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  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                            PROCES–VERBAL 
 
          Încheiat azi 30.08.2017, în şedinţă 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 şedinţei anterioare;    
          2. Proiect de hotărâre privitor la completarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local al comunei Lăcusteni.       

             3. Informare, privind activităţile întreprinse în vederea pregătirii şcolilor şi al 
grădiniţelor pentru începerea în bune condiţii a noului an şcolar, prezentată de 
directorul Şcolii Gimnaziale Lăcusteni; 

             4. Raport de activitate al d-lui. consilier local, Dovlecioaica Cristinel; 
           5.  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 anterioare. 
           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 
completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 
comunei Lăcusteni.       
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propune completarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei 
Lăcusteni, urmare a faptului că prin HCL nr. 34/31.07.2017 s-a aprobat ca 
indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali ai Consiliului 
Local al comunei Lăcusteni, să fie în procent de 10 % din indemnizaţia primarului. 
           Supus la vot punctul 2 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenţi. 
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            Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Informare, privind activităţile 
întreprinse în vederea pregătirii şcolilor şi al grădiniţelor pentru începerea în bune 
condiţii a noului an şcolar, prezentată de directorul Şcolii Gimnaziale Lăcusteni. 
            D-nul. primar – începând cu data de 01.09.2017 Şcoala Gimnazială 
Lăcusteni, va avea un nou director, în urma concursului organizat de Inspectoratul 
Şcolar Vâlcea, dar până în prezent nu a venit să se intereseze de şcoli. 
            D-nul. prof. Popescu – am venit să prezint măsurile realizate în vederea 
începerii în bune condiţii a noului an şcolar, pentru că am considerat că este de 
datoria mea să fac acest lucru chiar dacă după 01.09.2017 nu voi mai fi director. 
Voi rămâne în continuare profesor la şcoala din localitate. 
            În continuare d-nul. director prezintă activităţile întreprinse în vederea 
pregătirii şcolilor şi al grădiniţelor pentru începerea în bune condiţii a noului an 
şcolar. 
           D-nul. Puchin – vă rugăm să ne prezentaţi câteva date privind numărul de elevi.  
           D-nul. prof. Popescu – Legea învăţământului spune că nu poate fi 
organizată o clasă sub nr. de 12 elevi. În anul şcolar ce s-a încheiat am avut clase 
pentru fiecare an  V-VIII la fel şi în noul an şcolar. Dacă s-ar trece la simultan greu 
se va mai revenii la clase separate. Problema este migraţia elevilor către şcolile din 
localităţile vecine (Zătzreni, Bălceşti), fiind semnale că vor mai pleca elevi şi în 
noul an şcolar.  
            D-nul. primar – microbuzul din Zătreni vine şi ia elevi din Lăcusteni. Am 
discutat acest aspect şi cu d-na. inspector general. Să recunoaştem că aspectul 
neîngrijit al şcolilor le face neatractive pentru elevi dar mai ales pentru părinţi care 
aleg să-şi dea copii la alte şcoli. Şcoala de la Găneşti este singura şcoală care este 
cât de cât pusă la punct. La şcoala I-IV Lăcusteni, trebuie luate măsuri urgent 
întrucât sobele sunt foarte vechi şi sunt un pericol pentru elevi.  
           În prezent dacă nu am fi blocaţi financiar, am reabilita Şcoala de la centru. 
Ca aspect arată mai rău decât atunci când eram eu elev. 
           D-nul. viceprimar – reabilitarea scolii I-IV  Lăcusteni s-a făcut prost.  
           D-nul. primar – eu aş fi propus să mutăm elevii de la şcoala I-IV  Lăcusteni 
la şcoala I-IV  Găneşti, pănă se rezolvă problema cu sobele la I-IV  Lăcusteni. La 
Găneşti este şi traficul auto mai mic iar locul de joacă este mult mai mare. 
           D-nul Tistu – la Găneşti era o problemă cu acoperişul. 
           D-nul, viceprimar – s-a rezolvat. 
           D-nul. prof. Popescu –  probleme cu acoperişul sunt la Şcoala de la centru. 
           D-nul. primar – la şcoala de la centru trebuie refăcut tot de la acoperiş, 
tâmplărie, instalaţie electrică. 
           D-nul. prof. Popescu –  referitor la sobe, vă informez că la Şcoala I-IV 
Lăcusteni este făcută una nouă, iar referitor la traseele microbuzelor şcolare, este 
ilegal ca  traseele a două microbuze să se suprapună pentru că se folosesc fonduri 
publice. 
           D-nul. primar – am înţeles că educatoarea de la Găneşti pleacă. 



 3

           D-nul. prof. Popescu – s-a detaşat şi postul a rămas vacant însă nu am fost 
înştiinţaţi în mod oficial de acest lucru. Ocuparea postului este problema 
Inspectoratului Şcolar. Au fost aduse rechizite şi cărţi pentru cls. I-IV şi doar 1,2 
manuale pentru cls. V-VIII. O problemă mai este cu lemnele de foc care încă nu au 
fost aduse. 
          D-nul. Puchin – trebuie să avem în vedere impactul  pe care-l va avea 
mutarea elevilor de la Lăcusteni la Găneşti. 
         D-nul. primar – la începutul anului şcolar vom sta de vorbă cu părinţii, le 
vom explica că mutarea este provizorie. Eu nu îmi asum riscul cu sobele. 
         D-nul. prof. Popescu – sobele trebuie reparate de primărie, noi nu putem 
repara pentru că legea nu ne dă voie. 
         Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Raport de activitate al d-lui. consilier 
local, Dovlecioaica Cristinel. 
         D-nul. consilier local Dovlecioaica Cristinel, prezintă raportul de activitate. 
         Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Diverse 
         D-nul primar -  situaţia financiară în care ne găsim ne obligă să restrângem 
iluminatul public la  2 ore. 
         D-nul Constantin -  propun ca iluminatul public să funcţioneze între orele 
20:00 şi 22:00.   
         D-nul primar – avem restanţe la plata utilităţilor printre care şi la furnizorul de 
energie electrică. Referitor la procesul pe care-l avem cu AFIR vă informez că am 
făcut recurs la hotărârea pronunţată de C.A. Piteşti. Azi am primit confirmarea de 
primire a recursului. Cu siguranţă că a făcut recurs şi AFIR-ul.  
         Referitor la DC 73 Găneşti vom acţiona în instanţă constructorul Remservis 
pentru constatarea nulităţii contractului de cesiune, însă vom chema în judecată şi 
Ministerul dezvoltării pentru că au acceptat acest contract şi au decontat cheltuielile 
pentru lucrări timp de 2 ani.      
         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, 30.08.2017 
   
 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   
                   PUCHIN MARIN                                               SECRETAR,    
                                                                                         BRĂNESCU ADRIAN         


