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  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
                                                                  
                            PROCES – VERBAL 
 
 
          Încheiat azi 31.03.2016, în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
          Şedinţa este deschisă de către dl. IOJA MIHAI, preşedinte de şedinţă, care 
constată că şedinţa este legal constituită fiind prezenţi un număr de 11 din 11 
consilieri locali aleşi în funcţie. 
          Este prezentată ordinea de zi: 
            1.  Aprobarea procesului verbal  al şedinţei anterioare;          
            2.  Proiect de hotărâre privitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizaţi cu 20% TVA pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi asfaltare 
drum DC 60 A Contea, comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea.”;  
            3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizaţi cu 20% TVA pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare şi asfaltare 
drum DS 33 Ciobăneşti, comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea.”; 
            4. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizaţi cu 20% TVA şi modificarea titlului proiectului tehnic pentru obiectivul 
de investiţii„Modernizare şi asfaltare drum DC 60 Lăcustenii de jos, comuna 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea” în  „Modernizare și asfaltare drum comunal DC 60 
Lăcustenii de jos şi DS 1 Grădiniţă-Caravana Secetoaia, comuna Lăcusteni, Județul 
Vâlcea.”; 
            5. Proiect de hotărâre privitor la reorganizarea Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea; 
            6. Proiect de hotărâre privitor la înregistrarea comunei Lăcusteni, în Sistemul 
Naţional Electronic de Plată online a impozitelor şi taxelor utilizând cadrul bancar 
(SNEP) şi modul de suportare a comisionului bancar la tranzacţiile online; 

               7. Raport pe anul 2015 al primarului comunei Lăcusteni, privind starea 
economică, socială şi de mediu a localităţii; 

             8. Raport privind situaţia gestionării bunurilor aparţinând domeniului 
public şi privat al comunei Lăcusteni; 
             9. Raport de activitate al d-lui. consilier local Merişescu Ilie; 
           10. Diverse.  
           
          Supusă la vot ordinea de zi, este aprobată cu 11 voturi „pentru” din 11 
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. 
          Supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare este aprobat cu 11 voturi 
„pentru”. 
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          Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizaţi cu 20% TVA pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare şi asfaltare drum DC 60 A Contea, comuna Lăcusteni, 
judeţul Vâlcea.”. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se arată că la momentul când 
s-a făcut proiectul pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi asfaltare drum 
DC 60 A Contea, comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea.”, TVA era de 24%, de aceea 
se propune actualizarea cu 20% TVA indicatorii tehnico-economici.      
           Supus la vot  punctul 2 al ordinii de zi este aprobat cu 11 voturi „pentru”.   
           Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizaţi cu 20% TVA pentru obiectivul de 
investiţii „ Modernizare şi asfaltare drum DS 33 Ciobăneşti, comuna Lăcusteni, 
judeţul Vâlcea.” 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
           Supus la vot  punctul 3 al ordinii de zi este aprobat cu 11 voturi „pentru”. 
           Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizaţi cu 20% TVA şi modificarea titlului 
proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii„Modernizare şi asfaltare drum DC 
60 Lăcustenii de jos, comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea” în  „Modernizare și 
asfaltare drum comunal DC 60 Lăcustenii de jos şi DS 1 Grădiniţă-Caravana 
Secetoaia, comuna Lăcusteni, Județul Vâlcea”. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propune actualizarea cu 20% 
TVA indicatorii tehnico-economici, cât şi modificarea titlului proiectului tehnic 
pentru obiectivul de investiţii„Modernizare şi asfaltare drum DC 60 Lăcustenii de 
jos, comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea” în  „Modernizare și asfaltare drum comunal 
DC 60 Lăcustenii de jos şi DS 1 Grădiniţă-Caravana Secetoaia, comuna Lăcusteni, 
Județul Vâlcea”, întrucât proiectantul  constatat că o parte din drum este sătesc. 

Supus la vot  punctul 4 al ordinii de zi este aprobat cu 11 voturi „pentru”. 
          Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Lăcusteni, 
judeţul Vâlcea. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se solicită aprobarea 
reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Lăcusteni, 
urmare a schimbării şefului cât şi a componenţei compartimentelor acestui serviciu. 

Supus la vot  punctul 5 al ordinii de zi este aprobat cu 11 voturi „pentru”. 
          Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
înregistrarea comunei Lăcusteni, în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a 
impozitelor şi taxelor utilizând cadrul bancar (SNEP) şi modul de suportare a 
comisionului bancar la tranzacţiile online.  
         D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre.  
         Supus la vot  punctul 5 al ordinii de zi este aprobat cu 11 voturi „pentru”. 
         Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Raport pe anul 2015 al primarului 
comunei Lăcusteni, privind starea economică, socială şi de mediu a localităţii. 
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        D-nul. primar prezintă Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a 
localităţii. Sunt prezentate şi alte obiective ce urmează a fi realizate, cum ar fi: 
extinderea reţelei de apă canal la inel antenă, inel Bogoslov şi de la Ioja la Dascălu 
în DJ. Este în lucru evaluarea pentru terenul ce urmează a fi cumpărat pentru terenul 
de fotbal. Pentru şedinţa viitoare se va elabora un proiect de hotărâre privitor la 
cumpărarea acestui teren dacă va fi gata evaluarea. 
         D-nul Ţîru – de ce nu s-a prevăzut extinderea reţelei de apă canal şi în Deloreni? 
         D-nul. primar – datorită numărului mic al populaţiei. Am primit avizele de la 
Poliţia circulaţie şi de la Drumuri Judeţene pentru staţiile de autobuz, mai trebuie 
avizul de Drumuri Naţionale, urmând a fi aprobate prin hotărâre a consiliului local.  
         D-nul. Dovlecioaica – de ce s-a întârziat distribuirea alimentelor de la Uniunea 
Europeană? 
         D-nul. primar – nu ştim de ce s-a întârziat anul acesta dar vor veni. Trebuie 
făcut un proiect de reabilitare a Şcolii de la centru. Trebuie să ne mobilizăm pentru 
curăţenia de primăvară pentru că suntem monitorizaţi de la judeţ. 
         D-nul. Dovlecioaica – iar au fost aruncate gunoaie la podul de la Olteţ. 
         D-nul Rada – poate îi depistăm pe cei ce aruncă cu camera video pe care am 
montat-o în intersecţie. 
         Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Raport privind situaţia gestionării 
bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al comunei Lăcusteni. 
         D-nul. primar prezintă Raportul privind situaţia gestionării bunurilor 
aparţinând domeniului public şi privat al comunei Lăcusteni. 
         Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Raport de activitate al d-lui. consilier 
local Merişescu Ilie. 
         D-nul. consilier local Merişescu Ilie, prezintă raportul de activitate. 
         Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Diverse.    
          D-nul. primar – dacă aveţi propuneri pentru strategia de dezvoltare. 
         D-nul. Ioja – iluminat public cu panouri solare sau becuri economice (leduri). 
         D-nul. Ţîru – alee pietonală. 
         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, 31.03.2016 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   
                     IOJA MIHAI                                                       SECRETAR,    
                                                                                           BRĂNESCU ADRIAN         
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