
DISPOZITIE 

privind convocarea in sedinta ordinara  a 

Consiliului Local Gaesti in data de 28.09.2017 

 

Primarul orasului Gaesti , judetul Dambovita; 

Avand in vedere : 

- prevederile art .39 alin.(1) din Legea Administratiei publice locale nr.215/2001 cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.68 alin.1 din Legea Administratiei publice locale nr.215/2001 cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

DISPUNE 

 

       ART. 1   –  Se convoaca  in sedinta  ordinara    Consiliul  Local   Gaesti sedinta care se va 

desfasura in data de 28.09.2017, ora 7 la sediul Consiliului Local Gaesti . 

       ART.2 – Ordinea de  zi a sedintei se regasete in anexa care face parte integranta din prezenta 

dispozitie .  

        ART.3 – Cu ducerea la indeplinire a  prezentei se obliga  secretara  orasului  .  

 

PRIMAR , 

 

Jr. Gheorghe Grigore 

                                                                                     Avizat de legalitate , 

                                                                                                 Secretar , 

                                                                                        Jr. Diaconu Mitica 

 

NR . 550 

DATA : 21.09.2017 



ANEXA  NR. 1 la Dispozitia 550   /2017 

 

 

 

1) - Proiect de  hotărâre privind  aprobarea rectificarii bugetului de  venituri si cheltuieli   in 

trimestrul III al anului 2017- initiator ,primar  Gheorghe Grigore  

 

2) - Proiect de  hotarare privind aprobarea cofinantarii serviciilor socio- medicale  asigurate 

persoanei varsnice NICA IOANA de catre  Caminul de batrani – Patroaia - , com .Crangurile, - 

initiator ,primar  Gheorghe Grigore  ; 

 

3) - Proiect de  hotarare privind  aprobarea eliberarii licentei de traseu 

privind transportul public local efectuat de S.C.MOGOSANI  TRANSPORT SRL- initiator 

,primar  Gheorghe Grigore  ; 

 

4) - Proiect de  hotarare privind repartizarea unei  locuinte  ANL- initiator primar Gheorghe 

Grigore  ; 

 

5) - Proiect de hotarare privind aprobarea convocarii proprietarilor de teren din  Orasul 

Gaesti ,initiator ,primar  Gheorghe Grigore  ; 

 

6)- Proiect de  hotarare  privind modificarea   Planului de ocupare al funcţiilor publice din cadrul 

aparatului de specialitate al  primarului orasului Gaesti in anul 2017,initiator ,primar  Gheorghe 

Grigore  ; 

 

7)- Proiect de  hotarare privind aprobarea  organigramei si statelor de  functii perntru aparatul de 

specialitate  al primarului si din cadrul serviciilor publice de interes local fara personalitate 

juridica ,initiator ,primar  Gheorghe Grigore  ; 

 



8)- Proiect de  hotarare privind completarea  inventarului domeniului public al Orasului Gaesti 

cu  obiectivul ,, POD STRADA CATANE,, , initiator ,primar  Gheorghe Grigore  ; 

 

9)- Proiect de  hotarare privind aprobarea inchirierii, in vederea desfasurarii de cursuri de  

legislatie rutiera , a unor spatii situate  in incinta Liceului Tehnologic ,,Iordache  Golescu  , 

initiator ,primar  Gheorghe Grigore  , initiator ,primar  Gheorghe Grigore  ; 

 

10)- Proiect de  hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de concesiune , initiator 

,primar  Gheorghe Grigore  ; 

 

11 )- Proiect de  hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului ,, 

Reabilitare termica blocuri locuinte in orasul Gaesti ,, , initiator ,primar  Gheorghe Grigore  ; 

 

12 )- Proiect de hotarare  privind aprobarea preturilor de  vanzare  pentru  locuintele A.N.L. din 

blocurile A1  - A 8 situate in Gaesti  , Fundatura 1 Decembrie  ,initiator ,primar  Gheorghe 

Grigore  ; 

 

13) - Proiect de  hotarare  aprobarea  vanzarii ( in principiu ) a  unui apartament  din fondul 

locativ de stat catre actualul chirias ,initiator ,primar  Gheorghe Grigore  ; 

 

14) - Proiect  de  hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti 

pentru o perioada de 3 luni (OCTOMBRIE    –DECEMBRIE  2017) ,initiator ,primar  Gheorghe 

Grigore  ; 

 

15)- Proiect de  hotarare privind desemnarea reprezentantului    Consiliului Local Gaesti in 

Consiliul de Administratie al Clubului Copiilor  cat si in Comisia  pentru evaluarea  si  

asigurarea  Calitatii in anul scolar  2017-2018 ,initiator ,primar  Gheorghe Grigore  ; 

 



16)- Proiect de  hotarare privind desemnarea reprezentantului    Consiliului Local Gaesti in 

Consiliul de Administratie al Gradinitei ,, Inocenta ,,  si in Comisia  pentru evaluarea  si  

asigurarea  Calitatii in anul scolar  2017-2018 ,initiator ,primar  Gheorghe Grigore  ; 

 

17)- Proiect de  hotarare privind desemnarea reprezentantantii    Consiliului Local Gaesti in 

Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale  ,,Radu cel Mare   ,,   cat si in Comisia  pentru 

evaluarea  si  asigurarea  Calitatii in anul scolar  2017-2018,initiator ,primar  Gheorghe Grigore  ; 

 

18)- Proiect de  hotarare privind desemnarea reprezentantantilor    Consiliului Local Gaesti in 

Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale  ,,Serban Cioculescu  ,,   cat si in Comisia  pentru 

evaluarea  si  asigurarea  Calitatii in anul scolar  2017-2018 ,initiator ,primar  Gheorghe Grigore  

; 

 

19)- Proiect de  hotarare privind desemnarea reprezentantului    Consiliului Local Gaesti in 

Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,, Dr. C . Anghelescu  ,,   cat si in Comisia  

pentru evaluarea  si  asigurarea  Calitatii in anul scolar  2017-2018 ,initiator ,primar  Gheorghe 

Grigore  ; 

 

20) - Proiect de  hotarare privind desemnarea reprezentantilor     Consiliului Local Gaesti in 

Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,,Iordache Golescu  ,,   cat si in Comisia  

pentru evaluarea  si  asigurarea  Calitatii in anul scolar  2017-2018, initiator ,primar  Gheorghe 

Grigore  ; 

 

21)- Proiect de  hotarare privind desemnarea reprezentantilor     Consiliului Local Gaesti in 

Consiliul de Administratie al Colegiului National ,, Vladimir Streinu ,,    cat si in Comisia  pentru 

evaluarea  si  asigurarea  Calitatii in anul scolar  2017-2018, initiator ,primar  Gheorghe Grigore  

; 

 

 

 

 



                                                                                                            Nr.  14.454/28.09.2017 

 

CATRE 

Domnii consilieri , 

 

1. ANGHELESCU IOAN ____________ 

2.  DINCA  IOANA    ________________ 

3. DUMITRESCU CONSTANTIN  GABRIEL  __________ 

4. PETRACHE MIRCEA   __________ 

5. SLAVILA CATALIN ____________ 

6. SCHIOPU STEFAN   _____________ 

7. STAN EUGENIU _______________ 

8. TUDOR RADU  ________________ 

9. ION UNTARESCU ____________ 

10. APOSTOL GHEORGHE  ____________ 

11. COATA EMIL_________________ 

12.DINCA GEORGETA  ______________ 

13. DINU VIOLETA _________________ 

14.MIHAI DUMITRA  ________________ 

15.RADUT  MARIAN  _____________ 

16.CONDOVICI MARIUS LIVIU   __________ 

17. SOCOTEANU MARIUS AURELIAN  _________ 

 

   Potrivit prevederile art. 39  alin.( 1 )din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu 

modificarile si completarile ulterioare ,  sunteti convocati in  sedinta  



ordinara   in data  de  28.09.2017 , ora 7  la sediul Consiliului Local  Gaesti . 

 

Pe ordinea de zi se afla urmatoarele puncte : 

 

 

1) - Proiect de  hotărâre privind  aprobarea rectificarii bugetului de  venituri si cheltuieli   in 

trimestrul III al anului 2017- initiator ,primar  Gheorghe Grigore  

 

2) - Proiect de  hotarare privind aprobarea cofinantarii serviciilor socio- medicale  asigurate 

persoanei varsnice NICA IOANA de catre  Caminul de batrani – Patroaia - , com .Crangurile, - 

initiator ,primar  Gheorghe Grigore  ; 

 

3) - Proiect de  hotarare privind  aprobarea eliberarii licentei de traseu 

privind transportul public local efectuat de S.C.MOGOSANI  TRANSPORT SRL- initiator 

,primar  Gheorghe Grigore  ; 

 

4) - Proiect de  hotarare privind repartizarea unei  locuinte  ANL- initiator primar Gheorghe 

Grigore  ; 

 

5) - Proiect de hotarare privind aprobarea convocarii proprietarilor de teren din  Orasul 

Gaesti ,initiator ,primar  Gheorghe Grigore  ; 

 

6) - Proiect de  hotarare  privind modificarea   Planului de ocupare al funcţiilor publice din 

cadrul aparatului de specialitate al  primarului orasului Gaesti in anul 2017,initiator ,primar  

Gheorghe Grigore  ; 

 

7) - Proiect de  hotarare privind aprobarea  organigramei si statelor de  functii perntru 

aparatul de specialitate  al primarului si din cadrul serviciilor publice de interes local fara 

personalitate juridica ,initiator ,primar  Gheorghe Grigore  ; 



 

8) - Proiect de  hotarare privind completarea  inventarului domeniului public al Orasului 

Gaesti cu  obiectivul ,, POD STRADA CATANE,, , initiator ,primar  Gheorghe Grigore  ; 

 

9) - Proiect de  hotarare privind aprobarea inchirierii, in vederea desfasurarii de cursuri de  

legislatie rutiera , a unor spatii situate  in incinta Liceului Tehnologic ,,Iordache  Golescu  , 

initiator ,primar  Gheorghe Grigore  , initiator ,primar  Gheorghe Grigore  ; 

 

10) - Proiect de  hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de concesiune , initiator 

,primar  Gheorghe Grigore  ; 

 

11 ) - Proiect de  hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului ,, 

Reabilitare termica blocuri locuinte in orasul Gaesti ,, , initiator ,primar  Gheorghe Grigore  ; 

 

12 ) - Proiect de hotarare  privind aprobarea preturilor de  vanzare  pentru  locuintele A.N.L. din 

blocurile A1  - A 8 situate in Gaesti  , Fundatura 1 Decembrie  ,initiator ,primar  Gheorghe 

Grigore  ; 

 

13) - Proiect de  hotarare  aprobarea  vanzarii ( in principiu ) a  unui apartament  din fondul 

locativ de stat catre actualul chirias ,initiator ,primar  Gheorghe Grigore  ; 

 

14) - Proiect  de  hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti 

pentru o perioada de 3 luni (OCTOMBRIE    –DECEMBRIE  2017) ,initiator ,primar  Gheorghe 

Grigore  ; 

 

15)- Proiect de  hotarare privind desemnarea reprezentantului    Consiliului Local Gaesti in 

Consiliul de Administratie al Clubului Copiilor  cat si in Comisia  pentru evaluarea  si  

asigurarea  Calitatii in anul scolar  2017-2018 ,initiator ,primar  Gheorghe Grigore  ; 

 



16)- Proiect de  hotarare privind desemnarea reprezentantului    Consiliului Local Gaesti in 

Consiliul de Administratie al Gradinitei ,, Inocenta ,,  si in Comisia  pentru evaluarea  si  

asigurarea  Calitatii in anul scolar  2017-2018 ,initiator ,primar  Gheorghe Grigore  ; 

 

17)- Proiect de  hotarare privind desemnarea reprezentantantii    Consiliului Local Gaesti in 

Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale  ,,Radu cel Mare   ,,   cat si in Comisia  pentru 

evaluarea  si  asigurarea  Calitatii in anul scolar  2017-2018,initiator ,primar  Gheorghe Grigore  ; 

 

18)- Proiect de  hotarare privind desemnarea reprezentantantilor    Consiliului Local Gaesti in 

Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale  ,,Serban Cioculescu  ,,   cat si in Comisia  pentru 

evaluarea  si  asigurarea  Calitatii in anul scolar  2017-2018 ,initiator ,primar  Gheorghe Grigore  

; 

 

19)- Proiect de  hotarare privind desemnarea reprezentantului    Consiliului Local Gaesti in 

Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,, Dr. C . Anghelescu  ,,   cat si in Comisia  

pentru evaluarea  si  asigurarea  Calitatii in anul scolar  2017-2018 ,initiator ,primar  Gheorghe 

Grigore  ; 

 

20) - Proiect de  hotarare privind desemnarea reprezentantilor     Consiliului Local Gaesti in 

Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,,Iordache Golescu  ,,   cat si in Comisia  

pentru evaluarea  si  asigurarea  Calitatii in anul scolar  2017-2018, initiator ,primar  Gheorghe 

Grigore  ; 

 

21)- Proiect de  hotarare privind desemnarea reprezentantilor     Consiliului Local Gaesti in 

Consiliul de Administratie al Colegiului National ,, Vladimir Streinu ,,    cat si in Comisia  pentru 

evaluarea  si  asigurarea  Calitatii in anul scolar  2017-2018, initiator ,primar  Gheorghe Grigore  

; 

PRIMAR , 

 

 

Jr. Gheorghe Grigore 


