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  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
                                                                  
                            PROCES – VERBAL 
 
          Încheiat azi 25.07.2016, 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 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 aprobarea Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni; 
            3. Proiect de hotărâre privitor la desemnarea reprezentantului Comunei 
Lăcusteni, în Adunarea Generală a A. D. I. „APA VÂLCEA”; 
            4. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea programului de manifestări 
dedicate zilei comunei Lăcusteni şi alocarea sumei de 10.000 lei reprezentând 
contravaloare prestaţie artistică; 
            5. Diverse.     
               
            D-nul. primar Bocşaru Cosmin propune suplimentarea ordinii de zi cu un 
proiect de hotărâre privitor la împuternicirea primarul comunei Lăcusteni, să 
participe la şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală  
„Ţinutul Vinului”. 
          Supusă la vot ordinea de zi cu suplimentul propus de primar este aprobată cu 
8 voturi „pentru” din 8 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 8 voturi 
„pentru” din 8 consilieri locali prezenţi. 
          Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului 
comunei Lăcusteni. 
          D-nul. primar Bocşaru Cosmin prezintă proiectul de hotărâre.           
          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: Proiect de hotărâre privitor la 
desemnarea reprezentantului Comunei Lăcusteni, în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”. 
            D-nul. primar Bocşaru Cosmin prezintă proiectul de hotărâre.  Este 
prezentată adresa nr. 221/08.07.2016, a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
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„APA VÂLCEA”, prin care se solicită desemnarea reprezentantului Comunei 
Lăcusteni, în Adunarea Generală a Asociaţiei.        
           Supus la vot  punctul 3 al ordinii de zi este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 8 
consilieri locali prezenţi, d-nul primar BOCŞARU COSMIN, fiind mandatat să 
reprezinte Comuna Lăcusteni, în A. G. a A. D. I. „APA VÂLCEA”. 
           Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
programului de manifestări dedicate zilei comunei Lăcusteni şi alocarea sumei de 
10.000 lei reprezentând contravaloare prestaţie artistică. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre.  
          D-nul. Tistu – ar fi fost bine să ştim şi cu cine se încheie contract de prestaţie 
artistică. 
          D-nul.  primar – vor cânta membrii Ansamblului Maria Tănase, elevii d-nei. 
prof. univ. dr. Camelia Clavac, formaţia „Fluieraşii” din Tetoiu. 
          D-nul. Puchin – nu se poate renunţa la ziua comunei, ar fi păcat. 
          D-nul.  primar – nu cred că vor fi cheltuiţi toţi cei 10.000 lei care vor fii alocaţi 
pentru prestaţia artistică. Nu ne permitem cheltuieli prea mari, nu putem de exemplu 
anul acesta să asigurăm masa artiştilor. Privitor la ora de începere a manifestării, 
propun ora 1700 . 
          D-nul. Tistu – până la ora 17 să se asigure sonorizare dacă se poate. 
          D-nul.  primar – începând cu ediţia viitoare să ne gândim la varianta de a 
organiza manifestarea pe durata a două zile. Dacă vom achiziţiona terenul de sport, 
vom avea spaţiu mai mare de desfăşurare. 

Supus la vot  punctul 4 al ordinii de zi este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 8 
consilieri locali prezenţi.  
          Se trece la punctul supliment al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
împuternicirea primarului comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, să participe la 
şedinţele A.G. a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală  „Ţinutul Vinului”   
         D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre.  
         Supus la vot punctul supliment al ordinii de zi este aprobat cu 8 voturi „pentru” 
din 8 consilieri locali prezenţi. 
         Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Diverse. 
         D-nul. Tistu – propun tăierea mărăcinilor pe marginea drumului de la Nicu 
Constantin spre Mazili. 
         D-nul Bocşaru Doru – dacă se pot convoca 3 oameni de la 416 pentru refacerea 
şanţului de la mine la deal în zona staţiei de pompare. 
         D-nul viceprimar Ţîru – ne trebuie benzină pentru motocoasă. La ultimele 
acţiuni am luat benzină din banii mei. 
         D-nul. primar – avem promisiune de la Drumurile Judeţene că vor trimite o 
maşină să taie vegetaţia de pe marginea drumurilor. 
        D-nul viceprimar Ţîru – joi de la orele 8 la 16, 3 oameni de la 416 vor merge să 
cureţe vegetaţia în zona staţiei de pompare unde a solicitat d-nul. consilier Bocşaru Doru. 
          D-nul Dovlecioaica – este vegetaţie acolo de nu fac faţă nici 10 oameni. 
          D-nul Bocşaru Doru – acolo trebuie făcut şi şanţul. 



 3

          D-nul Dovlecioaica – şanţurile din dreptul locuinţelor trebuie curăţite de cei ce 
locuiesc acolo. Trebuie notificaţi să-şi cureţe şanţurile. 
          D-nul Bocşaru Doru –  Au mai fost cazuri când s-au făcut şanţuri în dreptul 
caselor locuite. 
          D-nul Dovlecioaica –   să ne spună d-nul. Puchin, cât  a fost primar, câte 
canale sau şanţuri s-au făcut cu cei de la 416. Sunt probleme ale cetăţenilor mai mari 
care trebuie rezolvate decât un şanţ de 10 m.  De exemplu în Deloreni la Băzaru, 
dejecţiile de la animale se scurg, trec drumul şi există pericolul de a infesta fântâna 
publică. Trebuie să-şi facă fosă sau să mute vitele în altă parte. 
          D-nul. primar - în această perioadă Curtea de Conturi efectuează un audit, 
fiind verificată întreaga activitate a primăriei. Această acţiune se va încheia 
săptămâna viitoare. Urmează apoi să avem un control de la Bucureşti pe linie de 
asistenţă socială. Îi voi ruga să vină după 20 august. 
          Sperăm ca din septembrie să se rezolve ceva cu sechestrul pus de ANAF 
pentru imputarea investiţiei apă-canal. Din această cauză nu putem demara niciun 
proiect. Sperăm ca după ridicarea sechestrului, să achiziţionăm terenul pentru sport 
şi să demarăm amenajarea căminului cultural. 
          D-nul. Constantin – proiectul pentru căminul cultural a fost foarte scump, 
40.000 lei. 
          D-nul. Dovlecioaica – am solicitat să vină d-nul. director de la şcoală să ne 
prezinte ce s-a făcut şi ce mai trebuie făcut pentru ca noul an şcolar să înceapă în 
bune condiţii. 
          D-nul. primar – va veni în şedinţa următoare şi ne va prezenta o informare. 
          D-nul. viceprimar Ţîru – d-nul. director ne-a asigurat că se descurcă cu 
igienizarea şcolilor. 
          D-nul. primar -   privitor la cei de la 416, nu poţi să-i foloseşti la orice. Am 
avut de exemplu o solicitare să-i punem să taie lemne la circular. Cineva va răspunde 
dacă se întâmplă un accident. 
          D-nul Dovlecioaica – propun achiziţionarea de veste reflectorizante pentru cei 
de la 416. 
          D-nul. Tistu – trebuie refăcut podul la fântâna din Mazili, există pericolul să 
cadă cineva acolo. 
          D-nul. Constantin – propun ca raportul de activitate să fie prezentat de către 
consilierii locali în ordine alfabetică. 
           Consilierii locali sunt de acord. 
           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, 25.07.2016 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   
           CONSTANTIN NICOLAE                                             SECRETAR,    
                                                                                           BRĂNESCU ADRIAN         


