C O M U N A LADESTI, JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 9/2021
Privitoare la : trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei a doua
imobile-constructii In vederea casarii acestora.
Consiliul Local al Comunei Ladesti, judetul Valcea, Tntrunit Tn sedinta
publica ordinara din data de 30 martie 2021, la care participa un numar de 10 consilieri
din totalul de 11 consilieri in functie ;
Avand ales ca presedinte de sedinta pe d-l cons.Gheorghe STANCIU;
Luand in dezbatere
• referatul de aprobare nr.752/18.03.2021 a proiectului de hotarare initiat de primarul
comunei la trecerea din domeniul public Tn domeniul privat al comunei a doua
imobile aflate Tn stare avansata de degradare, Tn vederea casarii acestora.
• raportul nr.753/18.03.2021 al compartimentului de specialitate al Primariei;
• rapoarte comisiilor de specialitate nr. 1-3 ale consiliului local;
Tinand cont de raportul de avizare a proiectului de hotarare sub aspectul
legalitatii Tntocmit de secretarul comunei;
In conformitate cu prevederile:
• art. 129 alin.1 , 2 lit.c si art.361 alin.(2) din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
• O.G. nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din functiune,
casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al
statului si al unitatilor administrrative;
In temeiul dispozitiilor art.139 alin.3.lit.g. si art. 196 alin.(1) lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 10 voturi pentru,

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba trecerea din domeniul public Tn domeniul privat al comunei a
urmatoarelor active corporale :
- Podet Pasculesti - poz. 81 din inventar domeniu public, str. Dealul Viilor, km-. 0+300
Tn stare avansata de degradare, cu o valoare de inventar de 2.562,46 lei;
- Podet Pasculesti - poz. 82 din inventar domeniu public, str. Ungureni, km. 0+480 Tn
stare avansata de degradare, cu o valoare de inventar de 6.162,66 lei;
Art.2. Trecerea celor doua active corporale din domeniul public Tn domeniul
privat al comunei, se face urmare a stariii avansate de degradare, urmand ca acestea sa
fie casate si scoase din patrimoniul comunei.
Art.3. Primarul comunei Ladesti se Tnsarcineaza cu aducerea la Tndeplinire a
prezentei hotarari, informand consiliul local asupra modului de aducere la Tndeplinire.
Art.4. Secretarul general al comunei va aduce la ciinostinta publica prezenta
hotarare , si o va comunica :Primarului comunei silnstitutiei Prefectului - Judetul Valcea;
Ladesti, 30 martie 2021.
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