
               ROMANIA  

  JUDETUL    DAMBOVITA  

CONSILIUL   LOCAL   GAESTI   

 

PROIECT DE  HOTARARE 

privind aprobarea  infiintarii  unui   targ de  masini situat in incinta oborului saptamanal  

 

 Consiliul Local  Gaesti , judeţul Dambovita , 

 Avand in vedere : 

- expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Grigore ; 

-raportul domnului Nita Mihai  , sef sector  Piata – obor din cadrul Primariei orasului Gaesti ; 

-avizul  comisiilor  Urbanism si Amenajarea Tteritoriului  , cat si a Comisiei de  Buget – Finante din 

cadrul Consiliului Local Gaesti si al  comisiei Juridice  

In conformitate  cu  :  

- Prevederile Hotararii  Guvernului  nr. 348/2004 privind  exercitarea  comertului  cu produse  si 

servicii de piata   in unele zone publice  , cu  modificarile   si completarile ulterioare ;  

In temeiul art. :36 alin.(2), lit.,, d,, , alin .(6) , pct. 19 si ale  art.45(2) din Legea  administratiei publice  

locale   nr. 215/2001, republicata si  completata) 

 

 

HOTARASTE   

 

Art.1 – Aproba  infiintarea la  nivelul orasului Gaesti a Targului de  masini  care  se  va desfasura in 

oborul saptamanal , in cadrul Sectorului Piata – obor din cadrul Primariei orasului Gaesti ; 

Art.2 -  Targul de  masini   va functiona incepand  cu data  obtinerii avizelor si acordurilor legale . 

Art.3-Taxa datorata pentru fiecare autoturism expus este de  20 lei /zi . 

Art.4 – In zona targului  auto  vor  fi expuse   numai autovehicule spre  vanzare , fara  nici un alt tip de  

comert . 

Art. 5-  Se  interzice  stationarea , depozitarea si afisarea  spre  vanzare  a mijloacelor auto , de orice  tip , 

pe domeniul public al orasului Gaesti , altul decat  cel stabilit prin prezenta hotarare . 



Art.6 – Cu  ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Sectorul Piata – obor din cadrul Primariei orasului 

Gaesti ; 

Art.7- Secretarul orasului Gaesti   comunică prezenta hotărâre : 

- Institutiei Prefectului - Judetul Dambovita 

-          Primarului orasului Gaesti ; 

-          Sectorului Piata – obor din cadrul Primariei orasului Gaesti ; 

 

 

 

INITIATOR  , 

Primar  , 

 Gheorghe  Grigore   

 

 

                                                                                  Avizat  de  legalitate  ,  

                                                                                  Secretar  ,  

                                                                                  Jr. Diaconu Mitica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE  

 

 

            In toate  zonele  orasului  Gaesti , dar  cu frecventa  mai  mare  in zona 

central , au aparut  in ultima perioada  expuse spre  vanzare  pe domeniul public si 

privat  al  orasul Gaesti   , mai  multe autovehicule  second hand  . Inmatriculate 

sau  nu   , pot fi recunoscute  dupa  afisele  prin care  proprietarul  isi semnaleaza 

intentia de  vanzare  . 

            Expunerea acestor  autovehicule spre  vanzare  pe domeniul public sau 

privat  al orasului  Gaesti , contribuie  la  cresterea  gradului  de discomfort   al  

celorlalti  participant  la  traffic  si  creaza mari probleme  in ceea  ce priveste  

salubrizarea orasului . 

     Fata  de  cele  aratate  , mai sus , propun adoptarea prezentului proiect de  

hotarare  .  

 

 

Primar  , 

 Gheorghe  Grigore   

 

 

 


