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  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
                                            
                       
                            PROCES – VERBAL 
 
 
          Încheiat azi 28.10.2016, în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
          Şedinţa este deschisă de către d-nul. BOCŞARU DORU, 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-ra. Geogescu Mirela, bibliotecar. 
          Este prezentată ordinea de zi: 
              1.  Aprobarea procesului verbal  al şedinţei anterioare;      
            2. Proiect de hotărâre privitor la stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
 pe anul 2017; 
           3. Proiect de hotărâre privitor la actualizarea Consiliului Comunitar 
Consultativ al comunei Lăcusteni; 
            4. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Planului de acţiune pentru 

prevenirea şi combaterea înzăpezirilor, îngheţului, alunecuşului şi a altor fenomene 
meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2016-2017 al Comunei Lăcusteni, 
judeţul Vâlcea;  

            5. Proiect de hotărâre privitor la rectificarea bugetului local al comunei 
Lăcusteni, pe anul 2016.;   

               6.  Raport de activitate prezentat de d-ra. Georgescu Mirela, bibliotecar; 
               7.  Raport de activitate al d-lui. consilier local, Dascălu Ştefan; 

             8.  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 stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017. 
          D-nul. primar Bocşaru Cosmin prezintă proiectul de hotărâre. 
          D-nul preşedinte – nivelurile cotelor de impozitare le-am discutat şi în 
şedinţa pe comisii. 
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             Supus la vot  punctul 2 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 
9 consilieri locali prezenţi. 
             D-nul. Bocşaru Doru, preşedinte de şedinţă, propune să i se permită d-rei. 
Georgescu Mirela, bibliotecar, să prezinte raportul de activitate. 
            Consilierii locali sunt de acord, trecându-se la punctul 6 al ordinii de zi. 
             D-ra. Georgescu Mirela, bibliotecar, prezintă raportul de activitate. La 
biliotecă sunt un număr de 461 de utilizatori înscrişi din care 168 activi. Tot în 
incinta bibliotecii funcţionează un biblionet dotat cu 4 calculatoare, imprimante, 
scanner, videoproiector. 
             D-nul. Dovlecioaica – între ce ore au acces elevii la bibliotecă, pentru că s-
au mai plîns că găsesc uşa închisă? 
             D-ra. Georgescu Mirela – între orele 8-16. 
             D-nul. Dovlecioaica – d-ra. Georgescu în afară de bibliotecă mai are şi alte 
atribuţii delegate? 
             D-nul. primar – are delegate atribuţiile de responsabil cu arhiva, pentru 
care a urmat cursuri de arhivar. S-a pus problema oportunităţii menţinerii postului 
de bibliotecar datorită dificultăţilor financiare prin care trecem. De exemplu mai 
sunt bani de salarii doar pentru o lună. Am rezolvat problema cu transferul către 
şcoală a şoferului de pe microbuzul elevilor.  
            Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Lăcusteni. 
            D-nul. primar Bocşaru Cosmin prezintă proiectul de hotărâre. Trebuie 
actualizat Consiliul Comunitar Consultativ prin înlocuirea din componenţă a 
fostului primar cu actualul primar. 
            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 Planului de acţiune pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirilor, 
îngheţului, alunecuşului şi a altor fenomene meteorologice periculoase specifice 
sezonului rece 2016-2017 al Comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
            D-nul. primar Bocşaru Cosmin prezintă proiectul de hotărâre. 
            D-nul. Popescu Marius Adrian şeful SVSU Lăcusteni, prezintă Planul de 
acţiune pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirilor, îngheţului, alunecuşului şi a 
altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2016-2017 al 
Comunei Lăcusteni. Mai sunt la buget 3.000 lei pentru situaţii de urgenţă, ce nu au 
fost cheltuiţi. 
           D-nul. primar – vom achiziţiona ce este nevoie pentru situaţii de urgenţă cu 
încadrarea în suma respectivă. Vă informez că a fost încheiat contract de prestări 
servicii de deszăpezire cu firma S.C. AMP OLDYN INVEST SRL. Aceasta ne va 
lăsa în localitate două utilaje pentru a se intervenii rapid în caz de nevoie. Am 
comunicat şi la Prefectură încheierea contractului. Noi ca administratori ai 
drumurilor comunale, trebuie să asigurăm material antiderapant (nisip). 
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          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 
rectificarea bugetului local al comunei Lăcusteni, pe anul 2016. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
          D-nul. contabil - bugetul local se rectifică, cu suma de 3.550 lei, la cap.6502, 
sumă primită de la bugetul Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru plata drepturilor de 
care beneficiază copiii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi in învăţământul de 
masă, aprobate prin H.G. nr. 423/2016, excedentul bugetului local din anul 2015 în 
sumă de 298.530 lei fiind prins în veniturile bugetului local pentru echilibrarea 
veniturilor cu cheltuielile, bugetul local va cuprinde la venituri suma de 2.843.420 
lei şi la cheltuieli suma de 2.843.420 lei 
           Supus la vot  punctul 5 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 
9 consilieri locali prezenţi. 
           Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Raport de activitate al d-lui. consilier 
local, Dascălu Ştefan. 

             D-nul. Dascălu Ştefan, prezintă raportul de activitate. 
             Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Diverse. 
             D-nul. primar – am avut alocaţi pentru pietruire 23.000 lei. Am selectat de pe 

SEAP oferta firmei TRANSCOMPANI SRL, care a fost cea mai bună ca preţ. Mai 
este puţin şi se aduce toată piatra 350 tone. 
          Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Bocşaru 
Doru, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
           Pentru care am încheiat prezentul proces verbal.   
            
 
                    Lăcusteni, 28.10.2016 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   
           BOCŞARU DORU                                                        SECRETAR,    
                                                                                             BRĂNESCU ADRIAN         


