
           ROMANIA  

   JUDETUL DAMBOVITA 

PRIMARIA ORASULUI GAESTI  

DISPOZITIE 

privind convocarea in sedinta extraordinara    a 

Consiliului Local Gaesti in data de 11.03.2019 

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 extraordinara    Consiliul  Local   Gaesti sedinta care 

se va desfasura in data de  11.03.2019, ora 7,30  la sediul Consiliului Local Gaesti . 

       ART.2 – Ordinea de  zi a sedintei : 

         1)- Proiect de  hotarare privind modificarea  Hotararii Consiliului Local Gaesti  nr.13 din 

28.03.2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului    ,,Imbuntatirea 

infrastructurii  anteprescolare prin construirea unei  crese  in orasul Gaesti   ,,   - initiator  primar  

Gheorghe  Grigore  ; 

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

PRIMAR , 

Jr. Gheorghe Grigore 

                                                                                     Avizat de legalitate , 

                                                                                                 Secretar , 

                                                                                                                            Jr. Diaconu Mitica 

NR . ___ 

DATA : 08.03.2019 



 

Anexa la Dispozitia nr .147/21.02.2019  

ORDINEA DE  ZI: 

1)- Proiect  de   hotărâre privind aprobarea raportului privind contul de execuţie al 

bugetului U.A.T. Gaesti la data de  31.12.2018- initiator  primar  Gheorghe  Grigore  ; 

2) - Proiect   de  hotãrâre privind aprobarea  raportul  de activitate pe anul 2018 şi al  

programului de activitate pentru anul 2019, cat si al consiliului  stiintific al bibliotecii ,, Aurel 

Iordache ,, Gaesti- initiator  primar  Gheorghe  Grigore  ; 

3)- Proiect de  hotarare privind modificarea  Hotararii Consiliului Local Gaesti  nr.102 din 

26.10.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului    ,,Imbuntatirea 

infrastructurii  anteprescolare prin construirea unei  crese  in orasul Gaesti   ,,   - initiator  primar  

Gheorghe  Grigore  ; 

4) -   Proiect de hotarare privind aprobarea listei beneficiarilor  de locuinte ANL ,  

in anul 2019    - initiator  primar  Gheorghe  Grigore  ;     

5) -  Proiect  de  hotarare  privind  modificarea HCL nr. 37 din data de  29.05.2018 privind 

aprobarea in principiu a concesionarii Scolii Generale nr.2 Gaesti , situata in Str. Stefan 

Mihailescu  , nr.65 , in vederea infiintarii unei gradinite si spatiu de joaca pentru copii . - initiator  

primar  Gheorghe  Grigore  ;     

6)- Proiect  de  hotarare privind  aprobarea  raportului de  evaluare  pentru  cota indiviza  de 

53/600 m.p. , teren aferent spatiului   comercial papetarie  , in suprafata de  162 m.p. , pe care il 

detine orasul Gaesti  in str.30 Decembrie  , bl. C3-3 , parter si inscrierea   in domeniul  privat al 

orasului  a acestei suprafete  - initiator  primar  Gheorghe  Grigore  ;     

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

S.C.ELUNOS  S.RL. asupra terenurilor aparţinând domeniului privat al orasului Gaesti  in 

vederea amplasarii unor  constructii  - initiator  primar  Gheorghe  Grigore  ;     

8)  - Proiect  de  hotarare  privind  modificarea HCL 7/29.01.2019 

privind  scoaterea  la licitatie  in vederea vanzarii  ,a unui   teren situat in  continuarea  

proprietatii  d-  lui  Popa Georgian , din Gaesti  ,  str. 1 Decembrie  , nr.201 , precum si de  

aprobare a raportului de  evaluare - initiator  primar  Gheorghe  Grigore  ;     

                                                        

  


