
           ROMANIA  

JUDETUL    DAMBOVITA  

CONSILIUL   LOCAL  GAESTI   

 

  PROIECT DE  HOTARARE 

privind aprobarea  prelungirii  contractului  de comodat  incheiat  cu 

Asociatia Judeteana a Vanatorilor  si Pescarilor  Sportivi Dambovita  

 

 Consiliul Local  Gaesti , judeţul Dambovita , 

 Avand in vedere : 

- expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Grigore ; 

- cererea nr.16.518/16.10.2018 prin care se solicita prelungirea contractului de 

comodat ; 

- raportul  nr. 16.518/20.11.2018, intocmit de Biroul Urbanism     ;  

- avizul comisiei Juridice si de Buget- finante  din Cadrul Consiliului Local Gaesti  

; 

 În conformitate cu : 

- prevederile art .124 din Legea 215/2001 , cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

    În temeiul : 

 - art.36  , alin. 2 ,  lit. (c)  , coroborat  cu alin 6 , lit. (a) , pct. 6 din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată si cu  art. 45 aliniatul 3 

din acelasi act normativ ;  

 

HOTARASTE     : 

 

ART.1  - Se aproba prelungirea    contractului  de comodat, avand ca obiect spatiul 

situat in curtea   fostei Primarii  din strada 13 Decembrie  , nr.3 ,  cu  Asociatia  

Judeteana a Vanatorilor  si Pescarilor  Sportivi Dambovita   pe o perioada de un an 

de la data adoptarii prezentei hotarari  . 

ART.2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti , si 

Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului  .  



ART.4 – Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul 

Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.2 , cat si  

solicitantilor . 

 

 

 

 

Initiator  , 

 

Primar  ,  

Gheorghe Grigore   

 

 

                                                                                     Avizat de  legalitate     , 

                                                                                                 Secretar , 

                                                                                        Jr. Diaconu Mitica 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPUNERE DE  MOTIVE 

privind aprobarea  prelungirii  contractului  de comodat  incheiat  cu 

Asociatia Judeteana a Vanatorilor  si Pescarilor  Sportivi Dambovita 

 

                 In temeiul prevederilor art.45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea incheierii 

contractului  unui  contract  de comodat pentru spatiul situat in curtea fostei 

primarii  si rog Consiliul Local Gaesti  sa hotarasca conform prevederilor legale si 

atributiilor ce-i revin. 

 

 

PRIMAR , 

Jr. Gheorghe Grigore 

 


