
                ROMANIA  

   JUDETUL DAMBOVITA 

PRIMARIA ORASULUI GAESTI  

DISPOZITIE 

privind convocarea in sedinta ordinara  a 

Consiliului Local Gaesti in data de 29.11.2018 

 

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  29.11.2018 , 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 . 663 

DATA : 23.11.2018 



Anexa la Dispizitia  nr. 663/23.11.2018 

 

1) - Proiect de  hotarare privind rectificarea de  buget  in trimestrul IV privind rectificarea de  

buget  in trimestrul IV – initiator  primar  Gheorghe Grigore ; 

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

 bugetului U.A.T. Gaesti la data de  30.09.2018 – initiator  primar  Gheorghe Grigore ; 

3) - Proiect   de  hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru 

anul fiscal 2019 în Orasul Gaesti – initiator  primar  Gheorghe Grigore ; 

4)-  Proiect de  hotarare  privind aprobarea  prelungirii  contractului  de comodat  incheiat  

cuAsociatia Judeteana a Vanatorilor  si Pescarilor  Sportivi Dambovita – initiator  primar  

Gheorghe Grigore ;  

5) Proiect  de  hotarare privind repartizarea unei  locuinte  ANL – initiator  primar  Gheorghe 

Grigore ; 

6)- Proiect  de  hotărâre privind   aprobarea   cotizaţiei    orasului Gaesti  la  Asociaţia   de   

Dezvoltare Intercomunitară,,management   integrat   al deşeurilor în judeţul dâmboviţa’’, pe anul 

2019 – initiator  primar  Gheorghe Grigore ; 

7) - Proiect  de  hotarire privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala 

desalubrizare pentru anul 2019– initiator  primar  Gheorghe Grigore ; 

9) - Proiect  de hotărâre privind   modificarea  hotararii consiliului Local Gaesti  nr . 56 din 

10.09.2018 , aprobarea  proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru  

obiectivul,,Reabilitare,consolidare si  modernizare monument       istoric, schimbare  destinatie in 

centrul cultural-Gheorghe Zamfir’’  – initiator  primar  Gheorghe Grigore ; 

10 - Proiect  de  h o t a r a r e privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 

25 mp, proprietate publica a  orasului Gaesti , situat in Piata Sfantul Ilie  ,  in vederea amplasarii  

unei statii  de   colectare  deseuri 2018 – initiator  primar  Gheorghe Grigore ; 

11) - Proiect de  hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti    

nr.103/27.11.2015 privind  aprobarea acordarii  de  pachete   cu alimente  de  baza  cu ocazia 

sarbatorilor  de Craciun si Paste  unor categorii  de persoane  – initiator  primar  Gheorghe 

Grigore ; 

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

Gheorghe Grigore ; 



13) Proiect de   hotarare privind aprobarea retelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat in anul scolar  2019-2020 pe raza orasului Gaesti– initiator  primar  

Gheorghe Grigore ; 

14)- Proiect   de  hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate si a  raportului de  evaluare   

in conformitate  cu  HCL Gaesti  nr. 37/2018 – initiator  primar  Gheorghe Grigore ; 

15 ) - Proiect de  hotarare privind a 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 ; 

16 )  Proiect de  hotarare  privind  vanzarea unei  locuinte ANL – initiator  primar  Gheorghe 

Grigore ; 

 


