
                ROMANIA   

    JUDETUL DAMBOVITA  

PRIMARIA  ORASULUI GAESTI   

 PROIECT DE  HOTARARE 

privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico – economici  ai  proiectului  ,, Lucrari   de  amenajare  trotuare  

si  accese  pietonale  , aferente  strazilor  : Popa Sapca , Campului  si Popa Florea  

Consiliul Local  Gaesti  , in sedinta  ordinara  din data de 28.05.2019; 

Avand in vedere :  

- Expunerea de  motive a domnului primar  , Gheorghe  Grigore  ;  

- Raportul  Biroului Urbanism si Amenajarea  teritoriului  , nr. 7887/09.05.2019 

- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, respectiv  ale   Comisiei de Urbanism 

si Comisiei economice  ; 

In conformitate  cu  prevederile  : 

-  Art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele Publice Locale, 

actualizată, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico - economice.             În 

temeiul art. 36, aliniat 4 litera „d" şi art. 45 aliniat 2 litera „a" din Legea nr. 215/2001 republicată, 

actualizată privind Administraţia publică locală, referitoare la temeiul legal pentru adoptarea hotărârilor, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: ",, Lucrari   de  amenajare  

trotuare  si  accese  pietonale  , aferente  strazilor  : Popa Sapca , Campului  si Popa Florea  , conform 

raportului care face parte integranta din prezenta hotarare  .  

 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul orasului  Gaesti  prin 

Serviciul Buget  -Contabilitate , Impozite si  taxe  Locale  si Informatica  precum si a Biroului Urbanism 

si Amenajarea  Teritoriului  . 

Art. 3. Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Dambovita  . 

INITIATOR  ,  

Primar   , 

Jr. Gheorghe  Grigore  

Contrasemneaza ,  

Secretar   ,  

Jr. Diaconu  M 



 

 

 

 

 

EXPUNERE DE   MOTIVE   

la proiectul privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico – economici  ai  proiectului  ,, Lucrari   de  

amenajare  trotuare  si  accese  pietonale  , aferente  strazilor  : Popa Sapca , Campului  si Popa Florea 

 

 

   Propun spre aprobare  Consiliului  Local proiectul privind    indicatorii tehnico – economici  ai  

proiectului  ,, Lucrari   de  amenajare  trotuare  si  accese  pietonale  , aferente  strazilor  : Popa Sapca , 

Campului  si Popa Florea,, cu parametrii  tehnici si  valorile care rezulta din raportul compartimentului de 

specialitate . 

 

 

 

Primar   , 

Jr. Gheorghe  Grigore 


