
                    

 
                                   R O M Â N I A  

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

                                                                                           
                                  HOTĂRÂREA NR 30/2014 
 
                        Privitor la: acceptarea cesiunii unui contract de lucrări 

 
Consiliul Local al comunei Lăcusteni întrunit in şedinţă ordinara din data de 30.09.2014 la 

care participa un nr. de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri in funcţie; 

            Văzând ca prin votul majorităţii a fost ales preşedinte de şedinţă d-nul consilier ROŞCA 

MAIAN,  pentru o perioada de 3 luni; 

            Având în vedere:  

            - Expunerea de motive nr. 2601/29.09.2014, prezentată de d-nul. Puchin Marin, primarul 

comunei Lăcusteni şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 

            - Raportul de specialitate nr. 2602/29.09.2014, prezentat de compartimentul contabilitate, 

prin care se propune acceptarea cesiunii Contractului de lucrări înregistrat la nr. 2791/03.12.2012, 

având ca obiectiv de investiţii ,,Modernizarea şi asfaltarea DC 73 Găneşti–Lăcusteni, comuna 

Lăcusteni, judeţul Vâlcea’’, lucrări aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Lăcusteni, nr. 4 din 

31.01.2012, privind aprobarea principalelor obiective de investiţii pe anul 2012, valoarea devizului 

general fiind de 1.633.311 lei fără TVA, iar a lucrărilor de C+M de 1.355.790 lei fără TVA. 

            - Adresa nr. 13631 din 29.09.2014, a constructorului S.C. SINCLAIR GROUP S.R.L.,  prin 

care acesta acceptă cesiunea contractului de lucrări, ca urmare a intrării în insolvenţă; 

            - Acordul cu nr. 97 din 29.09.2014, al executantului SC REMSERVICE SRL, privind 

continuarea execuţiei lucrărilor la obiectivul menţionat mai sus; 

           Ţinând seama de avizul dat de comisiile de  specialitate reunite ale Consiliului Local al 

comunei Lăcusteni, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre ; 

           Văzând raportul nr. 2603/29.09.2014, de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit 

de secretarul comunei Lăcusteni ; 

            În conformitate cu prevederile art. 1315 şi următoarele, cuprinse în Secţiunea 8 ,,Cesiunea 

contractului’’ din Legea nr. 287/2009 privind Cod Civil, coroborate cu prevederile art. 36 alin. (2) 

lit. c) şi ale art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, cu 

modificările şi completările ulterioare . 

În temeiul art.115 alin (1) lit. b), din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, 

cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 



 
 
 
 
 

 
H O T Ă R ÂRE 

 
Art.1. Se acceptă cesiunea Contractului de lucrări înregistrat la nr. 2791/03.12.2012, având 

ca obiectiv de investiţii ,,Modernizarea şi asfaltarea DC 73 Găneşti – Lăcusteni, comuna Lăcusteni, 

judeţul Vâlcea’’ de către S.C. SINCLAIR GROUP S.R.L. cu sediul în Ploieşti, firmei SC 

REMSERVICE SRL. cu sediul în comuna Măciuca. 

Art.2. Valoarea totală a lucrărilor investiţiei în curs, înregistrată în evidenţa financiar 

contabilă este de 1.342.356,69 lei fără TVA, iar valoarea lucrărilor neexecutate este de 781.872,81 

lei fără TVA, lucrări care fac obiectul contractului de cesiune, fiind stabilite pe baza inventarierii 

acestora. 

Art.3. Predarea-preluarea documentaţiei aferente investiţiei care face obiectul Contractului 

de cesiune, se face pe bază de proces verbal  încheiat între cedent şi cesionar, semnat şi de către 

reprezentanţii Primăriei comunei Lăcusteni. 

            Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţul Vâlcea, primarului 

comunei Lăcusteni, părţilor menţionate la art. 1 şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 

primăriei şi pe site-ul propriu, prin grija secretarului comunei.        

              Lăcusteni, 30.09.2014 
 
 
 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                     
              ROŞCA MARIAN                                                      
                                                                                                                 Contrasemnează: 
                                                                                                                  S E C R E T A R,        
                                   BRĂNESCU ADRIAN    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


