
                ROMANIA  

   JUDETUL DAMBOVITA 

PRIMARIA ORASULUI GAESTI  

DISPOZITIE 

privind convocarea in sedinta ordinara  a 

Consiliului Local Gaesti in data de 01.08.2018 

 

Primarul orasului Gaesti , judetul Dambovita; 

Avand in vedere : 

- prevederile art .39 alin.(1) 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  01.08.2018 , ora 7,30 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 . 402 

DATA : 25.07.2018 



Anexa la Dispizitia  nr. 402/25.07.2018 

ORDINEA DE ZI A  SEDINTEI DIN 

01.08.2018 

 

1)- Proiect de   hotarare  privind aprobarea costului  mediu  lunar de intretinere  si a 

contributieiparintilor/ reprezentantilor legali pentru copiii care frecventeaza cresa din  subordinea 

Serviciului Public de Asistenta Sociala in anul scolar 2018-2019 - initiator  primar  Gheorghe  

Grigore ; 

2)- Proiect de  hotarire privind modificarea  Hotararii Consiliului  Local Gaesti  nr.6 din data de  

30.01.2018 privind  aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala desalubrizare 

pentru anul 2018 - initiator  primar  Gheorghe  Grigore ; 

3)- Proiect de  hotarare privind interzicerea parcarii in cursul saptamanii a autovehehiculelor in 

zona  situata de o parte si de alta a intrarii principale o oborului saptamanal - initiator  primar  

Gheorghe  Grigore ; 

4) - Proiect de  hotarire privind  aprobarea  dreptului  de acces pe  proprietate  publica  sau  

privata a  orasului  Gaesti in scopul  dezvoltarii  infrastructurii  retelelor  de  comunicatii  

electronice  catre  societatea  RCS&RDS  S.A- initiator  primar  Gheorghe  Grigore ; 

5)- Proiect  de  hotărâre privind aprobarea  programului  de  reabilitare  termica a  blocurilor de  

locuinte ( 63 si  64 )  in orasul  Gaesti  - 2018 - initiator  primar  Gheorghe  Grigore ; 

6) - Proiect  de  hotărâre privind aprobarea  finantarii   programului  de  reabilitare  termica a  

blocurilor de  locuinte ( 63 si  64 )  in orasul  Gaesti  - 2018 - initiator  primar  Gheorghe  

Grigore ; 

7)- Proiect de  hotarare  privind  aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Orasului Gaesti la data de  31.06.2018- initiator  primar  Gheorghe  Grigore ; 

8)- Proiect   de  hotărâre privind   rectificarea  de  buget  prin majorare  de  venituri si  virari  de  

credite  intre  capitol - initiator  primar  Gheorghe  Grigore ; 

9) - Proiect  de    hotarare privind  prelungirea unui  contract de  inchiriere - initiator  primar  

Gheorghe  Grigore ; 

 

 

 

 


