi trecute in domeniul privat al orasului  , in vederea demolarii  

si valorificarii materialelor rezultate .  

 

 

 

 

 

Primar  , 

 

Jr. Gheorghe  Grigore 

 

 


