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  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
                                                                  
                            PROCES – VERBAL 
 
          Încheiat azi 11.07.2016, în şedinţă ordinară 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 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 aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local Lăcusteni; 
            3.  Proiect de hotărâre privitor la rectificarea bugetului local al comunei 
Lăcusteni, pe anul 2016; 
            4.  Proiect de hotărâre privitor la modificarea organigramei şi statul de funcţii 
ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Lăcusteni, prin transformarea 
funcţiei publice vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul 
Compartimentului impozite şi taxe, în funcţia publică vacantă de consilier, clasa I, 
grad profesional debutant; 

               5. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea plăţii prin compensarea 
concediului de odihnă neefectuat pe anul 2016, pentru demnitarii publici (primar, 
viceprimar) al căror mandat a încetat la data de 01.07.2016;  
            6. Diverse.  
           
          Supusă la vot ordinea de zi 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. 
          Supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare este aprobat cu 9 voturi 
„pentru”. 
          Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Lăcusteni. 
         D-nul. primar Bocşsru Cosmin prezintă proiectul de hotărâre. 
           Se stabileşte rapartizarea Consilierilor locali pe sate pentru ca aceştia să ţină 
legătura cu cetăţenii şi pentru a cunoaşte nevoile acestora pentru a fi luate în 
discuţie în cadrul şedinţelor de consiliu local, după cum urmează: 

- Lăcustenii de sus: DOVLECIOAICA CRISTINEL, BOCŞARU DORU; 
- Găneşti: DASCĂLU ŞTEFAN, IOJA MIHAI; 
- Contea: RADA IOAN, PUCHIN MARIN; 
- Lăcusteni: TISTU FLORIN; 
- Lăcustenii de jos: CONSTANTIN NICOLAE, ŢÎRU DANIEL. 
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           Supus la vot  punctul 2 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru”.   
           Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la rectificarea 
bugetului local al comunei Lăcusteni, pe anul 2016. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre.  
           Este prezentată expunerea de motive a primarului şi referatul compartimentului 
financiar contabilitate. Bugetul local se rectifică cu suma de 30 mii lei, reprezentând 
sume venituri proprii, dintre care: 30 mii lei pentru Cap. 51.02 autorităţi executive, 
deficitul de 298,53 mii lei, acoperit cu excedentul bugetului local din anul 2015, fiind 
prins în veniturile bugetului local pentru echilibrarea veniturilor cu cheltuielile conform 
OMFP 563/2016 privind stabilirea calendarului de utilizare a funcţionalităţii sistemului 
naţional de raportare Forexebug, bugetul local va cuprinde la venituri suma de 2.575,87 
mii lei şi la cheltuieli suma de 2.575,87 mii lei 
          D-nul. primar – excedentul rămas de anul trecut de 298,53 mii lei, a fost 
aprobat a fi folosit la: amenajare cămin cultural, achiziţie teren sport, achiziţie 
camere video şi la deszăpezire ( bani neutilizaţi în 2015). 
           D-nul. Puchin M. – camerele video s-au montat, s-au plătit 24.000 lei, 
rămânând de plată 3.000 lei. Nu s-a plătit tot pentru că mai sunt unele 
disfuncţionalităţi pe care trebuie să vină să le remedieze. 
           D-nul.Dovlecioaica – altă firmă mai serioasă nu s-a găsit? 
           D-nul. Puchin M. – s-a ţinut cont şi de recomandările celor de la poliţie. 
           Supus la vot  punctul 3 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru”. 
           Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
modificarea organigramei şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Lăcusteni, prin transformarea funcţiei publice vacante de 
referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului impozite şi 
taxe, în funcţia publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se arată că funcţia publică de 
asistent social vacantată temporar pe perioada exercitării mandatului de primar, nu 
poate fi modificată. Este puţin probabil ca cineva cu vechime de peste 9 ani să vină 
la concurs şi să stea doar 4 ani pe această funcţie. S-a identificat ca soluţie scoaterea 
la concurs altui post şi delegarea atribuţiilor de asistent social. În prezent aceste 
atribuţii îi sunt delegate d-lui secretar. 
           D-nul. Tistu – de ce nu se dau consilierului personal al primarului, atribuţiile 
de asistent social? 
           D-nul primar – Se vor da dar va fi o măsură temporară, întrucât atribuţiile 
unei funcţii publice se pot delega doar altei funcţii. 

Supus la vot  punctul 4 al ordinii de zi este aprobat cu 7 voturi „pentru”. Au 
votat „contra” d-nii Tistu Florin şi Bocşaru Doru. 
          Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
plăţii prin compensarea concediului de odihnă neefectuat pe anul 2016, pentru 
demnitarii publici (primar, viceprimar) al căror mandat a încetat la data de 
01.07.2016. 
         D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre.  
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          D-nul.Dovlecioaica –  de ce foştii primar respectiv viceprimar nu şi-au luat 
concediu până la încetarea mandatului?  
          Supus la vot  punctul 5 al ordinii de zi este aprobat cu 8 voturi „pentru”. D-
nul. Constantin Nicolae s-a abţinut. 
          Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Diverse. 
          D-nul. primar – am fost săptămâna trecută la Trezorerie la Bălceşti  şi am avut 
neplăcuta surpriză să aflu că ne vor fi blocate conturile din cauza problemelor la 
proiectul apă-canal. Din câte ştiu este o acţiune în curs pe rolul C.A.Piteşti dar cred 
că sunt slabe şanse să câştigăm.  
          D-nul Dovlecioaica – vrem şi noi explicaţii de ce s-a ajuns să fie imputat 
întregul proiect apă-canal. 
          D-nul. Puchin – am contestat  procesul verbal AFIR de imputare a investiţiei 
apă canal la CA Piteşti. Principalul motiv pentru care se cere imputarea investiţiei 
este că aceasta nu a funcţionat 2 ani. 
          D-nul Ţîru – motivul de nefuncţionare este că nu a fost apa potabilă.  
          D-nul. Constantin – au fost şi lucrări plătite şi neefectuate. 
          D-nul. Puchin – nu au fost prevăzute în proiect şi nici constructorul nu a făcut 
branşări la reţea pentru a putea fi pornită. 
          D-nul Dovlecioaica – principalul vinovat pentru situaţia creată este d-nul. 
Puchin. Când îl atenţionam de unele probleme spunea că nu este treaba sa, este 
treaba dirigintelui de şantier. 
          D-nul. Rada – dacă în instanţă se va da o soluţie defavorabilă, se va face un 
plan de ieşire din insolvenţă. 
          D-nul. Dovlecioaica – de ce până cum 2 ani populaţia a fost peste 1.500 
locuitori şi apoi dintr-o dată a scăzut sub 1.500? 
          D-nul. secretar – prin ordin al prefectului se stabileşte numărul consilierilor 
locali pentru fiecare localitate pe baza numărului de locuitori comunicat de Direcţia 
Judeţeană de statistică. Numărul de locuitori nu este stabilit şi nici comunicat de 
către primărie. 
         D-nul. primar – să avem în vedere că numărul populaţiei contează şi la 
alocarea fondurilor la constituirea bugetului local. 
         D-nul. Dovlecioaica – sunt cazuri de cetăţeni care locuiesc la noi şi au buletin 
de altă localitate. 
         D-nul. Puchin –  se poate solicita de la statistică populaţia comunei Lăcusteni 
pe ani începând din 2004. 
         D-nul. Dovlecioaica – vă anunţ că doresc să fac parte din Comisia de recepţie 
la terminarea lucrărilor la obiectivul modernizare şi asfaltare DC Găneşti. 
         D-nul. Constantin – când s-a turnat primul strat de asfalt trebuia comisie de 
recepţie. 
         D-nul. Tistu – pentru şedinţa următoare doresc să ne fie prezentată o situaţie cu 
beneficiarii de ajutor social, prezenţa şi orele pe care le au de efectuat. 
         D-nul primar – aceste date pot fi consultate la vizierul primăriei. 
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           La şedinţă participă cetăţeanul Dina Marin  care solicită ca pe drumul ce urcă 
de la „cămin” sat Contea, să se refacă şanţurile (curăţate) şi să fie tăiată iarba. 
           Nu se ia nicio hotărâre urmând a se analiza situaţia. 
           Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Constantin 
Nicolae, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
           Pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
          
        Lăcusteni, 11.07.2016 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   
           CONSTANTIN NICOLAE                                             SECRETAR,    
                                                                                           BRĂNESCU ADRIAN         


