
           ROMANIA  

   JUDETUL DAMBOVITA 

PRIMARIA ORASULUI GAESTI  

DISPOZITIE 

privind convocarea in sedinta ordinara  a 

Consiliului Local Gaesti in data de 31.01.2018 

 

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  30.01.2018, 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 . 96 

DATA : 23.01.2018 

 



Anexa la Dispozitia nr .96/23.01.2018  

ORDINEA DE  ZI: 

       -Raportul de activitate al Serviciului Public de Asistenta  Sociala prezinta sef serviciu  

Vlaican Steliana ; 

  1)- Proiect de  hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personaliai persoanelor cu 

handicap - pentru anul 2018 – initiator  primar Gheorghe Grigore ; 

 2)- Proiect de  hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea 

repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001– initiator  

primar Gheorghe Grigore ; 

 3)-Proiect   de  hotarare privind modificarea  Hotararii Consiliului Local Gaesti  nr.112 din 

14.12.2017 pentru stabilirea impozitelor  si taxelor locale  pentru anul 2018 – initiator  

primar Gheorghe Grigore ; 

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

din 26.10.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului 

 5),, Imbunatatirea infrastructurii anteprescolare  prin construirea unei crese  in orasul 

Gaesti  ,, – initiator  primar Gheorghe Grigore ; 

    6 ) - Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Gaesti – initiator  primar Gheorghe 

Grigore ; 

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

speciala de salubrizare pentru anul 2018 – initiator  primar Gheorghe Grigore ; 

 

8) - Proiect de  hotarare privind  prelungirea unor  contracte de  inchiriere – initiator  

primar Gheorghe Grigore ; 

 

9) Proiect   de  hotarare privind aprobarea prelungirii unor  contracte de  concesiune       

situate langa blocul  57– initiator  primar Gheorghe Grigore ; 

10) Proiect de  hotarare  privind aprobarea incheierii unui contract de  comodat  cu  

Serviciul Judetean de  Ambulanta Dambovita  – initiator  primar Gheorghe Grigore ; 

11) Proiect de  hotarare privind  insusirea  analizei  stadiului de inscriere a datelor in 

registrul agricol pe semestrul II al anului 2017 si aprobarea planului de masuri pentru  

eficientizarea datelor in registrul agricol – initiator  primar Gheorghe Grigore ; 

 

 

 


