
JUDEŢUL VÂLCEA                                                                    
COMUNA COSTEŞTI                                  
CONSILIUL LOCAL 

- PROIECT - 
H O T Ă R Â R E A  NR. _____ 

cu privire la dezmembrarea unui teren aparţinând domeniului public  al comunei Costeşti, situat în 
punctul „ ȘCOALA FERIGILE ”, comuna Costești, satul Costești, județul Vâlcea. 

 
 Consiliul local al comunei Costeşti, întrunit în şedinţă ordinară, în data ____ 2021, la care 
participă un număr de __ consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, şedinţă condusă de domnul 
consilier local Butoi Dumitru , ales preşedinte de şedinţă prin votul deschis al majorităţii consilierilor în 
funcţie, în şedinţa ordinară din  25 februarie 2021 ; 
            Luând în dezbatere: 
    - referatul de aprobare înregistrat la nr. 1166 din 30.03.2021 şi proiectul de hotărâre iniţiat 
de primar cu privire la dezmembrarea unui teren aparţinând domeniului public  al comunei Costeşti, 
situat în punctul „ ȘCOALA FERIGILE ”, comuna Costești, satul Costești, județul Vâlcea; 
             - raportul de specialitate al responsabilului cu urbanismul din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului comunei Costeşti, înregistrat la nr. 1171 din  30.03.2021;  
             - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr. ___, nr. ___ şi nr. ___ 
din _______.2021, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre în forma şi cu conţinutul 
iniţiat de primar; 
   
             În conformitate cu prevederile art. 879 alin.(2) şi art. 880  din Legea nr. 287/ 2009, privind 
Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare, art. 23  lit.e), art. 132 alin. (1) respectiv art. 135 
alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Ordinul 700/2014, privind aprobarea regulamentului de avizare, recepţie 
şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, actualizat şi ale Legii nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. (3) lit.e), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57 / 2019 
privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de ____voturi 
„pentru”, adoptă următoarea 
 

H O T Ă R Â R E : 
 

            Art. 1.- Se aprobă dezmembrarea terenului din domeniul  domeniul public  al comunei 
Costeşti, judeţul Vâlcea, situat în punctul „ ȘCOALA FERIGILE ”, comuna Costești, satul Costești, 
județul Vâlcea, număr cadastral 35528, în suprafaţă de 11.242 m.p., după cum urmează: 

- Lotul  nr.  1., nr. cadastral 36428, în suprafaţă de 6898 m.p.,având categoría de  
folosință curți + construcții, situat în  intravilan. 

- Lotul  nr.  2., nr. cadastral 36429, în suprafaţă de 1845 m.p.,având categoría de  
folosință curți + construcții, situat în  intravilan. 

- Lotul  nr.  3., nr. cadastral 36430, în suprafaţă de 2499 m.p.,având categoría de  
folosință arabil, situat în  intravilan. 
 

Planul de amplasament şi delimitarea terenului propus pentru dezmembrare este prevăzut  
în anexa nr.1.,care face parte integrantă din prezenta hotarâre. 
            
  Art. 2.- Secretarul general al comunei Costești va comunica prezenta hotărâre Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Vâlcea în vederea efectuării controlului asupra legalităţii acesteia,Consiliului 
Judeţean Vâlcea,Primarului comunei Costeşti, compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Costeşti, Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului ce 
alcătuiesc domeniul public al comunei Costeşti şi o va face publică prin afişare .  
 

                                                                                             Costeşti ____________ 2021 
 

 
                         I N I Ţ I A T O R                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
                              P R I M A R                                                          Secretar General, 
             PEŞTEREANU  TOMA - MARIUS                                         NEAGU VASILE 
 
 
 



 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
      - PRIMAR – 
Nr. 1166 din 30.03.2021 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind dezmembrarea unui teren aparţinând domeniului public  al 
comunei Costeşti, situat în punctul „ ȘCOALA FERIGILE ”, comuna Costești, satul Costești, 

județul Vâlcea. 
 

 

 Primăria comunei Costeşti intenționează  demararea a două proiecte : “Construire 

grădiniță cu program normal pentru copii, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea” și  “ Amenajare 

teren de sport, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea”,drept pentru care ne este necesară de 

urgență o hotărâre a Consiliului local Costești, privind dezmembrarea unui teren aparţinând 

domeniului public  al comunei Costeşti, situat în punctul „ ȘCOALA FERIGILE ”, comuna 

Costești, satul Costești, județul Vâlcea, fiindu-ne necesară la notar pentru întocmirea actului 

notarial de dezmembrare. 

 Astfel a fost indentificat terenul, care aparţine domeniului public  al comunei Costeşti, 

situat în punctul „ ȘCOALA FERIGILE ”, comuna Costești, satul Costești, județul Vâlcea 

Dezmembrarea terenului se va realiza în conformitate cu prevederile art. 879 alin.(2) 

şi art. 880  din Legea nr.287/ 2009,privind Codul Civil, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 23  lit.e), art. 132 alin.(1) respectiv art.135 alin.(1) lit. a) şi alin.(3) din Ordinul 

700/2014, privind aprobarea regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de 

cadastru şi carte funciară, actualizat şi ale Legii nr.7/1996,republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Faţă de cele menţionate, consider că este necesară, oportună şi legală, 

dezmembrarea unui teren aparţinând domeniului public  al comunei Costeşti, situat în punctul 

„ ȘCOALA FERIGILE ”, comuna Costești, satul Costești, județul Vâlcea. în vederea realizării 

a două proiecte : “Construire grădiniță cu program normal pentru copii, comuna Costeşti, 

judeţul Vâlcea” și  “ Amenajare teren de sport, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea” 

            Faţă de cele arătate mai sus şi de prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr.57 

/ 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, propun spre 

dezbatere şi aprobare Consiliului local al comunei Costeşti, acest proiect de hotărâre,privind 

dezmembrarea unui teren aparţinând domeniului public  al comunei Costeşti, situat în punctul 

„ ȘCOALA FERIGILE ”, comuna Costești, satul Costești, județul Vâlcea 

 
 

P R I M A R 
 

          PEŞTEREANU TOMA -  MARIUS 
 
 
 



 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
Nr. 1171 din  30.03.2021 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind dezmembrarea unui teren aparţinând domeniului public  al 
comunei Costeşti, situat în punctul „ ȘCOALA FERIGILE ”, comuna Costești, satul Costești, 

județul Vâlcea. 
 

 

 Primăria comunei Costeşti intenționează  demararea a două proiecte : “Construire 

grădiniță cu program normal pentru copii, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea” și  “ Amenajare 

teren de sport, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea”,drept pentru care ne este necesară de 

urgență o hotărâre a Consiliului local Costești, privind dezmembrarea unui teren aparţinând 

domeniului public  al comunei Costeşti, situat în punctul „ ȘCOALA FERIGILE ”, comuna 

Costești, satul Costești, județul Vâlcea, fiindu-ne necesară la notar pentru întocmirea actului 

notarial de dezmembrare. 

 Astfel a fost indentificat terenul, care aparţine domeniului public  al comunei Costeşti, 

situat în punctul „ ȘCOALA FERIGILE ”, comuna Costești, satul Costești, județul Vâlcea 
Dezmembrarea terenului se va realiza în conformitate cu prevederile art. 879 alin.(2) şi art. 

880  din Legea nr.287/ 2009,privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare, art. 

23  lit.e), art. 132 alin.(1) respectiv art.135 alin.(1) lit. a) şi alin.(3) din Ordinul 700/2014, 

privind aprobarea regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi 

carte funciară, actualizat şi ale Legii nr.7/1996,republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Faţă de cele menţionate, consider că este necesară, oportună şi legală, 

dezmembrarea unui teren aparţinând domeniului public  al comunei Costeşti, situat în punctul 

„ ȘCOALA FERIGILE ”, comuna Costești, satul Costești, județul Vâlcea,. în vederea realizării 

a două proiecte : “Construire grădiniță cu program normal pentru copii, comuna Costeşti, 

judeţul Vâlcea” și  “ Amenajare teren de sport, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea” . 

            Faţă de cele arătate mai sus şi de art. 129 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr.57 / 2019 
privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare,  propun supunerea spre 
dezbatere şi aprobare Consiliului local al comunei Costeşti, proiectul de hotărâre,privind 
dezmembrarea unui teren aparţinând domeniului public  al comunei Costeşti, situat în punctul 
„ ȘCOALA FERIGILE ”, comuna Costești, satul Costești, județul Vâlcea, în forma şi cu 
conţinutul iniţiat de primar; 
. 
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