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HOTĂRÂREA Nr. 35/2016 
                                                             din 30.12.2016 
 
             Privitor la: vânzarea unui imobil, constând în teren curţi construcţii în suprafaţă de 
685 m.p., ce aparţine domeniului privat al comunei Lăcusteni. 

 
 Consiliul Local al Comunei Lăcusteni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

30.12.2016, la care participă un nr. de 9 consilieri locali, din 9 în funcţie. 
Văzând că d-l. consilier local BOCŞARU DORU, a fost ales preşedinte de şedinţă 

pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2016. 
 

                Având în vedere:  
                Expunerea de motive nr. 3785/18.11.2016, prezentată de dl. Bocşaru Cosmin, 
primarul comunei Lăcusteni, şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 

      Raportul de specialitate nr.3784/18.11.2016, al Compartimentului secretariat;  
                Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, nr. 397 din 07.10.2014, 
pronunţată de Judecătoria Bălceşti, judeţul Vâlcea, ;  
                Hotărâre Consiliului Local al comunei Lăcusteni nr. 16 din 23.03.2015, prin care 
terenul curţi construcţii în suprafaţă de 685 m.p. identificat cu nr. cadastral nr. 35102, Cartea 
funciară nr. 35102,  este trecut din domeniul public în cel privat al comunei Lăcusteni;  
                Hotărârea Guvernului României nr. 541 din 27.07.2016, privind modificarea 
anexei nr. 88 la Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001 privind atestarea domeniului  public al 
judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea;   
                Avizul dat de comisiile de  specialitate a Consiliului Local al comunei Lăcusteni, 
prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre şi raportul nr. 4364/30.12.2016, 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, proiectul de hotărâre fiind adus la cunoştinţă 
publică potrivit procesului-verbal de afişare nr. 3833/21.11.2016;     
               În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2)  lit. c) şi art. 123 alin. (1),(2) 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, prin vot deschis, 
cu 9 voturi „pentru”, adoptă următoarea: 
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                                                   H O T Ă R Â R E 
 
          Art.  1.  Se aprobă vânzarea unui imobil, constând în teren curţi construcţii în 
suprafaţă de 685 m.p., ce aparţine domeniului privat al comunei Lăcusteni, identificat cu 
nr. cadastral 35102, Cartea funciară nr. 35102, către d-na. Gherghina Aurelia, CNP 
2670511380016, cu domiciliul în comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea, conform Hotărârârii 
judecătoreşti definitive şi irevocabile nr. 397 din 07.10.2014, pronunţată de Judecătoria 
Bălceşti, judeţul Vâlcea. 
         Art. 2.  Preţul de vânzare al imobilului, este de 1.500 lei, acesta fiind deja încasat, 
conform Hotărârârii judecătoreşti definitive şi irevocabile nr. 397 din 07.10.2014, 
pronunţată de Judecători Bălceşti, judeţul Vâlcea . 
             Art. 3. Se împuterniceşte d-nul Bocşaru Cosmin, primarul comunei Lăcusteni, 
pentru a semna actul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.  
             Art. 4.  Taxele notariale vor fi suportate de către cumpărător. 
             Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul prevăzut de lege Instituţiei 
Prefectului Judeţul Vâlcea, pentru controlul legalităţii actelor, primarului comunei 
Lăcusteni, şi va fi afişat la sediul şi pe site-ul primăriei prin grija secretarului comunei.    
 
 
          Lăcusteni, 30.12.2016 
 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         
             BOCŞARU DORU                                             Contrasemnează:  
                             SECRETAR,    
                       BRĂNESCU ADRIAN                                
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