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  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                            PROCES–VERBAL 
 
          Încheiat azi 03.05.2017, în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al 
comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea. Convocarea s-a făcut de îndată, consilierii 
locali fiind anunţaţi telefonic.   
          Şedinţa este deschisă de către d-nul. IOJA MIHAI, preşedinte de şedinţă, 
care constată că şedinţa este legal constituită fiind prezenţi un număr de 8 din 9 
consilieri locali aleşi în funcţie.  
 
          Este prezentată ordinea de zi: 
          1.  Aprobarea procesului verbal  al şedinţei anterioare;      

             2. Proiect de hotărâre privitor la angajarea unui avocat pentru a 
reprezenta comuna Lăcusteni în instanţa de judecată şi redactarea unei 
acţiuni judecătoreşti; 
          3.  Diverse.    
           
           Supusă la vot ordinea de zi, este aprobată cu 8 voturi „pentru” din 8 
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 
10.04.2017. 
           Supus la vot, procesul verbal al şedinţei anterioare, este aprobat cu 8 voturi 
„pentru” din 8 consilieri locali prezenţi. 
           Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
angajarea unui avocat pentru a reprezenta comuna Lăcusteni în instanţa de 
judecată şi redactarea unei acţiuni judecătoreşti. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Privitor la asfaltarea DC 73 
Găneşti se propune angajarea unui avocat care să reprezinte comuna în instanţa de 
judecată şi redactarea unei acţiuni judecătoreşti având ca obiect constatarea 
nulităţii Contractului de Cesiune nr. 2737/09.10.2014 a Contractului de 
execuţie lucrări nr. 2791/03.12.2012, încheiat între S.C. SINCLAIR 
GROUP S.R.L. cu sediul în Ploieşti, Str. Arborilor, nr. 44, Jud. Prahova în 
calitate de cedent şi S.C. REMSERVICE S.R.L., cu sediul în com. Măciuca, 
Jud. Vâlcea, în calitate de cesionar, şi Primăria comunei Lăcusteni, în 
calitate de debitor cedat, precum şi recuperarea prejudiciului produs UAT 
Lăcusteni, prin încheierea acestui contract. 
           D-nul. Dovlecioaica – de unde va fi plătit avocatul? 
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           D-nul. primar – din veniturile proprii ale comunei. Trebuie făcută o eşalonate 
de plată pentru sumele ce trebuie restituite Ministerului Dezvoltării. ANAF prin 
adresa VLG_STZ-8667/12.04.2017, ne-a informat că datorită faptului că nu a fost 
restituită către Ministerul Dezvoltării suma de 465224 lei în termenul de 30 de zile, a 
fost sistată alimentarea bugetului local cu cote defalcate din impozitul pe venit 
şi cu sume defalcate din unele venituri la bugetului de stat pentru echilibrarea 
bugetelor locale. 
          În data de 09.05.2017, ANAF va organiza o nouă licitaţie când vor fi scoase la 
vânzare bunurile pe care ne-a fost pus sechestru în cazul obiectivului apă şi canal. 
          D-nul. Dovlecioaica – se vând aceste bunuri la preţuri mici şi nici nu se 
recuperează mare lucru din prejudiciu. 
          D-nul. primar – pe data de 02.05.2017 Curtea de Apel Piteşti, trebuia să 
pronunţe o hotărâre în procesul cu AFIR, însă s-a dat un nou termen pentru 
30.05.2017, pentru care s-au cerut  documente suplimentar la dosar. 
          Supus la vot punctul 2 al ordinii de zi este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 8 
consilieri locali prezenţi. 

 Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:Diverse. 
          D-nul. primar –  pe data de 29.05.2017, va avea loc licitaţie publică pentru 
închirierea, a unui spaţiu în suprafaţă de  28 m.p. aflat în clădirea Dispensarului 
medical, situat în satul Găneşti, ce face parte din domeniul public al comunei 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea, pentru activităţi de farmacie. Propun ca din comisia de 
licitaţie să facă parte şi 2 consilieri locali. 
         D-nul. viceprimar – propun ca din comisie să facă parte domnii consilieri locali 
Rada Ioan şi Dovlecioaica Cristinel. 
         Supusă la vor propunerea este aprobată cu 8 voturi „pentru” din 8 consilieri 
locali prezenţi. 
        Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Ioja  Mihai, 
preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei extraordinare. 

                   Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.   
 
                   Lăcusteni, 03.05.2017 
   
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   
                          IOJA MIHAI                                                 SECRETAR,    
                                                                                         BRĂNESCU ADRIAN         


