
DISPOZITIE 

privind convocarea in sedinta ordinara  a 

Consiliului Local Gaesti in data de 31.08.2017 

Primarul orasului Gaesti , judetul Dambovita; 

Avand in vedere : 

- prevederile art .39 alin.(2) din Legea Administratiei publice locale nr.215/2001 cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.68 alin.1 din Legea Administratiei publice locale nr.215/2001 cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

DISPUNE 

 

       ART. 1   –  Se convoaca  in sedinta  ordinara    Consiliul  Local   Gaesti sedinta care se va 

desfasura in data de 31.08.2017, ora 18 la sediul Consiliului Local Gaesti . 

       ART.2 – Ordinea de  zi a sedintei se regasete in anexa care face parte integranta din prezenta 

dispozitie .  

        ART.3 – Cu ducerea la indeplinire a  prezentei se obliga  secretara  orasului  .  

 

PRIMAR , 

Jr. Gheorghe Grigore 

 

                                                                                    Avizat de legalitate , 

                                                                                                 Secretar , 

                                                                                        Jr. Diaconu Mitica 

 

NR . 492 

DATA : 25.08.2017 



 

ANEXA  NR. 1 la Dispozitia 492    /2017 

 

1) - Proiectul de hotarâre privind aprobarea contului de executie  

a bugetului orasului Gaesti  30.06.2017- initiator  domnul primar Gheorghe  Grigore  ;  

2) - Proiectul de hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului de  venituri si cheltuieli   in 

trimestrul III al anului 2017 - initiator  domnul primar Gheorghe  Grigore  ; 

3) - Proiectul de hotarâre privind aprobarea costului  mediu  lunar de intretinere  si a 

contributiei parintilor/ reprezentantilor legali pentru copiii care frecventeaza cresa din subordinea 

Serviciului Public de Asistenta Sociala in anul scolar 2017-2018- initiator  domnul primar 

Gheorghe  Grigore  ; 

4) - Proiectul de hotarâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti  

Nr.23/30.03.2016 privind Regulamentul de  organizare si functionate  a serviciului  social de  zi  

Cresa Gaesti - initiator  domnul primar Gheorghe  Grigore  ; 

5) - Proiectul de hotarâre privind atribuirea in folosinta gratuita   pe o perioada de  10 ani  , a 

unui spatiu  in suprafata de  120 m.p.  catre  A.J.O.F.M .Dambovita - initiator  domnul primar 

Gheorghe  Grigore  ; 

6) - Proiectul de hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea   inchirierii a  unei 

suprafete de teren de 4 m.p. - initiator  domnul primar Gheorghe  Grigore  ; 

7) - Proiectul de hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea   inchirierii a  unei 

suprafete de teren de 9 m.p. - initiator  domnul primar Gheorghe  Grigore  ; 

8) - Proiectul de hotarâre privind aprobarea tarifului pentru inchirierea, in vederea 

desfasurarii de cursuri de  legislatie rutiera , a unui spatiu situat  la parterul internatului 

Colegiului  National ,,Vladimir  Streinu ,, - initiator  domnul primar Gheorghe  Grigore  ; 

9) Proiectul de hotarâre privind trecerea  din domeniul public in domeniul privat  al U.A.T. 

Gaesti a unor bunuri – mijloace  fixe , in vederea casarii si , dupa caz , valorificarii - initiator  

domnul primar Gheorghe  Grigore  ; 

10) Diverse  

 


