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  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 

                            PROCES–VERBAL 
 
          Încheiat azi 31.01.2017, în şedinţă ordinară a Consiliului Local al 
comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
          Şedinţa este deschisă de către d-nul. DASCĂLU ŞTEFAN, 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 contului de încheiere a 

exerciţiului bugetar pe anul 2016; 
        3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Raportului de analiză a 

capacităţii de apărare  împotriva incendiilor în comuna Lăcusteni, în semestrul II al 
anului 2016;  

        4.  Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Planului de lucrări de interes 
local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de prevederile 
Legii nr.416/2001, pe anul 2017; 
            5.  Raport de activitate al d-lui. consilier local, Puchin Marin; 

         6.  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 
30.01.2016. 
          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 contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2016. 
          D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. 
          D-nul contabil prezintă pe capitole contul de încheiere a exerciţiului 
bugetar pe anul 2016. 
           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: Proiect de hotărâre privitor la 
aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare  împotriva incendiilor în 
comuna Lăcusteni, în semestrul II al anului 2016. 
           D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.  
           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 
aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă 
ale persoanelor beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001, pe anul 2017. 
            D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.  
            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, Puchin Marin. 
            D-nul. Puchin Marin prezintă raportul de activitate.   
            Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Diverse. 
            La punctul Diverse nu sunt probleme dezbătute. 
            Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Dascălu 
Ştefan, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
           Pentru care am încheiat prezentul proces verbal.   
 
 
                                                                Lăcusteni, 31.01.2017 
 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   
         DASCĂLU ŞTEFAN                                                 SECRETAR,    
                                                                                     BRĂNESCU ADRIAN         


