
       Romania  

 Judetul Dambovita  

Consiliul Local Gaesti   

 

 

PROIECT DE  HOTARARE   

privind  aprobarea vanzarii ,   in principiu, catre  S.C. Enescu  SRL  a 

cotei indivize  de  75,59 m.p. (  53 m.p. din masuratori ), teren aferent  

spatiului  comercial  - papetarie -  pe care il detine  in str. 30 Decembrie  

, bl. C3-3, parter  

 

Consiliul Local Gaesti  , judetul Dambovita 

        Avand in vedere  : 

- expunerea de  motive   a domnului primar  Gheorghe Grigore  ;  

- cererea nr. 18.899/23.11.2018  prin care  se solicita  cumpararea  

terenului aferean spatiului  commercial ; 

- raportul  secretarului  Biroului Urbanism si Amenajarea  

Teritoriului      ;  

- raportul de  avizare al  comisiilor : Juridica  ,  Ubanism si 

amenajarea teritoriului, cat si al  comisiei Economice 

In conformitate cu: 

- prevederile art. 123 din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată 

 În temeiul : 



-   art.36  , alin. 2 ,  lit. (c)  , coroborat cu  alin . (5)  lit.b din  Legea 

nr. 215 /2001, privind administraţia publică locală, republicată coroborat 

cu  art. 45 aliniatul 3 din acelasi act normativ ;  

 

HOTARASTE    : 

 

        Art.1 – Se aproba , in principiu  , vanzarea  directa  catre  catre  

S.C. Enescu  SRL  a cotei indivize  de  75,59 m.p. (  53 m.p. din 

masuratori ), teren aferent  spatiului  commercial  - papetarie -  pe care il 

detine  in str. 30 Decembrie  , bl. C3-3, parter; 

       Art. 2 – Pretul  vanzarii va fi  stabilit printr-un  raport  de  evaluare 

care  va  fi  aprobat de  Consiliul Local Gaesti  .  

       Art.3-  Cu ducerea la indeplinire a prezentului  se obliga Biroul 

Urbanism si Amenajarea Teritoriului . 

       Art. 4. – Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – 

Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.3 

. 

INITIATOR  , 

Primar  , 

Jr. Gheorghe  Grigore 

                                                                                Avizat de  legalitate 

                                                                                        Secretar  ,  

                                                                                    Jr. Diaconu  Mitica 

 



 

EXPUNERE DE   MOTIVE   

la proiectul de  hotarare  privind aprobarea vanzarii ,   in principiu, catre  

S.C. Enescu  SRL  a cotei indivize  de  75,59 m.p. (  53 m.p. din 

masuratori ), teren aferent  spatiului  commercial  - papetarie -  pe care il 

detine  in str. 30 Decembrie  , bl. C3-3, parter 

 

 

   Avand in vedere prevederile art. 123 din Legea 215/20012001 privind 

administraţia publică locală, republicată , supun atentiei dumneavoastra 

prezentul proiect de  hotarare , pentru ca in temeiul art.36  , alin. 2 ,  lit. 

(c)  , coroborat cu  alin . (5)  lit.b din  Legea nr. 215 /2001, privind 

administraţia publică locală, republicată coroborat cu art. 45 aliniatul 3 

din acelasi act normative sa hotarati .  

 

 

Primar  , 

Jr. Gheorghe  Grigore 

 


