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  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                            PROCES–VERBAL 
 
          Încheiat azi 10.04.2017, în şedinţă ordinară a Consiliului Local al 
comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
          Şedinţa este deschisă de către d-nul. IOJA MIHAI, 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 2017; 
         3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 
unui spaţiu în suprafăţă de  28 m.p.  aflat în clădirea Dispensarului medical, situat 
în satul Găneşti, comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea;  
          4. Proiect de hotărâre privitor la modificarea punctului II.2 din anexa 8 la 
Hotărârea Consiliului Local Lăcusteni nr. 25/28.10.2016, privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017; 

             5.  Raport de activitate al Compartimentului Registru Agricol şi Cadastru 
prezentat de d-nul. consilier Popescu Marius Adrian;   
             6. Raport de activitate al d-lui. consilier local, Ţîru Daniel; 

          7. Diverse.    
           
           Supusă la vot ordinea de zi suplimentată cu propunerea făcută de primar, 
este aprobată cu 9 voturi „pentru” din 9 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 23.03.2017. 
           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 2017. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
           D-nul. contabil prezintă rectificarea bugetului local pe capitole şi subcapitole. 
Bugetul local se rectifică cu suma de 204.000 lei suma primita de la bugetul Consiliului 
Judetean Valcea, din care 200.000 lei pentru , pentru achitarea arieratelor  şi 4.000 lei 
pentru pietruirea drumurilor locale, bugetul local cuprinzând la venituri suma de 
3.040.140  mii lei şi la cheltuieli suma de 3.393.770 mii lei. 
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           D-nul. primar – nu putem plăti avizele pentru amenajarea căminului cultural 
pentru că este sechestru pe clădire pus de ANAF. Aceste avize puteau fi plătite de 
vechea conducere înainte de instituirea măsurii sechestrului, cu atât mai mult cu cât 
atunci erau şi banii necesari. 
           D-nul. Tistu – din cei 200.000 lei primiţi pentru arierate ce se poate plăti? 
           D-nul. primar – din această sumă nu se poate plătii datoria către firma 
Remservis, adică ultima tranşă ce nu a mai fost decontată de Guvern pe motiv că nu 
trebuia cesionat contractul de lucrări, în cazul pietruirii DC Găneşti  pentru că aşteptăm 
răspuns de la Ministerul Dezvoltării. Cu suma respectivă figurăm la arierate, dar trebuie 
să fim siguri înainte a de a plăti pentru că există pericolul ca Curtea de Conturi să 
impute această sumă.  
           La licitaţia organizată de ANAF pe data de 04.04.2017,  s-au vândut selectorul de 
grâu şi plugul de zăpadă, urmând să se organizeze o nouă licitaţie. Urmează să primim 
procesul verbal al licitaţiei de la ANAF. Suma ce se recuperează este infimă faţă de 
valoarea prejudiciului. Am cerut amânarea licitaţiei până la pronunţarea unei hotărâri în 
procesul ce se află pe rolul Curţii de Apel Piteşti, dar ANAF ne-a respins cererea.  
           Supus la vot, punctul 2 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din  9 
consilieri locali prezenţi. 
           Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafăţă de  28 m.p.  aflat în clădirea 
Dispensarului medical, situat în satul Găneşti, comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea, pentru 
activitate de farmacie.  
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Spaţiul ce se propune a fi închiriat 
prin licitaţie publică, este situat în clădirea Dispensarului medical, satul Găneşti, ce face 
parte din domeniul public al comunei Lăcusteni, în prezent neavând o utilizare, iar prin 
închirierea spaţiului vor creşte veniturile comunei. 
          Supus la vot, punctul 3 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din  9 
consilieri locali prezenţi. 
          Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la modificarea 
punctului II.2 din anexa 8 la Hotărârea Consiliului Local Lăcusteni nr. 25/28.10.2016, 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre.  
          D-nul. secretar -  având în vedere aspectele de legalitate sesizate de Instituţia 
Prefectului Vâlcea, propunem aprobarea modificării punctului II.2 din anexa 8 la 
Hotărârea Consiliului Local Lăcusteni nr. 25/28.10.2016 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017, întrucât dintr-o eroare a fost redactat 
„Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru clădirile nou construite deţinute de 
cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti, dar numai pentru primii 5 ani de la data 
achiziţiei clădirii” în loc de „Clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau 
meşteşugăreşti şi de societăţile cooperative agricole, în condiţiile elaborării unor 
scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în 
domeniul ajutorului de stat.” cum este prevăzut la art. 456 alin (2) lit. p) din Legea nr. 
227/2015, privind Codul Fiscal. 
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         Supus la vot, punctul 4 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” 
din  9 consilieri locali prezenţi. 
         Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Raport de activitate al Compartimentului 
Registru Agricol şi Cadastru prezentat de d-nul. consilier Popescu Marius Adrian. 
         D-nul. Popescu Marius Adrian prezintă raportul. 
         Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Raport de activitate al d-lui. consilier 
local, Ţîru Daniel. 
         D-nul. viceprimar Ţîru Daniel prezintă raportul de activitate. 
         Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Diverse. 
         D-nul. primar – intenţionăm încheierea unor asigurări de viaţă pentru membrii 
compartimentului prevenţie din cadrul SVSU Lăcusteni. 
         D-nul viceprimar – s-au achiziţionat 3 stingătoare pe roţi de capacitate mare 
pentru intervenţii la incendii. 
            Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Ioja 
Mihai, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
           Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.   
 
           Lăcusteni, 10.04.2017 
 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   
                IOJA MIHAI                                                 SECRETAR,    
                                                                               BRĂNESCU ADRIAN         


