
            ROMANIA   

    JUDETUL DAMBOVITA   

CONSILIUL LOCAL GAESTI  

PROIECT DE  HOTARARE 

privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului 

,, Reabilitare termica blocuri locuinte in orasul Gaesti ,, 

 

    Consiliul Local al Orasului Gaesti , 

    Avand in vedere:  

- expunerea de  motive a domnului primar  , Gheorghe Grigore ; 

-    raportul  Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului  ;  

-  avizele Comisiei Juridice , Comisiei Economice si Comisiei de Urbanism din cadrul 

Consiliului Local Gaesti ; 

In conformitate cu  :  

- prevederile alin. (1) si (2) ale  art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, 

modificată şi completată ; 

-  prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si ale alin. (4) lit. d) din  Legea  nr. 215/2001, privind  

administratia publica locala, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare ; 

In temeiul : 

-prevederilor art.45  ( 2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,  republicata , cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

SE PROPUNE: 

 

ART.1 – Se aproba indicatorii tehnico – economici ai obiectivului ,, Reabilitare termica 

blocuri locuinte in orasul Gaesti ,, , conform raportului Biroului Urbanism si Amenajarea 

Teritoriului , care face parte integranta din prezenta Hotarare  

ART. 2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti si 

Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului  , Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale , 

Informatica .  

ART.3- Prezenta hotarare se  va inainta Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si  

persoanelor / compartimentelor  mentionate la punctul 2. 

 

 

INITIATOR  , 

Primar  , 

Jr. Gheorghe Grigore 

                                                                                Avizat de  legalitate  , 

                                                                              Secretar  ,  

Jr. Diaconu Mitica 



 

 

 

 

                                                                             

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de  hotarare   privind aprobarea indicatorii tehnico-economici ai obiectivului 

,, Reabilitare termica blocuri locuinte in orasul Gaesti ,, 

 

 

 

 

  Propun  sepre  aprobare  Consiliului Local Gaesti  aprobarea  prezentului  proiect  , care are ca 

scop aprobarea aprobarea indicatorii tehnico-economici ai obiectivului ,, Reabilitare termica 

blocuri locuinte in orasul Gaesti ,, , asa cum sunt ei  detaliati in raportul Biroului Urbanism si 

Amenajarea Teritoriului  . 

 

 

 

 

Primar  , 

Jr. Gheorghe Grigore 


