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  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 

                            PROCES–VERBAL 
 
          Încheiat azi 23.03.2017, în şedinţă ordinară a Consiliului Local al 
comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
          Şedinţa este deschisă de către d-nul. DASCĂLU ŞTEFAN, preşedinte de 
şedinţă, care constată că şedinţa este legal constituită fiind prezenţi un număr de 
9 din 9 consilieri locali aleşi în funcţie.  
             La şedinţă participă d-nul. prof. Popescu Daniel, directorul Şcolii 
Gimnaziale Lăcusteni. 
 
                   Este prezentată ordinea de zi: 
          1.  Aprobarea procesului verbal  al şedinţei anterioare;      
          2. Proiect de hotărâre privitor la constituirea bugetului local pe anul 2017, 
şi estimări pentru proiectele de buget pentru anii 2018-2019-2020; 
         3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea listei de investiţii a comunei 
Lăcusteni, pe anul 2017; 
          4. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea organigramei şi a statului de 
funcţii ale aparatului de specialitate  al primarului comunei Lăcusteni, pe anul 
2017; 
          5. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea numărului de asistenţi personali 
pentru persoane cu handicap grav, aflaţi în subordinea Consiliului Local 
Lăcusteni, pe anul 2017; 
          6. Proiect de hotărâre privitor la stabilirea normativului propriu privind 
consumul de carburant pentru autoturismul primăriei comunei Lăcusteni, pe anul 
2017; 
          7. Proiect de hotărâre privitor la mutarea Bibliotecii Publice Locale, în 
sediul fostului C.A.P.; 
          8. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în 
anul şcolar 2017-2018 în comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea; 
          9. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Amplasării staţiilor pentru 
oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane din comuna Lăcusteni; 
        10. Proiect de hotărâre privitor la stabilirea şi sancţionarea faptelor care 
constituie contravenţii în domeniul edilitar-gospodăresc, în comuna Lăcusteni; 
         11. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea transformării a două posturi 
ocupate de personal contractual, salariaţi ai Şcolii Gimnaziale Lăcusteni, în 
vederea promovării; 

            12. Raport al primarului comunei Lăcusteni, privind starea economică, 
socială şi de mediu a localităţii, pe anul 2016; 
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         13. Raport al primarului comunei Lăcusteni, privind situaţia gestionării 
bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al comunei Lăcusteni, pe anul 
2016; 

            14. Raport de activitate al d-lui. consilier local, Tistu Florin; 
          15. Diverse.    
           
             D-nul. primar propune suplimentarea ordinii de zi cu 1 proiect de 
hotărâre privitor alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai, 
iunie 2017. 
       
           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 27.02.2017. 
           Supus la vot, procesul verbal al şedinţei anterioare, este aprobat cu 9 
voturi „pentru” din 9 consilieri locali prezenţi. 
           D-nul. preşedinte Dascălu Ştefan – propun dezbaterea punctelor 8 şi 11 
ale ordinii de zi, întrucât d-nul director al şcolii are o problemă urgentă şi nu 
poate sta până la sfârşitul şedinţei. 
            Supusă la vot, propunerea este aprobată cu 9 voturi pentru din 9 
consilieri locali prezenţi. 
            Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în anul şcolar 2017-2018 în comuna 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
            D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
            D-nul director prezintă evoluţia nr. de elevi de la anul şcolar 2016-2017 
la anul şcolar 2017-2018. Acesta arată că nu va fi o scădere mare a numărului 
de elevi încât să se desfiinţeze clase. 
            D-nul primar – traseul microbuzului de elevi de la Zătreni, se suprapune 
cu traseul microbuzului nostru. Este un război pornit de edilii din comunele 
vecine Zătreni şi Tetoiu care vor să atragă elevii de la noi spre şcolile lor. 
            D-nul. Constantin – trebuie făcut ceva să oprim acest fenomen al 
migrării elevilor, trebuie să se implice şi cadrele didactice. 
            D-nul. Puchin – trebuie discutat cu primarul şi cu directorul şcolii de la 
Zătreni. 
            D-nul. Constantin – cred că trebuie vorbit şi cu părinţii elevilor. 
            D-nul director – pentru anul şcolar 2017-2018, nu există pericolul unor 
eventuale cheltuieli de personal neacoperite, care să fie suportate de la bugetul local.  
            Supus la vot, punctul 8 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” 
din 9 consilieri locali prezenţi. 
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            Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
aprobarea transformării a două posturi ocupate de personal contractual, salariaţi 
ai Şcolii Gimnaziale Lăcusteni, în vederea promovării. 
            D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre.  
            D-nul.director Popescu, prezintă referatul din care reiese că cei doi 
salariaţi ai şcolii îndeplinesc condiţiile de vechime pentru a trece din treapta III 
în treapta II. şi cere aprobarea transformării celor  două posturi în vederea 
promovării. Examenul de promovare va fi organizat de Inspectoratul Şcolar. 
           Supus la vot, punctul 11 al ordinii de zi 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 
constituirea bugetului local pe anul 2017, şi estimări pentru proiectele de buget 
pentru anii 2018-2019-2020. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre.  
           D-nul. contabil prezintă raportul de specialitate. Este prezentat bugetul 
local pe capitole şi subcapitole. Bugetul local pe anul 2017 va cuprinde la 
venituri suma de 2.836.140  mii lei şi la cheltuieli suma de 3.189.770 mii lei, cu 
un deficit de 353.630 mii lei, acoperit cu excedentul bugetului local din anul 
2016. 
           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 listei de investiţii a comunei Lăcusteni, pe anul 2017. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se arată că deocamdată nu 
sunt sume alocate pentru investiţi pe anul 2017, iar faptul că sunt conturile 
blocate nu permite derularea unor investiţii.  
           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 
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate  al 
primarului comunei Lăcusteni, pe anul 2017. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Este prezentată organigrama 
şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate  al primarului comunei 
Lăcusteni, pe anul 2017. 
           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: Proiect de hotărâre privitor la 
aprobarea numărului de asistenţi personali pentru persoane cu handicap grav, 
aflaţi în subordinea Consiliului Local Lăcusteni, pe anul 2017. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre.  
           D-nul. Dovlecioaica – propun să reducem numărul asistenţilor personali 
pentru persoane cu handicap grav 
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           D-nul. primar – propun să menţinem numărul asistenţilor personali, pentru 
persoane cu handicap grav pe anul 2017, la acelaşi nivel ca în anul 2016, respectiv 
20 de posturi.  
           Supus la vot punctul 5 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenţi. 
           Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la stabilirea 
normativului propriu privind consumul de carburant pentru autoturismul primăriei 
comunei Lăcusteni, pe anul 2017. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
          Supus la vot, punctul 6 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 
9 consilieri locali prezenţi. 
          Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la mutarea 
Bibliotecii Publice Locale, în sediul fostului C.A.P. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Din expunerea de motive 
reiese că în sediul fostului CAP, Biblioteca Publică Locală Lăcusteni va dispune 
de un spaţiu mai mare, respectiv o sală de lectură în care sunt depozitate şi cărţile 
şi o sală pentru biblionet. 
          Supus la vot punctul 7 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 
9 consilieri locali prezenţi. 
          Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
aprobarea Amplasării staţiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport 
de persoane din comuna Lăcusteni. 
         D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre.  
         D-nul. viceprimar - s-au obţinut avizele de la administratorul drumului şi de 
la poliţia rutieră pentru amplasarea a 5 staţii pentru oprirea vehiculelor care 
efectuează transport de persoane pe DJ 643 şi 2 staţii pentru oprirea vehiculelor 
care fectuează transport de persoane pe DN 67B. 
         Supus la vot, punctul 9 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 
9 consilieri locali prezenţi. 
         Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul edilitar-
gospodăresc, în comuna Lăcusteni; 
         D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Este prezentat Regulamentul 
privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul 
edilitar gospodăresc, curăţeniei şi protecţiei mediului, în comuna Lăcusteni.  
         Supus la vot, punctul 10 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” 
din 9 consilieri locali prezenţi. 
         D-nul. preşedinte - propun dezbaterea proiectului de hotărâre suplimentar 
ordinii de zi privitor alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai, 
iunie 2017. 
          Supusă la vot, propunerea este aprobată cu 9 voturi pentru din 9 consilieri 
locali prezenţi. 
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         D-nu. Rada – propun alegerea d-lui. Ioja Mihai, preşedinte de şedinţă 
pentru lunile aprilie, mai, iunie 2017.  
         Supusă la vot propunerea este aprobată cu 9 voturi pentru din 9 consilieri 
locali prezenţi. 
         Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: Raport al primarului comunei 
Lăcusteni, privind starea economică, socială şi de mediu a localităţii, pe anul 
2016.  
         D-nul. primar prezintă Raportul pe anul 2016 privind starea economică, 
socială şi de mediu a localităţii.  
         Se trece la punctul 13 al ordinii de zi: Raport al primarului comunei 
Lăcusteni, privind situaţia gestionării bunurilor aparţinând domeniului public şi 
privat al comunei Lăcusteni, pe anul 2016 
         D-nul. primar prezintă Raportul pe anul 2016 privind situaţia gestionării 
bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al comunei Lăcusteni. 
         Se trece la punctul 14 al ordinii de zi: Raport de activitate al d-lui. consilier 
local, Tistu Florin 
          D-nul consilier local Tistu Florin, prezintă raportul de activitate. 
          Se trece la punctul 15 al ordinii de zi: Diverse. 
          D-nul primar -  s-a modificat procedura la Legea 416 şi nu se mai cere 
beneficiarilor de ajutor social să aducă din trei în trei luni adeverinţă de la fisc şi 
nici de la şomaj.  
           D-nul Dovlecioaica – trebuie verificaţi pentru că unii nu vin la prestare 
spunând că sunt bolnavi, dar se duc la muncă cu ziua. 
            D-nul primar -  pe data de 04.04.2017 ANAF organizează licitaţie pentru 
vânzarea bunurilor pe care este pus sechestru ( tractor, maşina, betonieră,selector, 
plug de zăpadă). 
            Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Dascălu 
Ştefan, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
           Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.   
 
           Lăcusteni, 23.03.2017 
 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   
         DASCĂLU ŞTEFAN                                                 SECRETAR,    
                                                                                     BRĂNESCU ADRIAN         


