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                                                     HOTARAREA NR. 56 

 

PRIVIND TRECEREA UNOR BUNURI IMOBILE DIN  DOMENIUL PUBLIC 

IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI FRANCESTI, JUDETUL VÂLCEA 

 

 

        Consiliul local al comunei Frâncesti, judetul Valcea, intrunit in sedinta 

ordinară  din  data de  26.07.2022, la care participă un numar de 11 consilieri din 

totalul de 15  in functie. 

       Vazând ca prin HCL nr. 38 / 2022 domnul consilier Andreica Constantin a fost 

ales presedinte de sedinta; 

       Avand in vedere: 

     -Referatul de aprobare al primarului comunei Frâncesti, inregistrat sub numarul 

din data de  6243 din 27.06.2022, privind trecerea din domeniul public in domeniul 

privat a doua constructii, in vederea demolarii si donarii  materialelor catre 

Complexul National  Muzeal Astra din Sibiu, in vederea  completarii expozitiei 

Muzeului Astra cu un monument de utilitate publică ; 

     -Raportul compartimentului de specialitate nr. 2253 din    02.03. 2022; 

     -Avizul comisiei pentru invățământ,  culte, sănătate,  cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul    7144/   26.07.2022; 

     -Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia 

mediului, buget -finante, administrarea  domeniului public si privat al localitatii, 

agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul  7144 

din 26.07.2022 ; 

     - Avizul  comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul 7144 din 

26.07.2022;  

      



-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Francesti, inregsitrat 

sub numarul 7144/ 26.7. 2022 

      -Procesul verbal  nr. 6245 din 27.06.2022, de afișare  a Anunțului nr. 6244 din 

27.06.2022 cu privire la proiectul de hotarare initiat ; 

     - Procesul verbal inregistrat sub numarul 2252 din 02.03. 2022 intocmit de catre 

Comisia specială de Inventariere a Domeniului Public si Privat al Comunei 

Frâncesti, constituita prin Dispozitia nr. 154/ 14.04. 2021; 

    - solicitarea formulată de catre Complexul National Muzeal Astra din Sibiu nr. 

2213 din 18.03.2022,  in sensul completarii expozitiei Muzeului Astra cu un 

monument de utilitate publică , respectiv cladirea veche a primariei Frâncesti, prin 

donarea acesteia catre Muzeu; 

       In conformitate cu: 

   -prevederile Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului 

de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 

domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin 

Legea nr.246/2001; 

   - prevederile art.   286,  361 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

    -prevederile   864 din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată; 

      In temeiul dispozitiilor  art. 129 alin. (2) lit.c, ale  art. 139 alin.(1) precum si 

cele ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Consiliul local Frâncesti, cu un numar de 11 voturi ,,pentru ,, adopta urmatoarea: 

 

                                                                 HOTARARE : 

 

       Art.1. - Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al comunei 

Frâncesti, județul Vâlcea, a doua imobile, având destinatia sediu primarie si anexa 

primarie,situate în localitatea Frâncesti in vederea demolarii acestora, si care sunt 

identificate în inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Francesti, 

Anexa nr. 31 la pozitiile : 

   -Nr. pozitie -154 -avand cod de clasificare  1.6.4. Sediu primarie –  edificată in 

anul 1920, cu suprafata  construita/ desfasurată de 196 m.p. , avand o valoare de 

inventar de   161334 lei, Extras Carte funciara nr. 35864 – Frâncesti. 

  - Nr. pozitie  149- avand cod de clasificare 1.6.4. – Constructie anexa primarie- 

realizata in anul 1920 cu o suprafata construita/ desfasurata de 72 m.p., avand o 

valoare de inventar de 65510 lei- Carte funciara nr. 36546 - Frâncesti 



      Art.2.- Trecerea bunurilor din domeniul public în domeniul privat al comunei 

Frâncesti, reprezentând cele doua constructii, se face în scopul  demolarii si 

emiterii autorizatiilor de desfiintare, motivat de faptul ca aceste  cladiri  au durata 

de amortizare expirata, nu mai pot fi folosite in nici un fel  de activitate,  

      Art.3– Se imputerniceste primarul localitatii sa declanseze procedura prevazuta 

de art. 289, de modificare a atestarii domeniului public prin abrogarea pozitiilor 

149  si 154 din Anexa nr. 31- inventarul domeniului public al comunei Francesti. 

     Art.4.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Frâncesti şi compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Frâncesti 

    Art.5. Prezenta hotarare se  aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul 

institutiei si  pe site-ul institutiei, Monitorul Oficial, se  comunica  prin intermediul 

secretarului general al UAT, in termenul prevazut de lege: 

- Primarului comunei Frâncesti  

- Institutiei Prefectului- Județul Vâlcea. 

 

 

                                                                                     Frâncești :  26.07. 2022 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA,                                CONTRASEMNEAZA, 

     ANDREICA CONSTANTIN                           Secretar general UAT Frâncesti 

                                                                                             Lazăr Elena Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 56 din   26.07.2022 

COMUNA FRÂNCESTI, JUDETUL VÂLCEA 


