
 

                ROMANIA   

    JUDETUL DAMBOVITA  

PRIMARIA  ORASULUI GAESTI   

PROIECT DE  HOTARARE 

privind  aprobarea  eliminarii din domeniul  public si introducerea in domeniul   privat   a  bunurilor 

preluate  de  la Comnpania de  Apa Targoviste  , conform  procesului  verbal de  predare – primire  . nr. 

10532/2018, precum si aprobarea casarii  si  valorificarii  bunurilor 

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. 8282/15.05.2019 

- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, respectiv  ale  Comisiei economice  si  

comisiei  Juridice ; 

     În baza prevederilor art. 3, art. 19 și art. 21 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, actualizată, privind 

propietatea publică, coroborate cu prevederile HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice 

pentru întocmirea bunurilor care alcătuiesc domeniul publice al comunelor, orașelor, municipiilor și 

județelor, 

    Ținând cont de prevederile HG nr. 1.031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților 

administrativ-teritoriale și ale HG nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și 

duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, 

În temeiul art. 36 alin. (2), literea (c )și art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. ”b” şi art. 122 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

ART.1 – Se  aproba eliminarea  pozitiilor de mai  jos  din inventarul  domeniului public al orasului Gaesti  

si trecerea  acestor   bunuri   in inventarul  domeniului  privat  , astfel : 

1. Bunuri preluate de la Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.  conform proces verbal de 

predare –primire nr10532/02.07.2018 care  sunt eliminate  din inventarul domeniului  public si 

inscrise  in inventarul  domeniului  privat  al orasului Gaesti in vederea casarii 



Nr. 

crt 

Denumire Elemente de 

identificare 

Numar 

inventar 

Anul 

dobandirii 

Cant Valoare 

inventar 

1 Cabina zidarie statie 

Arges 

Malul stang al raului 

Arges 

107 1970 1 2742,34 

2 Foraj puturi din tuburi 

metalice 

Malul stang al raului 

Arges 

110 1977 16 245134,91 

3 Bazin extindere statie 

tratare si pompare Arges 

Malul stang al raului 

Arges 

117 1982 1 14535,42 

4 Bazin 1000m.c. statie 

Arges 

Malul stang al raului 

Arges 

125 1970 1 939411 

5 Drum acces statie Arges Malul stang al raului 

Arges 

126 1970 1 975.55 

6 Drum incinta statie 

Arges 

Malul stang al raului 

Arges 

127 1970 1 1000,01 

7 Conducta aductiune 

captarestatie 2100ml 

Malul stang al raului 

Arges 

131 1970 1 3518,79 

8 Conducta aductiune 

statie Arges 

Malul stang al raului 

Arges 

132 1970 1 3518,79 

9 Conducta legatura la 

puturi-statie Arges 

480m.l. 

Malul stang al raului 

Arges 

134 1970 1 15,72 

10 Racord put- castel parc 

central 

Statie parc- parc 

central oras Gaesti 

163 1972 1 17471.31 

11 Racord puturi -480 m.l. 

statie Arges  

Malul stang al raului 

Arges 

166 1977 1 1281,51 

12 Apeduct peste derivatie 

canal Potop-Arges 

canal derivatie 

Potop-Arges 

189 1988 1 410052,39 

2. Bunuri preluate de la Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.conform proces verbal de 

predare –primire nr10533/02.07.2018 care  sunt eliminate  din inventarul domeniului  public si 

inscrise  in inventarul  domeniului  privat  al orasului Gaesti in vederea casarii 

Nr. 

crt 

Denumire Elemente de 

identificare 

Numar 

inventar 

Anul 

dobandirii 

Cant Valoare 

inventar 

1 Foraj put oras Gaesti parc central oras 

Gaesti 

109 1972 1 793,64 

3. Bunuri care nu au facut obiectul contractului de delegare al serviciilor de apa si canalizare al 

orasului Gaesti ,  care  sunt eliminate  din inventarul domeniului  public si inscrise  in inventarul  

domeniului  privat  al orasului Gaesti in vederea casarii 

Nr. 

crt 

Denumire Elemente de 

identificare 

Numar 

inventar 

Anul 

dobandirii 

Cant Valoare 

inventar 

1 Cabina zidarie 

organizare de santier 

Malul stang al 

raului Arges 

106 1970 1        618942 

2 Puturi forate statie apa 

Arges 

Malul stang al 

raului Arges 

114 1985 1 1881665121 

 3 Platforma namol Malul stang al 

raului Arges 

128 1970 1      1595336 

4 Conducta legatura apa 

statie , str. Garii  

Zona str. Garii-

statie Arges 

141 1968 1      2523641 

5 Retea apa CFR  Zona str. Garii-

statie Arges 

142 1968 1      5218216 

6 Subtraversare conducta Zona canal 180 1981 1    17630367 



de apa-statie Arges derivatie Potop-

Arges 

7 Imbunatatire surse apa- 

statie Arges 

Malul stang al 

raului Arges 

184 1994 1    17819244 

 

 
ART. 2-  Se  aproba casarea bunurilor  prevazute  la art. 1 a prezentei  hotarari si  valorificarea acestora . 

ART.3-Cu  ducerea la indeplinire a prezentei  se  obliga primarul orasului Gaesti  prin Biroul Urbanism si 

Amenajarea teritoriului si   Serviciul Buget  - Contabilitate , Impozite si taxe  locale  , informatica. 

ART.4 - Prezenta hotarare se  va comunica Institutiei Prefectului -  Judetul Dambovita , Primarului 

Orasului Gaesti si  Biroului  Urbanism si Amenajarea  Teritoriului  , cat si  Serviciul Buget  - 

Contabilitate , Impozite si taxe  locale  , informatica. 

 

 

 

INITIATOR  ,  

Primar  ,  

Gheorghe  Grigore   

 

Avizat  de  legalitate  ,  

Secretar   ,  

Jr. Diaconu  Mitica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPUNERE DE  MOTIVE   

la proiectul de  hotarare   privind aprobarea  eliminarii din domeniul  public si introducerea in domeniul   

privat   a  bunurilor preluate  de  la Comnpania de  Apa Targoviste  , conform  procesului  verbal de  

predare – primire  . nr. 10532/2018, precum si aprobarea casarii  si  valorificarii  bunurilor 

 

 

 

  

     In conformitate cu  Legea nr. 213/1998, actualizată, privind propietatea publică, coroborate cu 

prevederile HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea bunurilor care 

alcătuiesc domeniul publice al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor si     tinând cont de 

prevederile HG nr. 1.031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în 

contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale 

și ale HG nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de 

funcționare a mijloacelor fixe va supun atentiei si aprobarii proiectul ccare are  ca obiect aprobarea  

eliminarii din domeniul  public si introducerea in domeniul   privat   a  bunurilor preluate  de  la 

Comnpania de  Apa Targoviste  , conform  procesului  verbal de  predare – primire  . nr. 10532/2018, 

precum si aprobarea casarii  si  valorificarii  bunurilor. Bunurile  prezentate in raportul  compartimentului 

de specialitate  , au fost dezafectate  . 

 

 

 

Primar  ,  

Gheorghe  Grigore   

 


