
                ROMANIA   

    JUDETUL DAMBOVITA  

PRIMARIA  ORASULUI GAESTI   

PROIECT DE  HOTARARE 

privind  aprobarea  unui parteneriat   cu asociatia  G.A.E.S.T.I . 

 

Consiliul Local  Gaesti  , in sedinta  ordinara  ; 

Avand in vedere :  

- Expunerea de  motive a domnului primar  , Gheorghe  Grigore  ;  

- Raportul  Biroului Urbanism si Amenajarea  teritoriului  , nr. 7885, 7786/15.05.2019 

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

Juridice si  Comisiei de  Invatamant  ; 

In conformitate  cu  prevederile  : 

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. 1 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată si cu  art. 45 aliniatul 3 din acelasi act normative 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

ART.1- Se va proba incheierea unui parteneriat  intre  Consiliul Local Gaesti  si   Asociatia 

Comunitara  G.A.E.S.T.I., cu sediul in Gaesti  , str.Vladimir Streinu  , nr.34, inscrisa  la  

Registrul Entitatilor  /Unitatilor de  cult INTERNT – 171016294- 2019 din 18.04.2019 si  

Decizia  ANAF  NR. 5115/19.04.2019. 

ART.2-  Obiectul  parteneriatului  consta  in acordarea de acces permanent  , pe o perioada de  2 

doi  ani , in incinta  Gradinitei  nr.4 , situata in  Gaesti , str. Republicii , nr.117 cat si  in incinta 

Scolii  nr. 4, situate in Gaesti , str. Republicii , nr.148, in care  Asociatia se  obliga sa desfasoare  



activitati  de tip  scoala dupa scoala  , activitati   de pregatire  formala   si  nonformala , proiectii 

de film  sau documentare  , expozitii de  arta  , muzeu  , fotografie, seminarii. 

ART. 3.- Se imputerniceste domnul primar  Gheorghe Grigore  sa  semneze  parteneriatul  

prevazut la art. 1 al prezentei hotarari . 

ART. 4  - Cu ducerea la indeplinire a prezentei  se  obliga primarul Orasului Gaesti , domnul 

Grigore Gheorghe  . 

ART.5 – Prezenta hotarare se  va comunica : 

- Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita   

- Primarului Orasului Gaesti  

- Asociatiei  Comunitare  G.A.E.S.T.I. 

 

 

 

 

INITIATOR  ,  

Primar  ,  

Gheorghe  Grigore   

 

Avizat  de  legalitate  ,  

Secretar   ,  

Jr. Diaconu  Mitica 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de  hotarare  privind privind  aprobarea  unui parteneriat   cu asociatia  G.A.E.S.T.I . 

 

  Avand in vedere  ca in cele doua  ca cele doua imobile  nu se  mai desfasoara cursuri  , ca exista 

pericolul real al degradarii acestora din diverse  motive ,precum si scopul si  beneficiarii  acestui 

proiect  , va propun spre aprobare  prezentul  proiect de  hotarare . 

 

 

 

 

Primar  ,  

Gheorghe  Grigore   


