
1 
 

 
 
  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                           PROCES–VERBAL 
 
          Încheiat azi 19.12.2017, în ședință de îndată a Consiliului Local al comunei 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea.  
          Domnii consilieri locali au fost convocaţi telefonic. 
          Şedinţa este deschisă de către d-nul. RADA IOAN, președinte de şedinţă, care 
constată că şedinţa este legal constituită fiind prezenți un număr de 9 din 9 consilieri 
locali aleşi în funcţie.  
 
          Este prezentată ordinea de zi: 
            1. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea virării de credite în cadrul Cap. 65 
învăţământ din cadrul bugetului local al comunei Lăcusteni, pe anul 2017. 
             2.  Diverse.    
           Supusă la vot ordinea de zi, este aprobată cu 9 voturi „pentru” din 9 consilieri 
locali prezenți. 
     
           Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
aprobarea virării de credite în cadrul Cap. 65 învăţământ din cadrul bugetului local 
al comunei Lăcusteni, pe anul 2017.  
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Este vorba despre banii scolii 
care dacă nu sunt utilizaţi până la finele anului se pierd. Legea permite virarea 
sumelor neutilizate de la un subcapitol la altul în cadrul aceluiaşi capitol. Pe data 
de 22 este ultima zi în care şcoala putea să facă plăţi. Trebuie să achite o factură de 
6.000 lei către firma S.C. Viva control SRL pentru implementarea controlului 
intern managerial şi 2.500 lei pentru achiziţionare anvelope pentru microbuzul 
şcolar. 
         Supus la vot, punctul 1 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenți. 
         Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Diverse.    
         D-nul. primar – am fost daţi în judecată de cadrele didactice pentru 
decontarea navetei. Nu din rea credinţă nu a fost decontată naveta ci din cauză că 
am avut conturile blocate. În total suma solicitată pentru naveta cadrelor didactice 
este de 14.000 lei. Avem două procese şi trebuie să facem întâmpinare. Totodată 
trebuie precizat faptul că nu au fost depuse lunar documente justificative pentru 
decontarea navetei iar directorul şcolii nu a depus în luna noiembrie notă de 
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fundamentare cu sumele estimate a fi necesare decontării navetei pentru anul 
următor, pentru a putea fi prevăzuţi în bugetul local. 
           Nu mă opun plăţii navetei pentru cadrele didactice dar doresc să se vadă şi 
rezultate în activitatea pe care o desfăşoară. Avem două procese  
         Azi s-a făcut recepţia parţială a lucrărilor de decolmatare a canalelor din 
comuna Lăcusteni. S-au decolmatat peste 8.500 metri liniari de canale, valoarea 
lucrărilor 90.000 lei, 12.500 m3 pământ excavat. A rămas la anul de terminat 4 
poduri, şi de continuat cu canalele Cioboată, Rusu, Povarnă, fosta Grădină. 
          A fost plătit către Ministerul Dezvoltării debitul pentru DC. 70 Găneşti şi 
este posibil curând să înceteze măsura dispusă de ANAF, anume de  sistare a 
alimentării bugetului local cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare. 
          Anul viitor propun ca în bugetul local să fie prevăzută o sumă mai mare 
pentru cadourile de pomul de Crăciun pentru elevi. 
          D-nul. Tistu – şi preotul va da cadouri dar păcat că din banii strânşi de la 
oameni. 
          D-nul. primar – au început să vorbească oamenii prin sat că preotul le cere bani. 
          D-nul. Bocşaru Doru – şi la Săcşoara unde a fost înainte au fost mulţi 
oameni nemulţumiţi din această cauză. 
          D-nul. primar – părintele vrea să organizeze cu elevii un cor al bisericii, un 
lucru foarte bun.  
          D-nul. Dascălu – îmi pare rău că nu am fost întrebat pentru că doream să 
contribui şi eu la cadourile de Moş Nicolae. 
          D-nul. primar – la anul dacă avem posibilitatea propun să organizăm o 
excursie pentru copii de sărbători. Am primit de Consiliul Judeţean o adresă prin 
care se solicitau date privitoare la sumele necesare achitării unor sentinţe 
judecătoreşti sau note constatare (proces-verbal) pentru proiectele derulate cu 
fonduri europene. Am comunicat şi noi procesul –verbal de constatare al AFIR. pe 
care l-am contestat cauza fiind în prezent pe rolul ÎCCJ. 
          D-nul. Tistu –s-a încheiat contract de deszăpezire? 
          D-nul. primar – s-a încheiat. Anul viitor sperăm să scăpăm de problemele 
financiare şi să derulăm şi noi proiecte cum ar fi de exemplu, achiziţie 
buldoexcavator prin GAL sau amenajarea unui teren de sport. Am primit printr-o 
donaţie a unui cetăţean portughez care este căsătorit cu o localnică, monitoare 
pentru calculatoarele salariaţilor. 
          Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Rada 
Ioan, președintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei de îndată. 
          Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.   
 
                                                               Lăcusteni, 19.12.2017 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   
               RADA IOAN                                                      SECRETAR,    
                                                                                    BRĂNESCU ADRIAN         


	            1. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea virării de credite în cadrul Cap. 65 învăţământ din cadrul bugetului local al comunei Lăcusteni, pe anul 2017.

