ROMANIA
JUDETUL DIMBOVITA
CONSILIUL LOCAL GAESTI

HOTARIRE

privind aprobarea trecerii suprafetei de 4797 mp teren
situat in Gaestistr. 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 lnvestitii,, C.N.l,, 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. 197 421 L4.L2.20L5. i ntocmit de Bi rou l Urba nism si Amenajarea
Teritoriului din cadrul primariei Gaesti;
-raportul comisiei buget - finante, administrarea domeniului public si privat din
cadrul Consiliului Local Gaesti;
-prevederile Legii nr.ZL3lt998 privind proprietatea publica cu modificarile si

completarile ulterioare;
-prevederile art.112 din Legea nr. tl2lLt a educatiei nationale cu modificarile si
completarile ulterioare;
-prevederile art. 36 alin. 5 lit. a din Legea administratiei publice locale nr.
2t5l2O0t cu modificarile si completarile ulterioare;
tn temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.2t5/2O01 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 72L99, din administrarea LICEULUI
TEHNOLOGTC DR. C ANGELESCU in administrarea CONSILIULUI LOCAL GAESTI in vederea
transmiterii , pe baza de protocol de predare - primire, catre COMPANIA NATIUONALA DE
INVEST|TII ,, C.N.1.,, 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 7ZLgg.
Art. 3 - Transmiterea terenului catre Compania Nationala de Investitii ,, C.N.1.,,
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 lon
i'
''| :J"t
'
t

Contrasemneaza,
Secretar,
Andrei Camelia

Nr.'_
l

Data.

;

z}ts.

