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  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                           PROCES–VERBAL 
 
          Încheiat azi 05.12.2017, în ședință extraordinară a Consiliului Local al 
comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
          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.  Aprobarea procesului verbal  al şedinţei anterioare;     
             2. Proiect de hotărâre privitor la rectificarea bugetului local al comunei 
Lăcusteni pe anul 2017;  
              3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea alocării sumei de 5.000 lei de la 
bugetul local, pentru a acorda elevilor cadouri de pomul de Crăciun;         
           4.  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: Aprobarea procesului verbal al ședinței 
anterioare.  
           D-nul. secretar dă citire procesului verbal al ședinței ordinare. 
           Supus la vot, procesul verbal al şedinţei anterioare, este aprobat cu 9 voturi 
„pentru” din 9 consilieri locali prezenți. 
 
           Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
rectificarea bugetului local al comunei Lăcusteni pe anul 2017.  
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
          D-nul. Contabil prezintă raportul de specialitate. Se propune rectificarea 
bugetului local al comunei Lăcusteni pe anul 2017, cu suma de 56.000 lei din sume 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017, pentru capitolul 65 
învăţământ, din care suma de 53.000 lei reprezentând salarii şi contribuţiile 
aferente acestora, şi suma de 3.000 lei reprezentând hotărâri judecătoreşti. 
          D-nul. primar –acest proiect de hotărâre trebuie de urgenţă adoptat astfel 
încât cadrele didactice să-şi poată lua salariile. 
          Supus la vot, punctul 2 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenți. 
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          Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
alocării sumei de 5.000 lei de la bugetul local, pentru a acorda elevilor cadouri de 
pomul de Crăciun. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
          D-nul. Contabil prezintă raportul de specialitate. 
          D-nul. primar – având în vedere situaţia dificilă în care ne aflăm din punct de 
vedere financiar, putem asigura de la bugetul local o sumă mică, respectiv 5.000 lei 
pentru a se putea acorda elevilor cadouri de pomul de Crăciun. 
          Supus la vot, punctul 3 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenți. 
 
          Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Diverse 
          D-nul. primar – le mulţumesc d-lor. consilieri locali care ne sprijină pentru a 
asigura elevilor cadouri de Moş Nicolae. Am înţeles că directorul şcolii va 
contribui personal la cadourile de Moş Nicolae şi la cele de pomul de Crăciun. Vă 
rog ca până la şedinţa viitoare să vă mai gândiţi referitor la spaţiul ce s-a propus a 
fi scos la licitaţie în vederea închirierii pentru cabinet medicină de familie. Eu 
consider că spaţiul respectiv nu face obiectul HG 884/2004. 
         D-nul. secretar – am discutat şi la prefectură şi am fost informat că spaţiul 
respectiv trebuie concesionat conform HG 884/2004. 
         D-nul. Rada – de ce d-na. doctor nu-şi face cabinet la Lăcusteni şi punctul de 
lucru la Zătreni? 
         D-nul. primar – i-am propus dar nu vrea. Oricum un punct de lucru trebuie să 
asigure 35 de ore săptămânal prin medic sau prin angajaţi ( asistent). 
         D-nul. Puchin – se pune problema statutului medicului de familie. Trebuie să 
întrebăm la DSP dacă figurăm cu medic sau fără. 
         D-nul. primar – figurăm fără medic de familie. Contractul de comodat a fost 
încheiat ilegal în anul 2012. 
         D-nul. viceprimar – o să plece toţi pacienţii de la d-na. doctor. Nu dă nici 
laptele la copii.   
         D-nul. primar – am avut o situaţie când nu a vrut să se deplaseze la un pacient  
spunând că trebuie să vină salvarea. 
         D-nul. Tistu – trebuie mers la prefectură şi luat ceva scris dacă în situaţia 
noastră este aplicabilă sau nu HG 884/2004, nu votăm pe vorbe. 
         D-nul. viceprimar – sunt 10 ani de când s-a deschis dispensarul şi nu s-a dat 
nici măcar cu var. 
         D-nul. primar – d-nule. Puchin, când aţi încheiat contractul de comodat aţi 
verificat dacă toate încăperile au fost autorizate pe cabinet? 
         D-nul. Dovlecioaica – D-nul secretar să facă scris la prefectură, să ne 
comunice în scris care este calea de urmat. Contractul de comodat a expirat şi d-na. 
dr. nu a făcut cerere de prelungire a acestuia. Înseamnă că nu mai doreşte 
prelungirea acestuia. 
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          Supusă la vot propunerea este aprobată cu 9 voturi pentru. 
          D-nul. viceprimar am mai dat gratuit spaţiu poliţiei şi acum cei de la camera 
agricolă se chinuie că nu au unde întinde o hartă. 
          Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Rada 
Ioan, președintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei extraordinare. 
          Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.   
 
                   Lăcusteni, 05.12.2017 
   
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  
                          RADA IOAN                                               SECRETAR,    
                                                                                         BRĂNESCU ADRIAN         


	              3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea alocării sumei de 5.000 lei de la bugetul local, pentru a acorda elevilor cadouri de pomul de Crăciun;        

