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  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
                                     
                              
                            PROCES – VERBAL 
 
 
          Încheiat azi 09.09.2016, în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al 
comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
          Şedinţa este deschisă de către dl. CONSTANTIN NICOLAE, preşedinte de 
şedinţă, care constată că şedinţa este legal constituită fiind prezenţi un număr de 7 
din 9 consilieri locali aleşi în funcţie. 
          La şedinţă nu este prezent d-nul primar, din motive obiective – fiind 
convocat la o şedinţă la Rm. Vâlcea.   
          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. Prezentarea Raportului de audit şi a Deciziei nr. 27/29.08.2016, 
încheiate de Camera de Conturi Vâlcea, în urma acţiunii de audit financiar 
efectuate la U.A.T. Comuna Lăcusteni; 
             4. Diverse.            
               
          Supusă la vot ordinea de zi este aprobată cu 7 voturi „pentru” din 7 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 7 voturi 
„pentru” din 7consilieri 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 preşedinte de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre. Bugetului local 
se rectifică cu suma de 244.000 lei, pentru capitolul învăţământ. 
           Supus la vot  punctul 2 al ordinii de zi este aprobat cu 7 voturi „pentru” din 
7 consilieri locali prezenţi 
           Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Prezentarea Raportului de audit şi a 
Deciziei nr. 27/29.08.2016, încheiate de Camera de Conturi Vâlcea, în urma 
acţiunii de audit financiar efectuate la U.A.T. Comuna Lăcusteni. 
           D-nul. Bănescu Adrian, secretar, dă citire Raportului de audit şi a Deciziei 
nr. 27/29.08.2016, încheiate de Camera de Conturi Vâlcea, în urma acţiunii de 
audit financiar efectuate la U.A.T. Comuna Lăcusteni. 
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           Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Diverse. 
           D-nul. Dovlecioaica – propun ca în şedinţa viitoare, d-na asistent comunitar 
să prezinte în şedinţa viitoare un raport privind activitatea desfăşurată.  
           Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Constantin 
Nicolae, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei extraordinare. 
           Pentru care am încheiat prezentul proces verbal.   
 
 
           Lăcusteni, 09.09.2016 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   
           CONSTANTIN NICOLAE                                             SECRETAR,    
                                                                                           BRĂNESCU ADRIAN         


