
                         
 
 
 
 

 R O M Â N I A  
       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 

       Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815                                                    
  w w w . l a c u s t e n i . r o  

 
 
 

  HOTĂRÂREA  NR. 30/2016 
                                                                  din 28.11.2016 
 
 
                Privitor la: transmiterea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren aparţinând 
domeniului public al UAT Lăcusteni, către S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaş, pe durata de 
existenţă a obiectivelor SNT, vând în vedere executarea lucrărilor aferente proiectului de 
importanţă naţională „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului de Transport Gaze Naturale 
pe coridorul Bulgaria – România  Ungaria – Austria (B.R.U.A.) .  
 
              Consiliul local al comunei Lăcusteni judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 
28.11.2016, la care participă un nr. de 8 consilieri locali din nr. total de 9 în funcţie. 
               Văzând că  dl. consilier Bocşaru Doru, fost ales preşedinte de şedinţă pentru lunile 
octombrie, noiembrie, decembrie, 2016; 
                  Având în vedere:  
                Expunerea de motive nr. 3730/14.11.2016, prezentată de dl. ing. Bocşaru Cosmin, 
primarul comunei Lăcusteni, şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
               Raportul de specialitate nr.3704/11.11.2016, al Compartimentului secretariat;  
               Adresa nr. DRT4836/33/26.10.2016 a S.N.T.G.N. Transgaz S.A Mediaş, înregistrată la 
primăria comunei Lăcusteni sub nr. 3650/09.11.2016, prin care se solicită transmiterea în folosinţă 
gratuită a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al UAT Lăcusteni, către 
S.N.T.G.N. Transgaz S.A., pe durata de existenţă  a obiectivelor SNT, vând în vedere executarea 
lucrărilor aferente proiectului de importanţă naţională „Dezvoltarea pe teritoriul României a 
Sistemului de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria – România  Ungaria – Austria 
(B.R.U.A.); 
               Ţinând seama de avizul dat de comisiile de  specialitate a Consiliului Local al comunei 
Lăcusteni, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre şi raportul nr. 3870/25.11.2016 
de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul comunei Lăcusteni ; 
                Văzând că s-au respectat prevederile art. 7 alin 2) din Legea nr. 52/2003, privind 
transparenţa decizională în administraţia locală;     
               În conformitate cu prevederile art. 130 alin. (2) lit. h)  din Legea nr. 123/2012 a energiei 
electrice şi a gazelor naturale, coroborat cu art. 36 alin. (2)  lit. c) din legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare; 
               In temeiul  prevederilor art. 45 alin (3) şi ale art. 115 (1) lit. b)  din legea nr. 215/2001 
privind administraţia publica locala, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 8 
voturi „pentru” adoptă următoarea: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                  H O T Ă R Â R E 
 
           Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către S.N.T.G.N. Transgaz S.A. 
Mediaş, pe durata de existenţă a obiectivelor SNT, vând în vedere executarea lucrărilor aferente 
proiectului de importanţă naţională „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului de 
Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria – România  Ungaria – Austria (B.R.U.A.), a unor 
suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al UAT Lăcusteni, conform anexei ce face parte 
integrantă din prezent hotărâre. 
                        (2) Suprafeţele de teren transmise în folosinţă gratuită, cuprinse în anexa la 
hotărâre, fac parte din Drumul exploatare 1 E „La Olga” ce figurează la poziţia 62 din lista cu 
inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
 Art. 2. S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaş, nu va schimba destinatia terenurilor transmise 
în folosinţă gratuită, respectiv ceea de drum exploatare şi nu va limita acccesul fermierilor către 
culturile agricole pe care le deţin în zonă. 
    Art. 3. La sfârşitul  executării lucrărilor aferente proiectului de importanţă naţională, 
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaş, va degaja terenul şi-l va repune în situaţia iniţială. 
             Art. 4.  Primarul comunei Lăcusteni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
            Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul prevăzut de lege Instituţiei 
Prefectului Judeţul Vâlcea, pentru controlul legalităţii actelor, primarului comunei Lăcusteni, 
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaş şi va fi afişat la sediul şi pe site-ul primăriei prin grija 
secretarului comunei.    
 
                                                          Lăcusteni,  28.11.2016 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     Contrasemnează                

BOCŞARU DORU                                                                                   SECRETAR,   
                                                                               BRĂNESCU ADRIAN   
            
                                  



CONSILIUL LOCAL LĂCUSTENI                                                                      Anexa la HCL nr. 30 din   28.11.2016 
JUDEŢUL VÂLCEA 

 
 
 

                                                                                EXTRAS  
                                     din tabelul cu proprietarii pe traseul conductei de gaze naturale 
 
 
  

NR. 
CRT. 

NR. CRT 
din 
TABEL 

Nume, prenume 
(propprietar,moştenitor) 

Adresa 
(nr. telefon) 

Locaţie teren, 
regim juridic 

Suprfaţa 
afectată 
m.p. 

Categoria 
de folosinţă 

Nr. 
tarla 

Nr. 
cadastral 
Prcela 

Nr. TP 
sau CF 

1 6 CONSILIUL LOCAL 
LĂCUSTENI 

COMUNA LĂCUSTENI, 
 SAT LĂCUSTENI, 
 CP 247764,  TEL.0250840815 

COM. LĂCUSTENI, 
EXTRAVILAN 

84,17 De 80   

2 24 CONSILIUL LOCAL 
LĂCUSTENI 

COMUNA LĂCUSTENI, 
 SAT LĂCUSTENI, 
 CP 247764,  TEL.0250840815 

COM. LĂCUSTENI, 
EXTRAVILAN 

140,02 De    

         
 
  Lăcusteni, 28.11.2016 
                                 
 
 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        Contrasemnează                 
       BOCŞARU DORU                                                                                                 SECRETAR,   
                                                                                           BRĂNESCU ADRIAN    
 
 


	HOTĂRÂRE NR. 30  TRANSGAZ
	  HOTĂRÂREA  NR. 30/2016
	                  Având în vedere: 
	               Raportul de specialitate nr.3704/11.11.2016, al Compartimentului secretariat; 

	anexa  HCL 30

