
                  ROMANIA  

    JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL LOCAL GAESTI  

 

PROIECT  DE    HOTĂRÂRE 

privind    dezmemnrarea terenului  in suprafata de  10.475 m.p. , avand  numar 

cadastral 71338, trecerea suprafetei  de 3978 m.p. teren (  LOT 3) , situat  in Gaesti   

str. Argesului  , nr.2C , din administrarea  Consiliului  Local  Gaesti   , in 

administrarea Clubului  Copiilor  , Gaesti  , str. Linistei  , nr 15, in vederea  

transmiterii pe  baza de  protocol  de  predare  primire   catre  Compania Nationala 

de  Investitii   CNI  - S.A, in vederea realizarii  obiectivului  -  ,, Baza Sportiva tip 

2 ,, si schimbarea de destinatie a aceleiasi   suprafete de teren , avand  numar  

cadastral 72186, in acelasi scop   

         Consiliul Local al Orasului Gaesti ; 

         Avand in vedere  :  

- expunerea de  motive  a domnului primar  , Gheorghe  Grigore  ;  

- raportul nr. 10.060 din 14.06.2019 intocmit de  Biroul Urbanism ; 

       În conformitate cu : 

-prevederile  Ordonantei Guvernului  nr.16 /2014  pentru  modificarea  si 

completarea  O.G. 25/2001  , privind  infiintarea Companiei  Nationale  de  

Investitii CNI – SA ; 

- În temeiul  art.36  , alin. 5 ,  lit. (a)  , , 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 dezmembrarea terenului  in suprafata de  10.475 m.p. avand  

numar cadastral 71338 in trei  loturi  , dupa cum urmeaza :  

- Lot  1, S= 3296 m.p. , cu  nr. cad .72184; 

- Lot  2, S= 3201 m.p. , cu  nr. cad .72185; 

- Lot  3, S= 39781 m.p. , cu  nr. cad .72186; 

ART.2 – Se  aproba trecerea suprafetei  de 3978 m.p. teren (  LOT 3) , situat  in 

Gaesti   str. Argesului  , nr.2C , din administrarea  Consiliului  Local  Gaesti   , in 

administrarea Clubului  Copiilor  , Gaesti  , str. Linistei  , nr 15, in vederea  

transmiterii pe  baza de  protocol  de  predare  primire   catre  Compania Nationala 

de  Investitii   CNI  - S.A, in vederea realizarii  obiectivului  -  ,, Baza Sportiva tip 

2 ,, si schimbarea de destinatie a aceleiasi   suprafete de teren , avand  numar  

cadastral 72186, in acelasi scop   

ART.3– Orasul Gaesti  , judetul Dambovita se obliga sa asigure  , in conditiile  

legii , suprafata  de teren necesara   pentru  depozitarea si organizarea santierului .  

ART.4- Orasul Gaesti  , judetul Dambovita se  obliga  ca , dupa predarea 

amplasamentului   si a aobiectivului  realizat  , sa mentina destinatia acestuia si sa 

il intretina  pe o perioada de  minim 15 ani  . 

Art.5 – Cu ducerea la indeplinire  a prezentei  hotarari se obliga primarul orasului 

Gaesti  , Biroul  Urbanism si  amenajarea  Teritoriului  si serviciul Buget  - 

Contabilitate  ,Impozite si Taxe  Locale  , Informatica din cadrul aparatului de 

specialitate  .  

PRESEDINTE DE  SEDINTA    ,  

Consilier  ,  

Dinca Ioana  

                                              CONTRASEMNEAZA  ,  

                                             Secretar  ,  

                                            Jr. Diaconu  Mitica  
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