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  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 

                            PROCES – VERBAL 
 
 
          Încheiat azi 28.11.2016, 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 8 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 modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Lăcusteni nr. 23 din data de 30.09.2016, privind 
aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea; 
           3. Proiect de hotărâre privitor la transmiterea în folosinţă gratuită a unor 
suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al UAT Lăcusteni, către 
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaş, pe durata de existenţă  a obiectivelor SNT, 
vând în vedere executarea lucrărilor aferente proiectului de importanţă naţională 
„Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului de Transport Gaze Naturale pe 
coridorul Bulgaria – România  Ungaria – Austria (B.R.U.A.); 
           4. Proiect de hotărâre privitor la rectificarea bugetului local al comunei 

Lăcusteni, pe anul 2016;  
           5. Raport de activitate, prezentat de d-nul. Popescu Grigorie, responsabil 

urbanism; 
             6.  Raport de activitate al d-lui. consilier local, Dovlecioaica Cristinel; 

          7.  Diverse.            
       
          Supusă la vot ordinea de zi este aprobată cu 8 voturi „pentru” din 8 
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 8 
voturi „pentru” din 8 consilieri locali prezenţi. 
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          D-nul. Bocşaru Doru, preşedinte de şedinţă, propune să i se permită d-
lui. Popescu Grigorie, referent superior în cadrul Compartimentului Registru 
agricol şi cadastru, să prezinte raportul de activitate. 
          Consilierii locali sunt de acord, trecându-se la punctul 5 al ordinii de zi. 
          D-nul. Popescu Grigorie referent superior în cadrul Compartimentului 
Registru agricol şi cadastru, prezintă raportul de activitate. Acesta având 
delegate şi atribuţii de urbanism prezintă procedura prevăzută de lege pentru 
obţinerea autorizatiei de construire precum şi a celei de demolare ( desfiinţare 
imobil). În cursul anului 2016 au fost eliberate 7 autorizaţii de construire şi 12 
certificate de urbanism. Sunt întâmpinate dificultăţi cu persoanele care solicită 
autorizaţie de construire şi care nu au dezbătut succesiunea după autorii lor. 
Conform legii, cel care solicită autorizaţie de construire trebuie să fie 
proprietar al terenului pe care urmează a fi construită clădirea.  
           În partea a doua a raportului sunt prezentate aspecte din domeniul 
agricol, respectiv aplicarea legilor fondului funciar. Conform Ordinului 
preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, de la 
începutul anului 2016 nu se mai eliberează niciun titlu de proprietate fără 
documentaţie cadastrală. Cetăţenii nu au posibilitatea să plătească şi nici 
primăria. OUG 35/2016 prevede posibilitatea cadastrării gratuite dar numai a 
terenurilor din extravilan şi în limita fondurilor alocate. Anul acesta cu toate 
că s-a demarat târziu punerea în aplicare a OUG 35/2016, s-a încheiat contract 
cu o firmă din Slatina şi în limita sumelor alocate v-a fi cadastrat doar un 
sector al localităţii, respectiv sectorul 2. 
         D-nul. primar – acest program de cadastrare gratuită se întinde pe mai 
mulţi ani. Din anul 2023 nu vor mai putea fi accesate fonduri pentru 
agricultură prin programele cu finanţare europeană derulate prin APIA, fără 
cadastrarea trenurilor. Cei ce au construit anexe fără autorizaţie, vor fi 
notificaţi să intre în legalitate cu documentaţia şi să le declare la primărie 
pentru a plăti impozitul pe clădiri prevăzut de codul fiscal. La începutul anului 
viitor vom porni demersurile pentru încadrarea unui specialist agricol 
(inginer) cu vechime având în vedere volumul mare de muncă la 
Compartimentul agricol.   
         Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Lăcusteni nr. 23 
din data de 30.09.2016, privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor 
publice pentru anul 2017, din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
          D-nul. primar Bocşaru Cosmin prezintă proiectul de hotărâre. Planul de 
ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017 va fi modificat urmare a 
observaţiilor transmise de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în urma 
constatării de neregularităţi în structura planului întocmit. 
          Supus la vot  punctul 2 al ordinii de zi este aprobat cu 8 voturi „pentru” 
din 8 consilieri locali prezenţi. 
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          Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
transmiterea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren aparţinând 
domeniului public al UAT Lăcusteni, către S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaş, 
pe durata de existenţă  a obiectivelor SNT, vând în vedere executarea lucrărilor 
aferente proiectului de importanţă naţională „Dezvoltarea pe teritoriul României 
a Sistemului de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria – România  
Ungaria – Austria (B.R.U.A.); 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Conducta de gaze naturale 
ce va fi instalată de S.N.T.G.N. Transgaz S.A Mediaş, şi care face parte din 
proiectul de importanţă naţională „Dezvoltarea pe teritoriul României a 
Sistemului de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria – România  
Ungaria – Austria (B.R.U.A.), traversează în două puncte drumul exploatare 1 
E „La Olga” ce figurează la poziţia 62 din lista cu inventarul bunurilor ce 
aparţin domeniului public al comunei Lăcusteni. Legea nr. 123/2012 a 
energiei electrice şi a gazelor naturale, prevede darea în folosinţă cu titlu 
gratuit, a terenurilor proprietate publică ocupate de obiectivele aferente 
sistemului de transport gaze, către operatorul sistemului de transport şi de 
sistem respectiv S.N.T.G.N. Transgaz S.A Mediaş, pe durata existenţei 
acestor obiective. 
           Supus la vot  punctul 3 al ordinii de zi este aprobat cu 8 voturi „pentru” 
din 8 consilieri locali prezenţi. 
           D-nul. primar – retragem de la dezbatere proiectul de hotărâre de la 
punctul 4 al ordinii de zi, pentru că încă nu ne-au venit sumele ce ne-au fost 
repartizate după rectificarea de Guvern. Propun să facem o şedinţă săptămâna 
viitoare privitor la această temă. 
          Consilierii locali sunt de cord: 8 voturi pentru. 
           Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Raport de activitate al d-lui. 
consilier local, Dovlecioaica Cristinel 
           D-nul. Dovlecioaica Cristinel, prezintă raportul de activitate.  
           Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Diverse. 
           D-nul. primar – vă informez că au venit cei de la ENEL şi ne-au 
prezentat o ofertă de furnizare a energiei electrice mult mai avantajoasă ca 
preţ decât a celor de la CEZ. Vom informa şi cetăţenii cu privire la acest 
lucru.  
           Începând cu 1 decembrie, şoferul microbuzului şcolar va trece de 
şcoală, şi va fi plătit din bugetul acesteia. Primăria va asigura în continuare de 
la bugetul local sumele necesare pentru combustibilul şi întreţinerea 
microbuzului şcolar, conform prevederilor Legii învăţământului.   
           Bocşaru Doru – se mai modifică orarul iluminatului public? 
           D-nul. viceprimar Ţîru – rămâne până pe 15. decembrie orarul actual. 
           Bocşaru Doru – vă rog să se ia măsuri pentru că am informaţii că 
Ocolul Bălceşti, a făcut parchete şi taie în pădurile ce nu au fost date încă la 
oameni la hotar cu Ghioroiu. 
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           Tistu Florin – în Mazili nu s-a băgat deloc piatră pe drum.  
           D-nul. viceprimar Ţîru – la anul se va pune piatră unde nu s-a pus anul 
acesta. Nu a fost piatră pentru a pietrui toate drumurile. 
           D-nul. Dovlecioaica – anul trecut au fost 800 t piatră, de ce nu s-a 
băgat şi în Mazili? 
           D-nul. Dascălu – anul trecut multă piatră s-a folosit la pietruirea 
drumurilor către cimitire. 
           D-nul Primar – când este vreme rea nu ar trebui să se dea avize de 
transport lemne pentru că se strică drumurile.  În altă ordine de idei vă 
informez că au fost montate indicatoare la şcoala din Găneşti şi avem 
promisiunea că vor fi montate pe drumul judeţean tot în dreptul şcolilor, 2 
limitatoare de viteză . 
          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, 28.11.2016 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   
           BOCŞARU DORU                                                        SECRETAR,    
                                                                                       BRĂNESCU ADRIAN         


