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  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 

                            PROCES–VERBAL 
 
          Încheiat azi 27.02.2017, 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.  
 
                   Este prezentată ordinea de zi: 
         1.  Aprobarea procesului verbal  al şedinţei anterioare;      
         2.  Proiect de hotărâre privitor la aprobarea pe domenii privind serviciile 
publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul 
comunităţii; 
        3. Informare privind situaţia beneficiarilor prevederilor Legii nr. 
448/2006, pe semestrul II al anului 2016, prezentată de d-ra. Floarea 
Nicoleta-Irina, asistent social. 

           4.  Raport de activitate al d-lui. consilier local, Rada Ioan; 
         5.  Diverse.            
             
             D-nul. primar propune suplimentarea ordinii de zi cu 5 proiecte de 
hotărâre: 
         1. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizaţi cu 19% TVA, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi 
asfaltare drumuri comunale şi săteşti, comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea”, faza 
studiu de fezabilitate; 
          2. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizaţi cu 19% TVA, pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare şi asfaltare drum DC 60 A Contea, comuna Lăcusteni, judeţul 
Vâlcea”; 
          3. Proiect de hotărâre privitor la  aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizaţi cu 19% TVA pentru obiectivul  „Modernizare și asfaltare drum 
comunal DC 60 Lăcustenii de jos şi DS 1 Grădiniţă-Caravana Secetoaia, comuna 
Lăcusteni, Județul Vâlcea”; 
          4. Proiect de hotărâre privitor la  aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizaţi cu 19% TVA pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare şi asfaltare 
drum DS 33 Ciobăneşti, comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea”; 
          5. Proiect de hotărâre privitor la  aprobarea  reţelei şcolară ce va funcţiona 
în anul şcolar 2017-2018 în comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
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          Supusă la vot ordinea de zi suplimentată  cu cele 5 proiecte de hotărâre 
propuse 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 să dezbatem punctul 3 al 
ordinii de zi şi să-i permitem d-rei. Floarea Nicoleta, asistent social să prezinte 
informarea, întrucât are o problemă de serviciu urgentă de rezolvat. 
          Supusă la vot propunerea este aprobată cu 9 voturi pentru din 9 consilieri 
locali prezenţi. 
          D-ra. Floarea Nicoleta, asistent social prezintă informarea privind 
situaţia beneficiarilor prevederilor Legii nr. 448/2006, pe semestrul II al 
anului 2016. În semestrul II al anului 2016 s-au aflat în plată 12 asistenţi 
personali pentru persoane cu handicap grav şi 16 beneficiari de 
indemnizaţii persoane cu handicap grav. Din cei 12 asistenţi personali 
pentru persoane cu handicap grav, 11 au urmat cursuri de calificare. 
         D-nul. preşedinte Dascălu Ştefan.- îi mulţumim d-rei. Floarea Nicoleta, 
pentru informarea prezentată. 
          Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
aprobarea pe domenii privind serviciile publice şi locurile în care 
contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii. 
          D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. 
          Supus la vot punctul 2 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” 
din 9 consilieri locali prezenţi. 
          D-nul. preşedinte Dascălu Ştefan – propun să trecem la dezbaterea 
proiectelor de hotărâre cu care a fost suplimentată ordinea de zi.  
          Supusă la vot propunerea este aprobată cu 9 voturi pentru din 9 consilieri 
locali prezenţi. 
          Se trece la dezbaterea punctului 1 supliment al ordinii de zi: Proiect de 
hotărâre privitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi cu 
19% TVA, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi asfaltare drumuri 
comunale şi săteşti, comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea”, faza studiu de 
fezabilitate.  
           D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. Conform art. 291 alin. (1) lit. 
b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, începând cu data de 01.01.2017, 
valoarea TVA este de 19%, astfel trebuie actualizaţi cu 19% TVA indicatorii 
tehnico-economici pentru cele 4 obiective de investiţii de modernizare şi asfaltare 
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drumuri comunale şi săteşti în comuna Lăcusteni, dintre care 3 obiective sunt în 
faza de proiect  tehnic şi unul în faza de studiu de fezabilitate. 
          Supus la vot punctul 1 supliment al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi 
„pentru” din 9 consilieri locali prezenţi. 
          Se trece la dezbaterea punctului 2 supliment al ordinii de zi: Proiect de 
hotărâre privitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi cu 
19% TVA, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi asfaltare drum DC 60 
A Contea, comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea” 
           D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. 
           Supus la vot punctul 2 supliment al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi 
„pentru” din 9 consilieri locali prezenţi. 
           Se trece la dezbaterea punctului 3 supliment al ordinii de zi: Proiect de 
hotărâre privitor la  aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi cu 
19% TVA pentru obiectivul  „Modernizare și asfaltare drum comunal DC 60 
Lăcustenii de jos şi DS 1 Grădiniţă-Caravana Secetoaia, comuna Lăcusteni, 
Județul Vâlcea”. 
           D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. 
           Supus la vot punctul 3 supliment al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi 
„pentru” din 9 consilieri locali prezenţi. 
           Se trece la dezbaterea punctului 4 supliment al ordinii de zi: Proiect de 
hotărâre privitor la  aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi cu 
19% TVA pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare şi asfaltare drum DS 33 
Ciobăneşti, comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea”. 
           D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. 
           Supus la vot punctul 4 supliment al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi 
„pentru” din 9 consilieri locali prezenţi. 
           Se trece la dezbaterea punctului 5 supliment al ordinii de zi: Proiect de 
hotărâre privitor la  aprobarea aprobarea reţelei şcolară ce va funcţiona în anul 
şcolar 2017-2018 în comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
           D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. Este prezentată adresa nr. 
6493/06.02.2017 prin  care Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea a avizat reţeaua 
şcolară ce va funcţiona în anul şcolar 2017-2018, în comuna Lăcusteni, judeţul 
Vâlcea, reţea şcolară ce trebuie aprobată prin hotărâre a Consiliului Local. 
           D-nul. Dovlecioaica – trebuia chemat la şedinţă şi directorul şcolii. 
           D-nul primar – ne confruntăm cu un fenomen al migrării elevilor spre 
şcolile din localităţile vecine, Zătreni,  Bălceşti. Trebuie să ne asigurăm că în anul 
şcolar 2017-2018, numărul elevilor nu va scădea cu mult încât să pună în pericol 
existenţa şi funcţionarea structurii şcolare. 
           D-nul. Dovlecioaica – elevii se mută datorită neimplicării cadrelor 
didactice.  
            D-nul Puchin – trebuie o mai mare implicare a cadrelor didactice în actul 
educaţional.  
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            D-nul primar – am făcut controale inopinate: mi-a plăcut ce am găsit la 
Şcoala I-IV  Lăcusteni, situaţia de la şcoala  din centru lasă de dorit. 
            D-nul. viceprimar – propun să amânăm dezbaterea acestui proiect pentru 
şedinţa următoare la care să fie invitat d-nul. director al şcolii, pentru a ne 
prezenta o situaţie cu numărul elevilor în prezent şi câţi vor fi în anul  şcolar 
2017-2018. 
          Supusă la vot propunerea este aprobată cu 9 voturi pentru din 9 consilieri 
locali prezenţi. 

             Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Raport de activitate al d-lui. consilier 
local, Rada Ioan. 
          D-nul. Rada Ioan prezintă raportul de activitate.   
          Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Diverse. 
          D-nul preşedinte prezintă cererea d-nei Dumitrescu Camelia reprezentant 
al  S.C. Farmacia Vialiv care solicită spaţiu pentru deschiderea unui punct 
farmaceutic. 
          D-nul. primar – soluţia cea mai bună ar fi să mutăm în alt spaţiu 
biblioteca, pentru ca farmacia să fie în aceeaşi clădire cu cabinetul medical. 
          D-nul. Puchin – ar fi bine să-i chemăm să vadă şi spaţiul ce a fost 
amenajat pentru fosta farmacie.  
          D-nul. Dovlecioaica – se poate muta biblioteca în alt spaţiu. 
          D-nul. primar – singura problemă este cu mutarea fibrei optice pentru 
biblionet. 
          D-nul. viceprimar – în sediul fostului CAP biblioteca va dispune de spaţiu 
mult mai mare decât are în prezent. De asemenea pentru mutarea fibrei optice 
trebuie vorbit cu cei de la AKTA, nu cred că vor fi probleme. 
          D-nul. primar – pentru şedinţa următoare vom prezenta un proiect de 
hotărâre prin care propunem mutarea bibliotecii din actuala locaţie în fostul sediu 
al CAP. 
          D-nul. viceprimar – avem mari probleme cu gunoaiele aruncate, de aceea 
pentru şedinţa viitoare propun elaborarea unui proiect de hotărâre privind 
sancţionarea celor ce aruncă gunoaiele.  
          D-nul. primar – vă dau un exemplu lăngă făntână peste drum de Vlădoiu  
sunt aruncaţi saci plini de gunoi inclusiv pemperşi. 
          D-nul. Tistu – şi în Risipiţi sunt probleme cu gunoaiele aruncate. 
          D-nul. Dovlecioaica – să facem adresă d-lui. Iosif să ridice lemnele pe care 
le-a pus la poartă pe domeniul public. În Ciobăneşti, au tăiat lemne la circular şi 
au aruncat rumeguşul pe drum. Am dunat gunoaiele cu beneficiarii Lg. 416 de la 
Primărie până la Piscu Şasei şi a doua zi erau din nou gunoaie aruncate. 
          D-nul. primar – vă informez că procesul pe care îl avem cu AFIR la Curtea 
de Apel Piteşti, are termen de judecată pe 21.03.2017. Referitor la asfaltarea DC 
Găneşti, am primit o adresă de la Ministerul Dezvoltării prin care ne informează 
că trebuie să restituim suma de 465 mii lei pentru că nu s-au respectat prevederile 
OUG 34/2006, respectiv că s-a concesionat nelegal contractul de lucrări. La 
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aceasta se mai adaugă suma de 380 mii lei ultima tranşă ce nu a mai fost 
deblocată. 
          D-nul. Constantin – şi cum trebuia făcut? 
          D-nul. primar – trebuia organizată din nou licitaţie după intrarea în 
insolvenţă a firmei Sinclair. Suma de 380 mii lei este prinsă pe arierate. 
           D-nul. Dascălu – trebuie să vorbim cu oamenii pentru că nu mai vor să 
facă contracte cu firma de salubrizare. 
            D-nul. primar – trebuie să hotărâm ce facem cu tomberoanele pe care le 
avem depozitate primite de la ADI Salubrizare Vâlcea. 
            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, 27.02.2017 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   
         DASCĂLU ŞTEFAN                                                 SECRETAR,    
                                                                                     BRĂNESCU ADRIAN         


