
                         
 
 
 
 

R O M Â N I A  
      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 

          Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815 
                                             Email : primarialacusteni@yahoo.com  
 

      HOTĂRÂREA  Nr.  10/2017  
              Privitor la: aprobarea listei de investiţii a comunei Lăcusteni, pentru anul 2017 

 
         Consiliul local al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 23.03.2017, la care participă un număr de 9 din 9 consilieri locali în funcţie. 
         Văzând că  d-nul. consilier DASCĂLU ŞTEFAN a fost ales preşedinte de şedinţă pentru 
lunile ianuarie, februarie şi martie 2017; 
           AVÂND în vedere: 
          Expunerea de motive nr. 1039/16.03.2017, prezentată de d-nul. Bocşaru Cosmin, 
primarul comunei Lăcusteni, şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
          Raportul de specialitate nr. 1040/16.03.2017, al compartimentului achiziţii publice; 
         Avizul comisiilor de specialitate care propun admiterea proiectului de hotărâre şi  
raportul nr. 1092/22.03.2017, de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, 
întocmit de secretarul comunei; 
          În conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) şi art. 48 alin. (2) din Legea nr. 
273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborate cu  prevederile art. 36 alin. (4) lit. a), e), art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare; 
          În temeiul art. 115 alin (1) lit. b) din Legea 215/2001, privind administraţia publică 
locală, cu un număr de 9 voturi „pentru”, adoptă următoarea,  
 
             HOTĂRÂRE 
           Art. 1.  Se aprobă lista de investiţii a comunei Lăcusteni, pentru anul 2017, conform 
anexei nr. 1, ce face parte din prezenta hotărâre. 
           Art. 2. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 
informând Consiliul Local asupra modului de îndeplinire.                                                                
           Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, 
pentru controlul de legalitate, Compartimentului financiar contabil al primăriei Lăcusteni, 
Trezoreriei Bălceşti, A.J.F.P. Vâlcea, Consiliul Judeţean Vâlcea, şi adusă la cunoştinţă publică 
prin afişare la sediul primăriei şi pe site - ul propriu, prin grija secretarului comunei.       
 
                         LĂCUSTENI, 23.03.2017 

 
 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,             Contrasemnează,  
                DASCĂLU ŞTEFAN                 SECRETAR,   
               BRĂNESCU ADRIAN                 
                       
       
 



 CONSILIUL LOCAL LĂCUSTENI                                                                                              Anexa nr. 1 la hcl 10/23.03.2017 
 JUDEŢUL VÂLCEA 

Listă investiţii 2017 
 

Valoare totală 
investiţie 

Sumă  alocată 
2017 Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de 

investiţii 
Sursa de finanţare 

lei lei 

Termen 
începere/ 
finalizare 

Stadiu fizic 

1. 
Modernizare şi asfaltare drumuri 
comunale şi săteşti, comuna 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea 

Buget local, Fonduri guvernamentale 3.337.817 0 2017 – 2019 Studiu fezabilitate  

2. 
   Modernizare şi asfaltare drum 
comunal DC 60 Lăcustenii de Jos 
1200m 

Buget local, Fonduri guvernamentale 1.784.208 0 2017 – 2019  
Proiect executat, 
necesită finanţare 

3. 
   Modernizare şi asfaltare drum 
comunal DC 60A Contea 1450m 

Buget local, Fonduri guvernamentale 1.840.324 0 2017 – 2019 
Proiect executat, 
necesită finanţare 

4. 
   Modernizare şi asfaltare drum 
sătesc Ciobăneşti 650m 

Buget local, Fonduri guvernamentale 851.538 0 2017 – 2019 
Proiect executat, 
necesită finanţare 

5. 
   Achiziţie teren şi amenajare 
bază sportivă 

Buget local, Fonduri guvernamentale 450.000 0 2017 – 2019  în proiectare 

6. 
Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural  

Buget local 430.000 0   2017 – 2019  în proiectare 

7. 
Amenajare teren sintetic  sport 
multifuncţional 

GAL Măciuca 350.000 0 2017 - 2018 în proiectare   

8. Achiziţie buldoexcavator GAL Măciuca 350.000 0 2017 - 2018 în proiectare   

9. 
Extindere sistem de supraveghere 
a traficului pe timp de zi şi noapte 

Buget local 15.000 0 2017 - 2018 în proiectare   

 
                         LĂCUSTENI, 23.03.2017 

 
 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 Contrasemnează,  
                                  DASCĂLU ŞTEFAN            SECRETAR,         

    BRĂNESCU ADRIAN                  
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