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  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
                                               
                        
                            PROCES – VERBAL 
 
 
          Încheiat azi 18.01.2016, în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al 
comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
          Şedinţa este deschisă de către dl. Merişescu Ilie, preşedinte de şedinţă, care 
constată că şedinţa este legal constituită fiind prezenţi un număr de 7 din 11 
consilieri locali aleşi în funcţie. 
          Este prezentată ordinea de zi: 
            1.  Aprobarea procesului verbal  al şedinţei anterioare;   
            2. Proiect de hotărâre privitor la alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
lunile ianuarie, februarie şi martie 2016     
            3.  Proiect de hotărâre privitor la aprobarea planului de ocupare a funcţiilor 
publice pentru anul 2016, din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea;  
            4.  Proiect de hotărâre privitor la stabilirea cuantumului maxim, precum şi 
condiţiile de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale. 
            5.  Diverse.   
          D-nul. primar propune suplimentarea ordinii de zi  cu un proiect de 
hotărâre privitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru 
obiectivul de investiţii „Modernizare şi asfaltare drum DC 73 Găneşti – 
Lăcusteni”.  
          Supusă la vot ordinea de zi, cu suplimentul propus de primar este aprobată 
cu 7 voturi „pentru” din 7 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 7 voturi 
„pentru”. 
          Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la alegerea 
preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2016. 
          D-nul. Tistu Florin – propun alegerea d-lui. Ioja Mihai, ca preşedinte de 
şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2016.  
          Supus la vot punctul 2 al ordinii de zi este aprobat cu 7 voturi „pentru”. 
          D-nul. Ioja Mihai, preia conducerea lucrărilor şedinţei. 
          Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
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          D-nul. primar – avem mai multe posturi vacante pe care trebuie să le scoatem la 
concurs, pentru aceasta fiind obligatorie aprobarea planului de ocupare a funcţiilor 
publice pe anul 2016. De la momentul trimiterii proiectului la ANFP, au intervenit 
modificări în organigramă astfel: în şedinţa din 18.12.2015  a fost transformată funcţia 
publică vacantă de consilier asistent în consilier debutant din Compartimentul 
Cadastru şi Registru agricol iar postul de contabil a devenit vacant începând cu 
01.01.2016, prin transferul în interesul serviciului la primăria comunei Zătreni a d-nei 
Bădiţă Gabriela. Aceste modificări sunt comunicate şi operate în portalul ANFP, prin 
urmare în hotărârea adoptată trebuie să se regăsească aceste modificări.      
         D-nul. Rada – nu s-a găsit contabil? 
         D-nul. primar – până acum nu. Scoatem postul la concurs. 
         Supus la vot  punctul 3 al ordinii de zi este aprobat cu 7 voturi „pentru”.   
         Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privitor la stabilirea 
cuantumului maxim, precum şi condiţiile de acordare a prestaţiilor financiare 
excepţionale. 
         D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre.  
         D-nul. Bocşaru Cosmin asistent social prezintă raportul de specialitate.  
         Supus la vot  punctul 4 al ordinii de zi este aprobat cu 7 voturi „pentru”.   
         Se trece la punctul suplimentar al ordinii de zi: proiect de hotărâre privitor la 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „ 
Modernizare şi asfaltare drum DC 73 Găneşti – Lăcusteni”. 
         D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Trebuie aprobaţi indicatorilii 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare şi asfaltare drum DC 
73 Găneşti – Lăcusteni”, actualizaţi cu noua cotă de TVA de  20%, începând cu data 
de 01.01.2016 aşa cum se solicită şi prin Circulara Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice nr.1584/11.01.2016. 
         Supus la vot  punctul suplimentar al ordinii de zi este aprobat cu 7 voturi „pentru”.   
         La punctul 5: Diverse nu au existat discuţii. 
         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, 18.01.2016 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   
                     IOJA MIHAI                                                       SECRETAR,    
                                                                                           BRĂNESCU ADRIAN          
 


