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  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 

                            PROCES–VERBAL 
 
          Încheiat azi 29.09.2017, în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
          Şedinţa este deschisă de către d-nul. PUCHIN MARIN, 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 ședinței anterioare; 
2. Proiect de hotărâre privitor la alegerea președintelui de ședință; 
3. Proiect de hotărâre privitor la rectificarea bugetului local pe anul 2017al 

comunei Lăcusteni; 
4. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor 

publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Lăcusteni, pe anul 2018; 

5. Proiect de hotărâre privitor la reorganizarea Serviciului Voluntar pentru 
Situații de Urgență  al comunei Lăcusteni; 

6. Proiect de hotărâre privitor la desemnarea reprezentantului Consiliului Local 
al comunei Lăcusteni, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale 
Lăcusteni; 

7. Raport de activitate al d-lui. consilier local Ioja Mihai; 
8. Diverse. 

 
           Supusă la vot ordinea de zi, este aprobată cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenți. 
 
           Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței 
anterioare.  
           D-nul. secretar dă citire procesului verbal al ședinței ordinare. 
           Supus la vot, procesul verbal al şedinţei anterioare, este aprobat cu 9 voturi 
„pentru” din 9 consilieri locali prezenți. 
 
           Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la alegerea 
președintelui de ședință. 
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           D-nul. Dascălu propune alegerea d-lui. Rada Ioan, președinte de ședință 
pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2017. 
           Supusă la vot propunerea d-lui. Dascălu este aprobată cu 9 voturi „pentru” 
din 9 consilieri locali prezenți. 
 
           Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
rectificarea bugetului local pe anul 2017 al comunei Lăcusteni. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
           D-nul contabil - se rectifică bugetul local cu -5.000 lei reprezentând bani 
pentru tichete copii grădiniță. 
           Supus la vot, punctul 3 al ordinii de zi, este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 
9 consilieri locali prezenți. 
 
           Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Lăcusteni, pe anul 2018. 
          D-nul. primar - proiectul de hotărâre a fost înaintat spre verificare ANFP, 
care ne-a transmis că este în regulă. 
          Supus la vot, punctul 4 al ordinii de zi, este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 
9 consilieri locali prezenți. 
 
          Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei 
Lăcusteni; 
          D-nul. primar – propunem reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații 
de Urgență, pentru că din diverse motive unii dintre membri serviciului nu răspuns 
la acțiuni sau intervenții. Dorim ca din serviciu să facă parte persoane pe care să ne 
putem baza în caz de nevoie. Vă informez că ANAF-ul ne-a scos la licitație și ne-a 
vândut tractorul și remorca, chiar dacă acestea făceau parte din dotarea SVSU. Vă 
mai informez despre faptul că prin dispoziție am modificat componența 
Comitetului Local pentru Situații de Urgență, întrucât atât directorul școlii cât și 
preotul ce făceau parte din Comitet, în prezent aceste funcţii fiind ocupate de alte 
persoane.  
          Supus la vot, punctul 5 al ordinii de zi, este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 
9 consilieri locali prezenți. 
 
          Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Lăcusteni, în Consiliul 
de Administrație al Școlii Gimnaziale Lăcusteni. 
          D-nul. primar - având în vedere că la școală urmează să fie ales un nou 
Consiliu de Administrație, urmare a schimbării directorului iar o parte din cadrele 
didactice sunt de asemenea noi, propunem desemnarea unui nou reprezentant al 
Consiliului Local al comunei Lăcusteni, în C.A. al școlii. Noul director mi-a 
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comunicat că a găsit multe nereguli în școli datorită neimplicării fostei conduceri. 
Poate aceasta este și cauza pentru care unii părinți au preferat să mute copiii la alte 
școli vecine. De la începutul anului școlar se vede o schimbare în bine în ceea ce 
privește implicarea cadrelor didactice în actul educațional. D-nul. secretar al școlii 
și-a permis să spună la Inspectorat că școala nu are perspective. 
          D-nul. Puchin – pentru că predă și la Zătreni. 
          D-nul. primar – la Zătreni este director fratele său, ceea ce mă face să cred că 
la mijloc sunt alte interese. Propun să-l chemăm în ședința următoare împreună cu 
fostul și noul director pentru a ne da explicații. Să ne prezinte și raportul ARACIP 
ce a fost încheiat în urma controlului pe care l-au avut. 
           Pentru școală trebuie încheiat un contract cu un cabinet psihologic (o oră pe 
săptămână), trebuie rezolvată de asemenea și problema cu paza( guardul) pe timpul 
desfășurării cursurilor.  
           D-nul. Tistu – șoferul de pe microbuzul elevilor poate primi prin fișa 
postului și atribuții de guard. 
            D-nul. Ioja – propun ca d-nul. consilier Constantin să fie desemnat 
reprezentantul Consiliului Local al comunei Lăcusteni, în Consiliul de 
Administrație al Școlii Gimnaziale Lăcusteni.     
            Supusă la vot propunerea d-lui. Ioja este aprobată cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenți. 
 
            Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Raport de activitate al d-lui. consilier 
local Ioja Mihai. 
            D-nul. consilier local Ioja Mihai, prezintă raportul de activitate. 
 
            Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Diverse 
            D-nul. primar – am informat Consiliul Județean și Instituția Prefectului că 
nu putem asigura fondurile necesare deszăpezirii din cauza faptului că avem 
conturile blocate. Am solicitat să ne fie alocată o sumă de 30.000 lei pentru 
deszăpezire.  
           Nu am repartizat pubelele primite de la ADI Salubrizare, întrucât aceștia  
ne-au comunicat să le păstrăm în depozit în continuare. 
           D-nul. Tistu – cei de la firma de salubrizare nu respectă programul, ori trec 
prea devreme dimineața ori trec seara târziu și rămâne gunoiul neridicat.   
           D-nul. primar – din cauza blocajului financiar în care ne aflăm este posibil 
să sistăm iluminatul public. Aveam posibilitatea de a achiziționa un 
buldoexcavator prin GAL însă fiind vorba de fonduri europene, proiectul va fi 
respins de către AFIR, astfel că de acești bani va beneficia altă comună din GAL.  
Avem alocați pentru pietruire drumuri doar 4.000 lei cu care nu se poate face mare 
lucru. Propun să intervenim cu un buldoexcavator pentru repararea drumului din 
Dozești.  
            D-nul. Tistu – în Mazili drumul se surpă și din acuza canalizării. 
            D-nul. primar – unele guri de canalizare s-au pus aiurea. 
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Vor veni cei de  la ANIF și vor decolmata canalele fără a ne costa nimic. 
Deocamdată s-a luat acceptul oamenilor pentru accesul utilajelor în teren. Îi rog pe 
domnii consilierii să participe la aceste lucrări. 
            D-nul. Puchin – la ”Vărsătură„ în Contea cum cobori spre podul lui Ciurel 
trebuie puse niște dale pentru a întării drumul și a nu mai lua apa piatra.    
            D-nul. primar – s-a exploatat atât de mult nisipul de la podul Oltețului, 
încât s-a ajuns să fie afectați pilonii podului.  
            D-nul. Dovlecioaica – ce se mai aude cu extinderea rețelei de apă și canal? 
            D-nul. primar – se va face extinderea. Vom solicita celor de la APAVIL să 
faciliteze și branșarea unor cetățeni care nu sunt prinși în zona extinderii dar sunt 
în imediata apropiere a acesteia.    
          Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Puchin 
Marin, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
          Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.   
 
                   Lăcusteni, 29.09.2017 
   
 
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  
                   PUCHIN MARIN                                               SECRETAR,    
                                                                                         BRĂNESCU ADRIAN         


