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  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                           PROCES–VERBAL 
 
          Încheiat azi 24.11.2017, în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
          Şedinţa este deschisă de către d-nul. RADA IOAN, președinte de şedinţă, 
care constată că şedinţa este legal constituită fiind prezenți un număr de 9 din 9 
consilieri locali aleşi în funcţie. La ședință participă și doamna dr. Mitroi Georgeta. 
 
          Este prezentată ordinea de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare; 
2. Proiect de hotărâre privitor la utilizarea excedentului bugetar din anul 2016; 
3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea plății sumei de 111.594,53 lei din 

cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, în 
contul debitului în sumă de 468.224,53 lei către M.D.R.A.P.F.E., 
reprezentând  cheltuieli neeligibile; 

4. Proiect de hotărâre privitor la mandatarea reprezentantului comunei 
Lăcusteni, în Adunarea Generală a Acționarilor a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”APA VÂLCEA” să aprobe primirea de noi membrii, 
respectiv comunele Ionești, Bioșoara, Sinești, retragerea comunei Roiești și 
completarea Actului Constitutiv, a Statutului Asociației și să semneze 
Actele Adiționale ce se vor încheia la acestea; 

5. Proiect de hotărâre privitor la închirierea prin licitație publică a unui spațiu 
în suprafață de 56,42 m.p. situat în clădirea Dispensarului uman din satul 
Gănești; 

6. Raport de activitate al d-lui. consilier local Tistu Florin; 
7. Diverse. 

 
           Supusă la vot ordinea de zi, este aprobată cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenți. 
 
           Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței 
anterioare.  
           D-nul. secretar dă citire procesului verbal al ședinței ordinare. 
           Supus la vot, procesul verbal al şedinţei anterioare, este aprobat cu 9 voturi 
„pentru” din 9 consilieri locali prezenți. 
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           D-nul. primar propune discutarea mai întâi a punctului 5 al ordinii de zi.    
           Supusă la vot propunerea este aprobată cu 9 voturi pentru, astfel se trece la 
punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la închirierea prin licitație 
publică a unui spațiu în suprafață de 56,42 m.p. situat în clădirea Dispensarului 
uman din satul Gănești. 
           D-nul. primar – am dorit inițial să scoatem la licitație pentru închiriere două 
spații, însă prezentul proiect de hotărâre se referă doar la un spațiu. Pentru cel de al 
doilea spațiu vom prezenta un proiect de hotărâre într-o ședință viitoare. Contractul 
de comodat încheiat cu Cabinetul medical al dr. Mitroi a expirat și nu mai putea fi 
prelungit având întrucât consilierii locali au stabilit de principiu în ședința trecută, 
ca nici-un spațiu să nu mai fie acordat gratuit.  
           Este prezentat proiectul de hotărâre, și caietul de sarcini. 
           D-nul. Dovlecioaica – ce intră în suprafața de 56,42 m.p.? 
           D-nul. primar – cabinet medical, sala de consultații și locuința (dormitor) 
pentru medic. 
           D-na. dr. Mitroi – în hotărâre trebuie prins și holul întrucât Cabinetul 
medical a fost autorizat având acest hol ca sală de așteptare. 
           D-nul. Dovlecioaica – dacă va fi trecut și acest spațiu trebuie plătită chirie 
pentru el. 
           D-nul. primar – care este impedimentul pentru care nu se poate încheia 
contractul pe o durată de un an? 
           D-na. dr. Mitroi – termenul de un an pentru care este prevăzut a se încheia 
contractul, este foarte mic pentru că nu conferă stabilitate, de exemplu nici-o bancă 
nu te va acorda un împrumut dacă vrei să faci o investiție pe cabinet. 
           D-nul. Bocșaru Doru – să se încheie contractul pe mai mulți ani. 
           D-nul. primar – dacă va fi trecut și holul ca sală de așteptare se va bloca 
accesul spre celelalte încăperi din clădire, în care pe viitor ar putea fi înființate și 
alte cabinete ca de exemplu  unul stomatologic. 
          D-na. dr. Mitroi – dacă se vor deschide și alte cabinete medicale, se poate 
renegocia contractul prin prevederea acestui spațiu ca spațiu comun. 
          D-nul. Dovlecioaica – să nu mai stea de acum încolo, închise pe timpul zilei 
porțile la dispensar.  
          D-nul. primar – de ce nu înregistrați cabinetul la Lăcusteni și punct de lucru 
la Zătreni? 
          D-na. dr. Mitroi – trebuie refăcută toată documentația și reautorizat. 
          D-nul. Dovlecioaica -la toate comunele se plătește chirie, la Zătreni am 
înțeles că plătiți 300 de euro pe lună. 
          D-na. dr. Mitroi – nu este adevărat, vorbiți fără a avea dovezi în acest sens. 
          D-nul. Puchin – pe oameni nu-i interesează care este statutul medicului ci 
cum își desfășoară activitatea. Nu au existat probleme din punct de vedere al 
asigurării asistenței medicale. Nu trebuie băgată nici zâzanie între medici, asta 
referitor la intenția de a se deschide un cabinet recoltare analize de laborator, care 
este o măsură bună. 
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          D-nul. primar – avem  solicitare și pentru a înființa un cabinet stomatologic. 
          D-nul. Puchin – nimeni din jur nu ia chirie la cabinetele medicale. 
          D-nul. primar – contractul de comodat la Cabinetul medical a expirat de o   
lună.  De ce nu ați hotărât să se dea spațiu gratuit și la farmacie? 
          D-nul. Dovlecioaica – de ce s-a opus d-nul. Puchin când a venit d-na. Dr. 
Magda Popa să deschidă cabinet medical în localitate? 
          D-nul. primar – vă rog să încercăm să nu facem diferențe sau favoritisme. 
          D-nul. viceprimar – 14 ani nu s-a plătit nici-un leu. Trebuie să plătiți de 
acum înainte. 
          D-nul. Mihai – cum s-a calculat chiria de 900 lei pe lună propusă.  
          D-nul. viceprimar – s-a calculat la fel ca la farmacie. 
          D-na. dr. Mitroi – sunt doar patru localități în județ care ia chirie la 
cabinetele medicale. 900 lei pe lună înseamnă peste 10.000 lei pe an, o sumă 
împovărătoare. 
         D-nul. primar – vă rugăm doamna dr. să ne transmiteți spre informare ce 
activități sunt cuprinse în serviciile ce trebuie să le asigurați prin C.M. Probabil vă 
este greu să asigurați serviciu în două localități.                 
         D-nul. Puchin – cum s-a calculat chiria? 
         D-nul. primar – s-a calculat la fel ca la farmacie, 3,5 euro/m.p./lună. Vă 
informez că farmacia va funcționa începând cu data de 01.12.2017. 
         Dacă trecem în hotărâre și holul, trebuie plătită chirie pentru el. 
         D-na. dr. Mitroi – se poate trece clauză în contract referitor la chiria pentru 
hol care poate fi împărțită și suportată în comun cu cei ce vor mai deschide 
cabinete medicale. 
         D-nul. Tistu – trebuie făcută o diferențiere între activitatea comercială și cea 
de cabinet medical de familie. 
         D-nul. Puchin – am văzut că și la Drăgășani d-nul. Nedelcu asigură spațiu dar 
nu găsește medici. 
         D-na. dr. Mitroi – în prezent comunitățile se micșorează iar medicii aleg alte 
oportunități. Sunt puțini medici dispuși să vină pentru că nu sunt pacienți. 
         D-nul. Puchin – propun amânarea discutării acestui proiect de hotărâre pentru 
ședința următoare. 
         Supusă la vot, propunerea este aprobată cu 9 voturi „pentru” din 9 consilieri 
locali prezenți. 
         D-nul. primar – vă asigurăm d-na. dr. că ve-ţi avea în continuare tot sprijinul 
conducerii primăriei, în activitatea pe care o desfăşuraţi.  
         Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la utilizarea 
excedentului bugetar din anul 2016.  
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
          D-nu. Contabil prezintă raportul de specialitate. 
          D-nul. primar – propunem utilizarea excedentului bugetar din anul 2016 în 
sumă de 353.630 lei pentru plata debitului în sumă de 465.224,53 lei reprezentând 
cheltuieli neeligibile efectuate de către UAT Lăcusteni şi decontate de MDRAPFE 
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pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi asfaltare DC  73 Găneşti-Lăcusteni. 
Trebuie să ieșim din blocajul  financiar în care ne găsim, astfel prin această plată 
către M.D.R.A.P.F.E. sperăm ca ANAF să înceteze măsura sistării alimentării 
bugetului local cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare. Am ajuns în situația în care 
nu putem asigura măcar 1 oră seara și 1 oră dimineața de iluminat public.   
            D-nul. Puchin – după această plată se vor debloca proiectele? 
            D-nul. primar – după 01 ianuarie se poate teoretic pe fonduri 
guvernamentale, dar vă dați seama că sunt înscrise la rând multe proiecte ale altor 
localități care așteaptă finanțare.  
           Supus la vot, punctul 2 al ordinii de zi, este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 
9 consilieri locali prezenți. 
 
           Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
plății sumei de 111.594,53 lei din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetului local, în contul debitului în sumă de 468.224,53 lei către 
M.D.R.A.P.F.E., reprezentând  cheltuieli neeligibile.  
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
           D-nu. Contabil prezintă raportul de specialitate. 
           D-nul. primar – am mers cu d-nul. secretar la am întrebat la Vâlcea la 
finanțe dacă putem plăti din cota de 18,5% din impozitul pe venit ce ne revine 
pentru echilibrarea bugetului local. Excedentul bugetar din anul 2016 în sumă de 
353.630 lei plus 111.594,53 lei din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetului local, fac 468.224,53 lei ce trebuie plătiți către 
M.D.R.A.P.F.E., reprezentând  cheltuieli neeligibile.  
            După plată va înceta măsura sistării alimentării bugetului local cu cote 
defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru echilibrare. Vom putea plăti arieratele pe care le avem mai 
puțin ultima tranșă ce trebuia plătită către Remservis  ce a fost blocată de 
M.D.R.A.P.F.E. în sumă de 380.000 lei. Această sumă a fost prinsă la arierate, 
fiind un proces pe rol. 
           Supus la vot, punctul 3 al ordinii de zi, este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 
9 consilieri locali prezenți. 
 
           Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
mandatarea reprezentantului comunei Lăcusteni, în Adunarea Generală a 
Acționarilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA” să 
aprobe primirea de noi membrii, respectiv comunele Ionești, Bioșoara, Sinești, 
retragerea comunei Roiești și completarea Actului Constitutiv, a Statutului 
Asociației și să semneze Actele Adiționale ce se vor încheia la acestea. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
          Supus la vot, punctul 4 al ordinii de zi, este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 
9 consilieri locali prezenți. 
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            Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Raport de activitate al d-lui. consilier 
local TistuFlorin. 
            D-nul. consilier local Tistu Florin, prezintă raportul de activitate. 
 
            Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Diverse 
            La punctul Diverse nu sunt dezbateri. 
          Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Rada 
Ioan, președintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
          Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.   
 
                   Lăcusteni, 24.11.2017 
   
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  
                          RADA IOAN                                               SECRETAR,    
                                                                                         BRĂNESCU ADRIAN         


