
                                              
 
 
 
 

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

                                            Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815 
                                           Email : primarialacusteni@yahoo.com 
                                                                                                                   

HOTĂRÂREA  Nr.  16/2017 
            Privitor la: aprobarea amplasării staţiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport 
de persoane din comuna Lăcusteni 
 
            Consiliul Local Lăcusteni, întrunit în şedinţă ordinară din data de 23.03.2017, la care participă 
un nr. de 9 din 9 consilieri locali în funcţie. 
           Văzând că  d-nul. consilier DASCĂLU ŞTEFAN a fost ales preşedinte de şedinţă pentru lunile 
ianuarie, februarie şi martie 2017. 
  
             AVÂND în vedere: 
             Expunerea de motive nr. 1002/17.03.2017, prezentata de d-nul Bocşaru Cosmin, primar al 
comunei Lăcusteni şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
Raportul de specialitate nr. 1001/17.03.2017, al viceprimarului comunei Lăcusteni, prin care propune 
aprobarea amplasării staţiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane din comuna 
Lăcusteni; 
            Acordul prealabil nr. 107/20.04.2016, al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova privind 
amplasarea a 2 staţii pentru oprirea vehiculelor care fectuează transport de persoane pe DN 67B; 
            Avizul nr. 4722/28.03.2016, al Consiliului Judeţean Vâlcea, privind amplasarea a 5 staţii pentru 
oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane pe  DJ 643, ; 
            Avizele nr. 189.012 şi 189.013 din 21.03.2016 ale Inspectoratului de Poliţie Vâlcea, Serviciul Rutier; 
            Avizul comisiilor de specialitate care propune admiterea proiectului de hotărâre şi raportul 
nr.1098/22.03.2017, de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de secretarul localităţii; 
             În conformitate cu prevederile art. 35 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului României nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor coroborate cu prevederile  art. 36 alin. (2), lit.  d) şi art. 45 alin. (2) din Legea 
215/2001, privind administraţia publica locala, republicata cu modificările si completările ulterioare; 
             În temeiul art. 115, lit. b) din Legea 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata 
cu modificările si completările ulterioare, cu 9 voturi „pentru”, adoptă următoarea: 
 

   H O T Ă R Â R E: 
              Art. 1. Se aprobă amplasarea staţiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de 
persoane din comuna Lăcusteni, conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri. 
  Art. 2.  Primarul comunei, va lua măsuri pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, 
prin compartimentul de specialitate. 
            Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Vâlcea, pentru controlul 
legalităţii, Consiliului Judeţean Vâlcea, primarului comunei Lăcusteni,  şi adusă la cunoştinţă publică prin 
afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul propriu, prin grija secretarului comunei. 
                                     
               LĂCUSTENI, 23.03.2017 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ:                    

DASCĂLU ŞTEFAN                        SECRETAR,   
                                           BRĂNESCU ADRIAN                      
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