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  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 

                            PROCES–VERBAL 
 
 
          Încheiat azi 06.12.2016, în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al 
comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
          Şedinţa este deschisă de către d-nul. BOCŞARU DORU, preşedinte de 
şedinţă, care constată că şedinţa este legal constituită fiind prezenţi 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 2016; 
            3.  Diverse.            
       
          Supusă la vot ordinea de zi este aprobată cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenţi. 
          Se trece la punctul 1: aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare.  
          D-nul. secretar dă citire procesului verbal. 
          Supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare este aprobat cu 9 
voturi „pentru” din 9 consilieri locali prezenţi. 
         Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
rectificarea bugetului local al comunei Lăcusteni, pe anul 2016. 
          D-nul. primar Bocşaru Cosmin prezintă proiectul de hotărâre. 
          D-nul. contabil – bugetul local se rectifică cu suma de 306.330, din care 
430 lei primiţi de la bugetul Consiliului Judeţean Vâlcea pentru plata drepturilor 
de care beneficiază copiii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 
învăţământul de masă din scoli, cap. 6502, 57.000 lei salarii pentru învăţământ, 
125.000 lei pentru asistenţi personali şi indemnizaţii, (- 1.000) lei tichete sociale 
pentru grădiniţa, 79.000 lei pentru echilibrarea bugetelor locale, (-9.000) lei 
sume defalcate din TVA şi din cota de 18% din impozitul pe venit şi 54.900 lei 
venituri proprii la bugetul local, bugetul local va cuprinde la venituri suma de 
3.149.750 lei şi la cheltuieli suma de 3.149.750 lei 
            Supus la vot punctul 2 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi pentru. 
            Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Diverse. 
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            D-nul. primar – în şedinţa trecută v-am informat privitor la oferta pe 
care am primit-o de la ENEL care prevede condiţii de furnizare a energiei 
electrice mult mai avantajoase decât ale celor de la RENEL. 
            D-nul Puchin – poate fi schimbat furnizorul de energie electrică şi în 
cazul instituţiilor publice? 
           D-nul. primar – da. 
           D-nul Puchin – ce documente sunt necesare în cazul schimbării 
furnizorului de electricitate? 
           D-nul. primar – copie CI, act proprietate şi ultima factură. 
           D-nul viceprimar – vom anunţa şi cetăţenii ce documente sunt 
necesare. Cei de la ENEL se ocupă inclusiv de rezilierea contractului cu 
vechiul furnizor.  
           Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. 
Bocşaru Doru, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei 
extraordinare. 
           Pentru care am încheiat prezentul proces verbal.   
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Lăcusteni, 06.12.2016 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   
                BOCŞARU DORU                                                SECRETAR,    
                                                                                       BRĂNESCU ADRIAN         


