
 1

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
                                                                  
                            PROCES – VERBAL 
 
 
          Încheiat azi 29.02.2016, 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 rectificarea bugetului local al comunei 
Lăcusteni, pe anul 2016;  
            3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în 
anul şcolar 2016-2017 în comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea; 
            4. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea modalităţilor de identificare a 
beneficiarilor stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale, conform 
prevederilor Legii nr. 248/2015; 
            5. Raport de activitate al d-lui. consilier local Constantin Nicolae; 
            6. Diverse.   
            D-nul. primar Puchin Marin, propune suplimentarea ordinii de zi cu un 
proiect de hotărâre privitor la transformarea funcţiei publice vacante de consilier, 
clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului financiar 
contabilitate, în funcţia publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional 
debutant.             
          Supusă la vot ordinea de zi, suplimentată cu propunerea făcută de primar 
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 
rectificarea bugetului local al comunei Lăcusteni, pe anul 2016. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. A intervenit o modificare în 
sensul că trebuie prinşi în buget şi 7.500 lei pentru tichete sociale copii preşcolari. 
Adresa de la finanţe a venit după ce a fost trimis proiectul de hotărâre către domnii 
consilieri. Se rectifică bugetul local cu suma de 121.540 lei, reprezentând sume din 
TVA dintre care 28.770 lei pentru drumuri şi poduri, 85.270 lei pentru bunuri şi 
servicii administraţie publică şi 7.500 lei pentru tichete sociale preşcolari. 
           D-nul. Rada – propun ca din banii alocaţi pentru drumuri să se pietruiască 
drumul către rezervorul de apă. 
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           D-nul. Ţîru – pentru deszăpezit s-a plătit? 
           D-nul. primar – nu. 
           D-nul. viceprimar – este dosar cu contractul încheiat şi toate lucrările efectuate  
de firma de deszăpezire. 
           Supus la vot  punctul 2 al ordinii de zi este aprobat cu 11 voturi „pentru”.   
           Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
reţelei şcolare ce va funcţiona în anul şcolar 2016-2017 în comuna Lăcusteni, judeţul 
Vâlcea. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
           Supus la vot  punctul 3 al ordinii de zi este aprobat cu 11 voturi „pentru”. 
           Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
modalităţilor de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional sub formă de 
tichete sociale, conform prevederilor Legii nr. 248/2015. 

 D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propune adoptarea proiectul 
de hotărâre fără anexă faţă de forma propusă, la art. 1 menţionându-se: „identificarea 
beneficiarilor stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale, prevăzut de  
Legea nr. 248/2015, se va face în baza situaţiei centralizatoare care va cuprinde 
numărul de copii preşcolari cu vârsta între 3 şi 6 ani şi prezenţa acestora la şcoală, 
transmisă de directorul Şcolii Gimnaziale Lăcusteni”. 

Supus la vot  punctul 4 al ordinii de zi este aprobat cu 11 voturi „pentru”. 
Se trece la punctul supliment al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 

modificarea organigramei şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Lăcusteni, prin transformarea funcţiei publice vacante de 
consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului financiar 
contabilitate, în funcţia publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional 
debutant. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Postul vacant de consilier 
(contabil) fost scos la concurs ca superior şi nu s-a prezentat nici un candidat. De 
aceea propunem transformarea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad 
profesional superior din cadrul Compartimentului financiar contabilitate, în funcţia 
publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant, urmând a fi scos din 
nou la concurs. 
         Supus la vot  punctul supliment al ordinii de zi este aprobat cu 11 voturi 
„pentru”. 
         Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Raport de activitate al d-lui. consilier 
local Constantin Nicolae. 
         D-nul. consilier local Constantin Nicolae, prezintă raportul de activitate. 
         Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Diverse.   
          D-nul. viceprimar prezintă lucrările realizate de firma de deszăpezire pe zile şi ore. 
         D-nul. Constantin – cu cât a fost plătit avocatul angajat în procesul cu AFIR? 
         D-nul. primar -  4.000 lei. 
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         D-nul. Constantin – de ce nu ni s-a spus că se impută investiţia apă canal şi 
pentru că s-au făcut plăţi pentru lucrări neefectuate, nu numai pentru că nu a 
funcţionat timp de 2 ani? 
         D-nul. Merişescu – aşa o să fie şi cu asfaltarea drumului din Găneşti, unde 
dirigintele de şantier nu vrea să vină să ne de a explicaţii. 
         Este dezbătută cererea d-nului. Preduţ Ilie care reclamă că numitul Sandu Ilie a 
ocupat domeniul public peste drum de biserica din Contea. 
         D-nul. primar – reclamă că Sandu Ilie a tras gardul mai spre drum. 
         Se stabileşte ca Comisia locală de fond funciar să meargă în teren să facă 
măsurători şi să verifice actele de proprietate ale numitului Sandu Ilie.   
         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, 29.02.2016 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   
                     IOJA MIHAI                                                       SECRETAR,    
                                                                                           BRĂNESCU ADRIAN         


