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  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                            PROCES–VERBAL 
 
          Încheiat azi 30.06.2017, în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
          Şedinţa este deschisă de către d-nul. IOJA MIHAI, 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 şedinţei anterioare;      
         2. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea nomenclaturii stradale a comunei 
Lăcusteni Judeţul Vâlcea;  
          3.  Proiect de hotărâre privitor la alegerea preşedintelui de şedinţă;    
          4. Proiect de hotărâre privitor la revocarea Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Lăcusteni nr. 17/23.03.2017 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care 
constituie contravenţii în domeniul edilitar gospodăresc,  curăţeniei şi protecţiei 
mediului în comuna Lăcusteni; 
          5. Proiect de hotărâre privitor la revocarea Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Lăcusteni nr. 18/23.03.2017 privind aprobarea transformării a două posturi 
ocupate de personal contractual, salariaţi ai Şcolii Gimnaziale Lăcusteni, în vederea 
promovării; 

             6. Raport de activitate al d-lui. consilier local, Constantin Nicolae; 
          7. Diverse.    
 
           Supusă la vot ordinea de zi, este aprobată cu 9 voturi „pentru” din 9 
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 al şedinţei ordinare, din data de 
31.05.2017. 
           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 
aprobarea nomenclaturii stradale a comunei Lăcusteni Judeţul Vâlcea. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Este prezentată anexa 1 cu 
denumirile atribuite străzilor, anexa 2 cu nr. administrative pentru imobilele situate 
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în intravilanul comunei Lăcusteni şi anexa 3 cu nr. administrative pentru imobilele 
cu clădiri/construcţii situate în extravilanul comunei Lăcusteni. 
          Supus la vot punctul 2 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenţi. 
         Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la alegerea 
preşedintelui de şedinţă.    
         D-nul. Tistu Florin propune alegerea d-lui. Puchin Marin, preşedinte de 
şedinţă al Consiliului Local Lăcusteni pentru lunile: iulie, august, septembrie 2017. 
         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 revocarea 
Hotărârii Consiliului Local al comunei Lăcusteni nr. 17/23.03.2017 privind 
stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul edilitar 
gospodăresc,  curăţeniei şi protecţiei mediului în comuna Lăcusteni. 
         D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propune revocarea HCL nr. 
17/23.03.2017, urmare a faptului că această hotărâre nu a primit aviz de legalitate în 
urma controlului legalităţii actelor efectuat de Instituţia Prefectului– judeţul Vâlcea. 
         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 revocarea 
Hotărârii Consiliului Local al comunei Lăcusteni nr. 18/23.03.2017 privind 
aprobarea transformării a două posturi ocupate de personal contractual, salariaţi ai 
Şcolii Gimnaziale Lăcusteni, în vederea promovării. 
         D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propune revocarea HCL nr. 
18/23.03.2017 întrucât această hotărâre nu a primit aviz de legalitate în urma 
controlului legalităţii actelor efectuat de Instituţia Prefectului – judeţul Vâlcea. 
         Supus la vot punctul 5 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenţi. 
        Se trece la punctul 6 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 7 al ordinii de zi: Diverse 
         D-nul primar Bocşaru Cosmin – vă aduc la cunoştinţă că în urma examenului 
de capacitate, elevii Şcolii Gimnaziale Lăcusteni, au obţinut rezultate foarte slabe, 
mai cu seamă din cauza neimplicării cadrelor didactice în actul educaţional.  
         D-nul. Puchin – trebuie analizată această situaţie în şedinţa următoare, când 
propun să fie chemat şi directorul şcolii. 
         D-nul Rada – conducerea şcolii trebuie să fie mai exigentă, mă refer la impunerea 
unei mai mari discipline din partea cadrelor didactice dar mai ales a elevilor. 
          D-nul primar – majoritatea cadrelor didactice sunt din alte localităţi şi cer 
decontarea transportului. Nu suntem împotrivă dar dorim să vedem că se obţin şi 
rezultate bune la nivelul şcolii. 
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          D-nul. viceprimar – propun valorificarea la un centru de colectare autorizat, 
a fierului vechi rezultat de la fostul SMA.    
          D-nul primar – intenţionăm să continuăm tradiţia organizării zilei comunei. 
Pregătim pentru şedinţa următoare un proiect de hotărâre privitor programul de 
manifestări pentru ziua comunei. D-na prof. univ. Văduva Clavac Camelia, ne-a 
promis că ne va ajuta şi în acest an cu programul artistic. 
          Inspectoratul Şcolar Vâlcea a transmis o adresă către consiliul local prin care 
consilierii locali sunt înştiinţaţi că pot asista la concursul ce va fi organizat pentru 
ocuparea postului de director al Şcolii Gimnaziale Lăcusteni. 
          În această zi la ora 10 a avut loc licitaţia publică pentru închirierea, spaţiului în 
suprafaţă de  28 m.p. aflat în clădirea Dispensarului medical, pentru activităţi de 
farmacie. Urmează să fie încheiat contractul de închiriere cu câştigătorul licitaţiei.   
          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, 30.06.2017 
   
 
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  
                          IOJA MIHAI                                                 SECRETAR,    
                                                                                         BRĂNESCU ADRIAN         


