
           ROMANIA  

   JUDETUL DAMBOVITA 

PRIMARIA ORASULUI GAESTI  

DISPOZITIE 

privind convocarea in sedinta ordinara  a 

Consiliului Local Gaesti in data de 17.07.2019 

 

Primarul orasului Gaesti , judetul Dambovita; 

Avand in vedere : 

- prevederile art .133 alin.(1) din OUG nr.58/2019-   Codul Administrativ  

In temeiul art196 alin.1 din din OUG nr.58/2019-  Codul Administrativ 

DISPUNE: 

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

desfasura in data de  17.07.2019, ora 17  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 . 373 

DATA : 12.07.2019 

 



Anexa la Dispozitia nr .373/12.07.2019  

ORDINEA DE  ZI: 

-1) - Proiect  de    hotărâre privind  rectificarea  prevederilor bugetului local pe anul 2019,prin  

majorare  de venituri  - trimestrul III – initiator  primar  , Gheorghe  Grigore  ; 

2) -Proiect  de    hotărâre privind   premierea cuplurilor care implinesc  50 si 60 de   ani de  

casatorie  in anul 2019– initiator  primar  , Gheorghe  Grigore  ; 

3) - Proiect  de    hotărâre modificarea  Hotararii  Consiliului Local Gaesti  nr 87/29.11.2018 

referitoare  la probarea unui drept de  superficie  , cu titlu gratuit  , asupra suprafetei de teren de  

332 m.p.( suprafata   reprezentata de   cladirea C1 , precum si a suprafetei de 650 m.p. ( suprafata   

reprezentata  de zona din fata  cladirii  vecina cu DN ) situate in Gaesti , str. N. Titulescu , nr. 

163-165 in favoarea APIA – Centrul Judetean Dambovita  – initiator  primar  , Gheorghe  

Grigore  ; 

4 ) - Proiect  de    hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea 

S.C.TEHNINVEST S.RL. asupra terenului in suprafata de  234 m.p.  aparţinând domeniului 

privat al orasului Gaesti  in vederea amplasarii unor  constructii – initiator  primar  , Gheorghe  

Grigore  ; 

 

 


