
JUDETUL VALCEA 

COMUNA IONESTI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA nr. 54 

 

                                 cu privire la: vanzare bunuri 

 

Consiliul local al comunei Ionesti, intrunit in sedinta ordinara din data de 23.10.2017, la 

care participa un numar de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie; 

Vazand ca presedintele de sedinta legal ales este dra. Cornaciu Ana Maria; 

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei insotit de expunerea de 

motive inregistrata sub numarul 5150 din 20.09.2017 precum si raportul viceprimarului comunei 

Ionesti inregistrat sub nr. 5112 din 19.09.2017 prin care se propune valorificarea lampilor de 

iluminat rezultate urmare a modernizarii sistemului de iluminat public pe drumurile comunale si 

satesti; 

Luand in considerare considerare raportul de specialitate al compartimentului impozite si 

taxe nr. 5151 din 20.09.2017 raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 

buget-finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie 

comunala, protectia mediului, servicii si comert nr. 5763 din 23.10.2017, precum si raportul de 

avizare al secretarului comunei Ionesti; 

Fiind indeplinite procedurile prevazute de Legea 52/2003 privind transparenta decizionala 

cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ ; 

In conformitate cu prevederile art 36 alin 2 lit c din  legea 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului 2861/2009 cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art 45 alin 3 din legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de 13 voturi pentru, adopta urmatoarea: 

 

HOTARARE 

 

Art.1. Se aproba vanzarea prin licitatie publica a lampilor de iluminat public si a kiturilor de 

montaj,  bunuri ce reprezinta mijloace fixe, rezultate urmare a modernizarii sistemului de 

iluminat public pe drumurile comunale si satesti. 

 

Art.2. Pretul minim aferent unei lampi si a unui kit de montaj este de 35 lei. 

 

Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului, viceprimarului si dnei 

administrator Tranca Cristiana in vederea aducerii la indeplinire a prevederilor acesteia, 

compartimentului contabilitate precum si Institutiei Prefectului judetului Valcea. 

 

Art.4. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari, in 

termen de 5 zile de la comunicarea catre  prefect, prin afisarea acesteia la sediul Consiliului Local 

Ionesti. 
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