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  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
                                 
                                  
                            PROCES – VERBAL 
 
 
          Încheiat azi 28.04.2016, în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Lăcusteni, 
judeţul Vâlcea. 
          Şedinţa este deschisă de către dl. IOJA MIHAI, preşedinte de şedinţă, care constată că 
şedinţa este legal constituită fiind prezenţi un număr de 11 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; 
      3. Proiect de hotărâre privitor la rectificarea bugetului local al comunei Lăcusteni, pe anul 
2016; 
      4. Proiect de hotărâre privitor la cumpărarea unui imobil; 

         5. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Studiului de oportunitate şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Serviciului public de Salubrizare din judeţul Vâlcea, şi desemnarea 
reprezentantului împuternicit să exercite dreptul de vot în cadrul Adunării Generale;  

      6. Diverse.    
                   
          Supusă la vot ordinea de zi, este aprobată cu 11 voturi „pentru” din 11 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 11 voturi „pentru”. 
          Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la alegerea preşedintelui 
de şedinţă. 
           D-nul. Dovlecioaica – propune alegerea d-lui. Bocşaru Doru preşedinte de şedinţă pentru 
următoarele trei luni. 
           Supusă la vot propunerea d-lui Dovlecioaica este aprobată cu 10 voturi „pentru”. 
            D-nul. Bocşaru Doru preia conducerea lucrărilor şedinţei. 
            Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la rectificarea bugetului 
local al comunei Lăcusteni, pe anul 2016. 
            D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive. 
            Se propune rectificarea bugetului local cu suma de 30.000 lei reprezentând sume venituri 
proprii, dintre care: 6 mii lei pentru Cap. 875050 alte activităţi economice(cotizaţii asociaţii), 6 mii 
lei pentru Cap. 8402 drumuri şi poduri, 15 mii lei pentru Cap. 7002 iluminat public şi 3 mii lei 
Cap. 51.02 autorităţi executive, cheltuieli bunuri şi servicii, bugetul local va cuprinde la venituri 
suma de 2.247,34 mii lei şi la cheltuieli suma de 2545,87 mii lei cu un deficit de 298,53 mii lei, 
acoperit cu excedentul bugetului local din anul 2015. 
            D-nul. Merişescu – dacă plătim cotizaţie la ADI APA VÂLCEA să reducă tarifele care sunt 
mari. 
            D-nul . primar – toate comunele care sunt membre ale ADI APA VÂLCEA plătesc 
cotizaţie. Cotizaţia anuală este de 6.000 lei. 
            Supus la vot punctul 3 al ordinii de zi este aprobat cu 11 voturi „pentru”. 
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            Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la cumpărarea unui imobil. 
            D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive. S-a făcut evaluarea  de 
către un evaluator autorizat pentru terenul  în suprafaţă de 18.009 m.p. pe care propunem să-l 
cumpărăm în vederea amenajării unei baze sportive. Se propune însuşirea  raportului de evaluare şi 
aprobarea cumpărării terenului. 
            Supus la vot punctul 4 al ordinii de zi este aprobat cu 11 voturi „pentru”. 
            Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Studiului de 
oportunitate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de Salubrizare 
din judeţul Vâlcea, şi desemnarea reprezentantului împuternicit să exercite dreptul de vot în cadrul 
Adunării Generale. 
            D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive. Este prezentată adresa 
Consiliului Judeţean Vâlcea prin care se solicită ca până pe data de 29.04.2016 să se aprobe Prin 
HCL Studiului de oportunitate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului 
public de Salubrizare din judeţul Vâlcea, şi să fie desemnat reprezentantul împuternicit să exercite 
dreptul de vot în cadrul Adunării Generale. 
           Supus la vot punctul 5 al ordinii de zi este aprobat cu 11 voturi „pentru”. 
           Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Diverse. 
            D-nul. primar -  referitor la aparatura electrocasnică arsă datorită avariei ce a avut loc la 
reţeaua electrică, noi am  primit cererile de la oameni şi am făcut un centralizator pe care l-am 
transmis celor de la CEZ, care au venit şi au constatat şi în teren. Oamenii îşi vor repara aparatele 
urmând ca noi să strângem facturile şi să le trimitem la CEZ. Este o problemă cu cei care şi-au 
reziliat contractul a radio-tv cărora am înţeles că nu le va fi decontat costul reparaţiei 
televizoarelor. 
            D-nul. Constantin – ce legătură are pentru că eu de exemplu mă uit la video pe televizor. 
            D-nul Tistu – sunt bătrâni care nu se pot deplasa pentru repararea aparatelor. Sunt situaţii în 
care costul transportului este mai mare decât cel al reparaţiei. 
           D-nul. Merişescu – ei ar trebi să suporte şi costul transportului pentru că sunt vinovaţi. 
           D-nul primar prezintă cazurile d-lor. Bîcu Ion şi Preoteasa Marian  care solicită  radierea a 
unor construcţii dărăpănate. Consilierii locali sunt de acord   
           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, 28.04.2016 
 
 
 
 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   
                     BOCŞARU DORU                                               SECRETAR,    
                                                                                           BRĂNESCU ADRIAN         


