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  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
                                            
                       
                            PROCES – VERBAL 
 
 
          Încheiat azi 25.07.2016, 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. 
          La şedinţă participă şi d-nul. prof. Popescu Daniel, director al Şcolii 
Gimnaziale Lăcusteni 
          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 2016; 
            3. Proiect de hotărâre privitor la reorganizarea Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea; 

              4.  Proiect de hotărâre privitor la desemnarea reprezentantului al Consiliului 
Local Lăcusteni, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Lăcusteni;  
           5. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Raportului de analiză a capacităţii 
de apărare împotriva incendiilor în comuna Lăcusteni, în semestrul I al anului 2016;               

 6. Proiect de hotărâre privitor la desemnarea reprezentantului Comunei 
Lăcusteni, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea; 

              7. Informare, privind preocuparea Consiliului de Administraţie la Şcolii 
Gimnaziale Lăcusteni, în vederea pregătirii şcolilor şi al grădiniţelor pentru noul an 
şcolar; 

             8.  Raport de activitate al d-lui. consilier local, BOCŞARU DORU; 
          9. Diverse.    
             
          Supusă la vot ordinea de zi este aprobată cu 9 voturi „pentru” din 9 consilieri 
locali prezenţi. 
          Se trece la punctul 1: 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” 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 2016. 
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          D-nul. primar Bocşaru Cosmin prezintă proiectul de hotărâre. Bugetul local 
se rectifică cu suma de 20.000 lei venituri proprii, din care 6.000 lei pentru cap. 
6650 – cheltuieli personal pentru asistentul comunitar (subvenţii), 4.000 lei pentru 
cap. 6802 – cheltuieli de personal pentru asistenţii personali, 1.000 lei pentru cap. 
6702 – cheltuieli personal pentru cultură, şi 9.000 lei pentru cap. 510220 – 
administraţie bunuri şi servicii.         
          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 
reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
          D-nul. primar Bocşaru Cosmin prezintă proiectul de hotărâre.   
          D-nul. Popescu Marius, şeful  S.V.S.U. Lăcusteni – după reorganizarea 
serviciului trebuie încheiate alte contracte cu voluntarii. 
          D-nul. primar – vom încerca să asigurăm un spaţiu special pentru PSI. 
          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 desemnarea 
reprezentantului al Consiliului Local Lăcusteni, în Consiliul de Administraţie al 
Şcolii Gimnaziale Lăcusteni. 
          D-nul. Rada – îl propun pe d-nul. prof. Puchin Marin. 
          D-nul. director Popescu Daniel – sunt de acord cu nominalizarea d-lui. prof. 
Puchin Marin pentru că a lucrat în sistem. 
          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 
Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în comuna 
Lăcusteni, în semestrul I al anului 2016. 
          D-nul. primar Bocşaru Cosmin prezintă proiectul de hotărâre.   
          D-nul. Popescu Marius, şeful  S.V.S.U. Lăcusteni dă citire Raportului de 
analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în comuna Lăcusteni, în 
semestrul I al anului 2016. Acesta mai propune achiziţionarea de bocanci, măşti de 
gaze şi a unei sirene de alarmare în cazul unor situaţii de urgenţă. 
         D-nul. primar – sirena este necesară dar cam scumpă, vom avea în vedere. 
         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 desemnarea 
reprezentantului Comunei Lăcusteni, în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din 
Judeţul Vâlcea. 
          D-nul. preşedinte Constantin N. citeşte proiectul de hotărâre.  
          D-nul. primar – cum s-au primit tomberoanele ce le avem depozitate? 
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          D-nul. Puchin – s-au primit de la ADI Salubrizare pe bază de proces verbal, 
urmând să ne comunice cum se vor distribui la cetăţeni. Am înţeles că alte localităţi 
le-au dat la oameni. 
           D-nul. primar – trebuie date tomberoane la cei care vor încheia contracte cu 
firma de salubrizare. 
           D-nul. Dovlecioaica – dacă se cere bani pe ele mai bine le dăm înapoi. 
           D-nul. viceprimar Ţîru – trebuie să vedem ce facem cu cele mari fără fund. 
           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: Informare, privind preocuparea 
Consiliului de Administraţie la Şcolii Gimnaziale Lăcusteni, în vederea pregătirii 
şcolilor şi al grădiniţelor pentru noul an şcolar. 

              D-nul. prof. Popescu Daniel, directorul Şcolii Gimnaziale Lăcusteni, prezintă 
informarea.  

              D-nul. primar – aveţi puterea de a corecta conduita şi comportamentul 
cadrelor didactice. Din discuţiile pe care le-am avut şi le am cu părinţii am înţeles că 
acestea nu se implică cum ar trebui, şi din cauză că majoritatea nu sunt din localitate. 

              D-nul. prof. Popescu Daniel – am avut şi voi mai avea discuţii, atât cu cadrele 
didactice, cât şi cu părinţii pe această temă. 

              D-nul. primar – am fost dezamăgit că în timpul derulării programului „Şcoala 
altfel”nu s-au desfăşurat şi alte activităţi. Am văzut elevi care „sprijineau pereţii” 
nefăcând nimic. 

              D-nul. prof. Popescu Daniel – cadrele didactice sunt pregătite profesional şi 
sunt titularizate. 

              D-nul. primar – implicarea la care mă refeream presupune şi altceva în afară 
de pregătire profesională. 

              D-nul. prof. Popescu Daniel – le-am cerut cadrelor didactice o implicare mai 
mare în actul educaţional mai ales că s-au mărit şi salariile. Am făcut demersuri 
pentru a prelua şoferul de pe microbuzul elevilor, acesta fiind în prezent prins în 
structura de personal al primăriei. Vă informez că nu avem posibilitatea de a suporta 
costul carburantului şi întreţinerea microbuzului pentru elevi. Vă rugăm să ne 
sprijiniţi în acest sens. 

              D-nul. viceprimar – puteţi face economi restrângând cheltuieli, exemplu 
telefoanele cadrelor didactice.   

              D-nul. primar – aveţi bani pentru ITP-ul microbuzului? 
              D-nul. prof. Popescu Daniel – avem. 
              D-nul. primar – poate suportăm noi şi ITP-ul microbuzului. 
              D-nul. prof. Popescu Daniel – vă rog să aveţi în vedere şi decontarea 

transportului cadrelor didactice. 
              D-nul. primar – vom avea în vedere acest lucru în limita posibilităţilor 

bugetare, prioritară fiind plata salariilor angajaţilor primăriei. 
              D-nul. Dovlecioaica – ce documente trebuie să depună cadrele didactice 

pentru decontarea transportului? 



 4

              D-nul. prof. Popescu Daniel – cerere, bilete autobuz şi/sau bonuri de benzină 
şi copie de pe permisul de conducere. Pentru decontare se întocmeşte un tabel cu 
toate datele. 

               D-nul Dovlecioaica – trebuie verificat strict ca în ziua pentru care se face 
decontul, cadrul didactic să fi fost la şcoală. 

               D-nul. prof. Popescu Daniel – am achiziţionat pentru şcoală o motocoasă 
performantă. Cu rechizitele şi manualele nu sunt probleme. Educatoarea de la 
Găneşti urmează să se detaşeze, trebuie rezolvat cu postul. 

               D-nul Dovlecioaica – există în localitate un cadru calificat Mihai Veronica. 
               D-nul. primar – trebuie discutat cu părinţii care au trimis copii la şcoală în 

localităţile vecine Zătreni, Tetoiu, Bălceşti. 
              D-nul. prof. Popescu Daniel – Am avut şi inspecţie de la ISU Vâlcea şi am 

ieşit bine. Vă solicit sprijin pentru terminarea igienizării Şcolilor. 
              D-nul. primar – vom încerca să vă ajutăm. Trebuie să prevedem astfel de 

activităţi în planul de lucrări cu cei de la 416. 
              D-nul. prof. Popescu Daniel – propun vopsirea tablei şcolii de la centru. Am 

întrebat la inspectorat şi mi-au spus că este treaba autorităţii locale. 
               D-nul. primar – vă ajutăm dar trebuie avută mare grijă, trebuie făcut 

instructaj pentru că se lucrează la înălţime. 
               D-nul. prof. Popescu Daniel – cu speranţa că şcoala va rămâne o prioritate a 

administraţiei locale aceasta fiind a întregii comunităţi, vă mulţumesc pentru 
sprijinul acordat. 

               D-nul. primar – vă mulţumim pentru activitatea desfăşurată şi vă asigurăm 
de sprijinul nostru în continuare. 

              Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Raport de activitate al d-lui. consilier 
local, BOCŞARU DORU. 

              D-nul consilier local BOCŞARU DORU, prezintă raportul de activitate. 
              Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Diverse. 
              D-nul preşedinte dă citire spre informare unei oferte primite de la un Ocol 

silvic privat privind paza la pădure, şi propune aducerea ei la cunoştinţa cetăţenilor. 
              D-nul. primar – trebuie să ne mobilizăm pentru că în perioada 29.08-29.09, 2016, 

Garda de Mediu va efectua un control în teren privind salubrizarea localităţilor din judeţ.  
              Trebuie verificate autorizaţiile de construcţie pentru că avem sesizări. Trebuie 

să trecem prin localitate şi cine va fi găsit în neregulă i se va acorda un termen 
pentru intrarea în legalitate.   

               D-nul. Dovlecioaica – s-a votat la taxe şi impozite taxa de xerox. Se 
încasează? 

               D-nul. secretar – se încasează la casierie şi se eliberează chitanţă. 
               D-nul. primar – vă informez că vor fi plătite consilierilor locali maxim 2 
şedinţe având în vedere dificultăţile financiare prin care trecem. În raportul de 
activitate consilierii locali să menţioneze concret activităţile la care au participat. 
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               Aşteptăm decizia Camerei de Conturi Vâlcea în urma acţiunii de audit 
financiar efectuate la U.A.T. Comuna Lăcusteni. Va fi o măsură privitoare la 
telefoanele consilierilor locali, pe care trebuie să o respectăm. 
           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, 26.08.2016 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   
           CONSTANTIN NICOLAE                                             SECRETAR,    
                                                                                           BRĂNESCU ADRIAN         


