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  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 
 

                            PROCES–VERBAL 
 
          Încheiat azi 30.12.2016, 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 
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 alegerea preşedintelui de şedinţă; 
        3. Proiect de hotărâre privitor la scoaterea din evidenţă a unor debite 

reprezentând impozite pe teren şi clădiri, pentru care s-a împlinit termenul de 
prescripţie fiscală, în cazul unor persoane decedate;    

         4. Proiect de hotărâre privitor la vânzarea unui imobil teren în suprafaţă de 
685 m.p., ce aparţine domeniului privat al comunei Lăcusteni;  
            5.  Raport de activitate al d-lui. consilier local, Ioja Mihai; 

         6.  Diverse.            
       
          Supusă la vot ordinea de zi este aprobată cu 9 voturi „pentru” din 9 
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 9 
voturi „pentru” din 9 consilieri locali prezenţi. 
          Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la alegerea 
preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2017. 
           D-nul. Tistu Florin propune alegerea d-lui. Dascălu Ştefan ca preşedinte de 
şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2017. 
           Supusă la vot propunerea este aprobată cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenţi. 
           Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
scoaterea din evidenţă a unor debite reprezentând impozite pe teren şi clădiri, 
pentru care s-a împlinit termenul de prescripţie fiscală, în cazul unor persoane 
decedate. 
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          D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. Având în vedere măsurile 
stabilite Camera de Conturi Vâlcea prin Decizia nr. 27 din 29.08.2016, se 
propune scoaterea din evidenţă a unor debite reprezentând impozite pe teren şi 
clădiri, pentru care s-a împlinit termenul de prescripţie fiscală, în cazul a 10 
persoane decedate. În anexa ce însoţeste proiectul de hotărâre au fost iniţial 11 
debitori, însă până la data şedinţei, aparţinătorii unuia din debitori, respectiv 
Bugiulecu Dumitru, au achitat debitul reprezentând impozite pe teren şi clădiri.  
            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 
vânzarea unui imobil teren în suprafaţă de 685 m.p., ce aparţine domeniului 
privat al comunei Lăcusteni. 
            D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. Este o sentinţă judecătorească 
definitivă şi irevocabilă care ne obligă la vânzarea unui teren de 865 m.p. către d-
na. Gherghina Aurelia. A fost adoptată şi hotărârea de guvern privind trecerea 
acestui teren din domeniul public în cel privat al localităţii. 
            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: Raport de activitate al d-lui. consilier 
local, Ioja Mihai. 
            D-nul. Ioja Mihai prezintă raportul de activitate.   
            Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Diverse. 
            D-nul. primar – în cazul asfaltării drumului comunal DC Găneşti, este 
posibil ca în afara ultimei tranşe de plată către constructor, ce a fost blocată de 
Guvern, să fim obligaţi să returnăm şi tranşele plătite anterior, întrucât s-a  
concesionat ilegal contractul de lucrări.   
            A fost plătită cotizaţia pentru ADI Salubrizare pe anul 2015. Sunt de 
plătit avizele pentru proiectul de cămin cultural, avize care este posibil să expire 
întrucât în prezent proiectul nu mai poate fi derulat, pe clădirea în care urma a fi 
amenajat căminul cultural fiind pus sechestru de către ANAF, care ne-a blocat 
conturile din cauza problemei cu apa şi canalul. Datorită blocării conturilor nu 
mai putem derula nimic pe investiţii. Nu avem deocamdată bani să plătim 
aceste avize care figurează la arierate. 
           D-nul Puchin – să nu ne grăbim cu plata acum cu schimbarea guvernului. 
           D-nul. primar – vă consult dacă sunteţi de acord să  plătim aceste avize. 
           D-nul. Dovlecioaica – trebuie plătite pentru că firma respectivă ne poate 
da în judecată. 
          Supus la vot consilierii locali sunt de acord cu plata arieratelor ce 
reprezintă avizele pentru proiectul de cămin cultural plătite de proiectant.   
          D-nul. primar – au mai fost achitate studiile de fezebilitate pentru 
asfaltare DC-uri. S-a plătit dirigintele de la obiectivul „Asfaltare şi modernizare  
drum comunal DC 73 Găneşti”. Din lipsă de fonduri am amânat pentru anul 
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viitor reevaluarea patrimoniului de către o firmă autorizată şi arhivarea 
documentelor primăriei. 
          D-nul viceprimar – s-a plătită asigurarea la microbuzul şcolar, care a fost 
mult mai ieftină decât anul trecut. 
          D-nul. primar – sunt multe de făcut dar nu sunt fonduri, de aceea nu voi 
semna niciun contract dacă nu am certitudinea că putem şi plăti. 
          D-nul. Dascălu  - se mai face extinderea reţelei de apă? 
          D-nul viceprimar – este treaba celor de la APAVIL.  
          D-nul. primar –  extinderea o face APAVIL dar am înţeles că avizele vor 
fi plătite de noi, şi va fi o problemă cu conturile blocate. 
          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, 30.12.2016 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   
         BOCŞARU DORU                                                     SECRETAR,    
                                                                                     BRĂNESCU ADRIAN         


