
               ROMANIA  

   JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL LOCAL GAESTI  

 

 

PROIECT DE  HOTARARE 

privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea inchirierii a unei   suprafete  de  teren  de 6 m.p. 

in oborul saptamanal 

 

Consiliul Local Gaesti  , judetul Dambovita   

        Avand in vedere  : 

- expunerea de  motive   a domnului primar  Gheorghe Grigore  ;  

- cererea nr. 4385/15.03.2018  prin care  se solicita  inchirierea unei suprafete de teren in 

vederea  construirii unui spatiu demontabil  ;     

- raportul  Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului  ;  

-  avizul comisiilor : Juridica si Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local Gaesti  ; 

In conformitate cu: 

- - prevederile art .123 din Legea 215/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 În temeiul : 

-   art.36  , alin. 2 ,  lit. (c)  , Legea nr. 215 /2001, privind administraţia publică locală, 

republicată coroborat cu art   art. 45 aliniatul 3 din acelasi act normativ ;  

 

SE PROPUNE  : 

 

ART.1-  Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii  unei   suprafete  de  teren  de 6 

m.p. in oborul saptamanal; 

ART.2-   Durata propusa a inchirieriii   este  de  5  ani    , iar  pretul  de pornire la licitatie  de 1 

euro/m.p./luna. 

ART. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga primarul orasului Gaesti si 

Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului  . 



ART.4- Prezenta hotarare se  va inainta Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si  

persoanelor / compartimentelor  mentionate la punctul 3. 

 

 

INITIATOR 

Primar , 

                                                               jr.Gheorghe Grigore        

 

 

                                                                                                                          Avizat de legalitate,                                                                                                                                                                        

Secretar , 

Jr. Diaconu Mitica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Expunere de  motive   

la raportul privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea inchirierii a unei   suprafete  de  teren  

de 6 m.p. in oborul saptamanal 

 

 

 

 

      Prin    cererea nr. 4385/15.03.2018  se solicita  inchirierea unei suprafete de teren in vederea  

construirii unui spatiu demontabil  care sa serveasca ca centru de imbarcare  pentru porumbei .  

   Situatia juridica a terenului se regaseste in raportul compartimentului de specialitate  .  

       In raport de  competentele ce va revin prin  art.36  , alin. 2 ,  lit. (c)  , Legea nr. 215 /2001, 

privind administraţia publică locală va supun analizei si aprobarii  proiectul cu acest obiect . 

 

 

 

 

Primar , 

                                                               jr.Gheorghe Grigore        


