
 1

   
 
  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                            PROCES–VERBAL 
 
          Încheiat azi 17.08.2017, în şedinţă de îndată a Consiliului Local al comunei 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
          Consilierii locali au fost convocaţi telefonic. 
          Şedinţa este deschisă de către d-nul. PUCHIN MARIN, preşedinte de 
şedinţă, care constată că şedinţa este legal constituită fiind prezenţi un număr de 7 
din 9 consilieri locali aleşi în funcţie. Nu participă la şedinţă domnii consilieri 
locali Bocşaru Dorin şi Constantin Nicolae. 
 
          Este prezentată ordinea de zi: 
           1.  Aprobarea procesului verbal  al şedinţei anterioare;      
         2. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea planului local anual de lucrări 
pentru persoanele care au săvârşit infracţiuni, ce trebuie să presteze muncă 
neremunerată în folosul comunităţii ca obligaţie stabilită de către instanţa de 
judecată;    
          3. Diverse.    
 
           Supusă la vot ordinea de zi, este aprobată cu 7 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenţi. 
           Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: aprobarea procesului verbal al şedinţei 
anterioare.  
           D-nul. secretar dă citire procesului verbal al şedinţei ordinare, din data de 
31.07.2017. 
           Supus la vot, procesul verbal al şedinţei anterioare, este aprobat cu 7 voturi 
„pentru” din 9 consilieri locali prezenţi. 
           Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
aprobarea planului local anual de lucrări pentru persoanele care au săvârşit 
infracţiuni, ce trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii ca 
obligaţie stabilită de către instanţa de judecată. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Urgenţa convocării consiliului 
local constă în necesitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea planului local 
anual de lucrări pentru persoanele care au săvârşit infracţiuni, ce trebuie să presteze 
muncă neremunerată în folosul comunităţii ca obligaţie stabilită de către instanţa 
de judecată. Este adoptată o astfel de hotărâre numai pentru persoanele care trebuie 
să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii ca sancţiune 
contravenţională. D-nul. Toşa Paul Cristian trebuie să presteze muncă 
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neremunerată în folosul comunităţii ca obligaţie stabilită de către instanţa de 
judecată, având ca termen limită pentru începerea executării 18.08.2017. 
           Supus la vot punctul 2 al ordinii de zi este aprobat cu 7 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenţi.   
           La punctul 3 Diverse nu sunt probleme dezbătute. 
           Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Puchin 
Marin, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei de îndată. 
           Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.   
 
                   Lăcusteni, 17.08.2017 
   
 
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  
                   PUCHIN MARIN                                               SECRETAR,    
                                                                                         BRĂNESCU ADRIAN         


