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     HOTĂRÂREA  NR. 23/2014 
 
                       Privitor la:  completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea 
 

          Consiliul local al comunei LĂCUSTENI judeţul VÂLCEA, întrunit în şedinţa ordinară din data 
31.07.2014, la care participă un nr. de 11 consilieri locali din nr. total de 11 în funcţie. 
          Văzând că dl. Roşca Marian, a fost ales preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni; 
          Având în vedere: 
          Expunerea de motive nr. 2049/24.07.2014, întocmită de  dl. Puchin Marin, primarul comunei Lăcusteni, 
şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local prin care se propune completarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lăcusteni; 
          Referatul nr. 2056/25.07.2014, întocmit de compartimentul achiziţii publice, din cadrul  aparatului de 
specialitate al primarului comunei Lăcusteni;  
         Procesul-verbal nr. 1992/17.07.2014, de punere în funcţiune şi recepţie a Staţiei de tratare a apei Q=9m3/h; 
         Avizul Comisiilor de specialitate reunite care propun adoptarea proiectului de hotărâre şi raportul nr. 
2057/25.07.2014, de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul comunei;   
         Ţinând cont de  H.C.L. nr. 20/2010, privind reatestarea  inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al comunei Lăcusteni, completată de H.C.L. nr. 35/2011;   
         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. 1993/17.07.2014;                                                                                                                                                            
         În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia cu completările şi modificările ulterioare, punctul VI din Normele tehnice 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, aprobate prin H.G. nr.548/1999, coroborate cu art. 36 alin.(2) lit. c), art. 45 alin.(3) şi art. 120, din 
Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare; 
          În temeiul art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, cu 
completările şi modificările ulterioare, cu 11 voturi „pentru”,  adoptă următoarea 

        
                                                     HOTĂRÂRE: 

             Art. 1. Se aprobă trecerea la domeniul public al comunei Lăcusteni, a bunului „Staţie tratare apă, 
Q=9m3/h”, în valoare de 58.554,69 lei lei,  ce face parte din investiţia „Alimentare cu apă potabilă, canalizare şi 
epurare ape menajere în comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea”. 
            Art. 2. Se aprobă completarea anexei hotărârii Consiliului Local Lăcusteni nr. 20/2010 privind 
reatestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lăcusteni completată de hotărârea 
Consiliului Local Lăcusteni nr. 35/2011, cu poziţia 197, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
       Art. 3. Primarul, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, informând consiliul local despre 
modul de îndeplinire.                                                                                                                                                            
            Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea Serviciul Juridic-
Controlul Legalităţii Actelor, Consiliului Judeţean Vâlcea, primarului comunei şi adusă la cunoştinţă publică 
prin afişare la sediul primăriei şi pe site-ul propriu, prin grija secretarului comunei.       
        Lăcusteni, 31.07.2014 

  
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       Contrasemnează,  

     ROŞCA MARIAN                     SECRETAR,   
             BRĂNESCU  ADRIAN                                 
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