
                    

 
                                    R O M Â N I A  

     CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
    Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815 

 

                               HOTĂRÂREA NR. 25/2016 
 
                                               Privitor la: cumpărarea unui imobil.  
 
              Consiliul local al comunei Lăcusteni judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 
28.04.2016, la care participă un nr. de 11 consilieri locali din nr. total de 11 în funcţie. 
               Văzând că  d-nul. consilier BOCŞARU DORU, fost ales Preşedinte de şedinţă; 
                Având în vedere:  
               Expunerea de motive nr. 1059/08.04.2016, prezentată de dl. primar Puchin Marin, primarul 
comunei Lăcusteni, şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
               Raportul de specialitate nr.1058/08.04.2016, al Compartimentului achiziţii publice;  
               Raportul de evaluare întocmit de către P.F. TĂNĂSIE EUGENIA, evaluator autorizat, 
înregistrat la primăria comunei Lăcusteni sub nr.  960/30.03.2016; 
               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. 1255/28.04.2016, 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. 1039/07.04.2016; 
               În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1), 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 11 voturi „pentru”, 
adoptă următoarea: 

                                                         H O T Ă R Â R E 
 Art. 1. Se însuşeşte Raportul de evaluare întocmit de către P.F. TĂNĂSIE EUGENIA, 
evaluator autorizat, înregistrat la primăria comunei Lăcusteni sub nr. 960/30.03.2016, pentru imobilul 
teren intravilan în suprafaţă de 18.009 m.p., situat în comuna Lăcusteni, sat Găneşti şi identificat cu nr. 
cadastral 35200, Cartea funciară nr. 35200 a comunei Lăcusteni, proprietate a d-nei. SECU LUCIA cu 
domiciliul în Mun. Craiova, Str. Dezrobirii, nr. 5, bl. G4, sc.1, etj. 3, ap. 21, Raport prevăzut în anexa  
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2.  Se aprobă cumpărarea imobilul descris la art. 1, în vederea amenajării unei baze 
sportive, la un preţ care va fi negociat pornind de la suma de 21.694 lei, sumă reieşită din raportul de 
evaluare.  
             Art. 3. Se împuterniceşte, 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, 28.04.2016 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                     
                BOCŞARU DORU                                                                         Contrasemnează:     
                                                                                                                          S E C R E T A R,        
                                        BRĂNESCU ADRIAN    
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