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  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                            PROCES–VERBAL 
 
          Încheiat azi 31.05.2017, 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 modificarea organigramei şi a statului de 
funcţii ale aparatului de specialitate  al primarului comunei Lăcusteni; 
         3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea modului de completare a Registrului 
agricol al comunei Lăcusteni, pe suport de hârtie sau în format electronic; 
         4. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea a Strategiei de dezvoltare a comunei 
Lăcusteni, pentru perioada 2016-2020; 

           5. Raport de activitate al d-lui. consilier local, Bocşaru Doru; 
         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 extraordinare, din data 
de 03.05.2017. 
           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 
modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate  al 
primarului comunei Lăcusteni. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propune reducerea 
numărului de posturi de la 17 la 16 şi transformarea a două funcţii publice vacante. 
           Dnul. primar - prin adresa nr. 5468/08.05.2017, Instituţia Prefectului – 
judeţul Vâlcea, ne  comunică reducerea nr. de posturi de la 17 la 16, urmare a 
faptului că populaţia comunei Lăcusteni a scăzut sub 1500 locuitori. Numărul 
posturilor este stabilit prin ordin al prefectului în funcţie de numărul populaţiei, 
conform O.G. nr. 63/2010.  
          Propun reducerea numărului de posturi de la 17 la 16 prin desfiinţarea 
postului contractual de şofer microbuz elevi, ce s-a vacantat în urma preluării 
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acestuia de către şcoală. Păstrăm în organigramă postul vacant de consilier 
personal al primarului, întrucât persoanei angajate pe acest post i se pot da prin fişa 
postului mai multe atribuţii. Nu poate fi desfiinţat postul de bibliotecar pentru că 
există în organigramă posturi libere. Nu pot fi desfiinţate nici cele două funcţii 
publice vacante întrucât sunt posturi unice şi intenţionăm să le scoatem la concurs. 
           De aceea propunem transformarea funcţiei publice vacante de consilier, 
clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului impozite şi taxe, în 
funcţia publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant şi 
transformarea funcţiei publice vacante de referent, clasa III, grad profesional 
principal din cadrul Compartimentului impozite şi taxe, în funcţia publică vacantă 
de consilier, clasa I, grad profesional debutant.          
          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 aprobarea 
modului de completare a Registrului agricol al comunei Lăcusteni, pe suport de 
hârtie sau în format electronic. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propune completarea 
Registrului agricol al comunei Lăcusteni, atât pe suport de hârtie cât şi în format 
electronic. Începând cu data de 01.01.2018 întocmire şi ţinerea la zi a Registrului 
agricol în format electronic este obligatorie. 
           D-nul. Puchin – având în vedere că d-na. Popa Mariana, de la registrul 
agricol mai are puţin şi se pensionează, trebuie avută în vedere pregătirea din timp 
a unui funcţionar din Compartimentul agricol. 
           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 
a Strategiei de dezvoltare a comunei Lăcusteni, pentru perioada 2016-2020.                             
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Strategia de dezvoltare ce a fost 
elaborată de mai mult timp o propunem spre aprobare acum întrucât există şanse ca 
în procesul ce îl avem la Curtea de Apel Piteşti cu AFIR, să se pronunţe o soluţie 
favorabilă nouă, care să ducă la deblocarea conturilor primăriei şi astfel la 
posibilitatea derulării unor proiecte de investiţii.  
         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, Bocşaru Doru. 
         Domnul consilier local Bocşaru Doru, prezintă raportul de activitate. 
         Se trece la punctul 6 al ordinii de zi:Diverse. 
         D-nul. primar -  procesul ce îl avem la Curtea de Apel Piteşti cu AFIR, 
privitor la proiectul de investiţii apă şi canal, a rămas în pronunţare. S-a amânat 
pronunţarea de două ori, instanţa cerând noi documente la dosar. Problema este cu 
mutarea amplasamentului staţiei de epurare pentru care nu există proiect ci numai 
dispoziţie de şantier.  



 3

           
  

Vă informez că întrucât avem conturile blocate ne putem plăti utilităţile 
numai din ce încasăm la bugetul local. 

Licitaţia ce trebuia organizată pe data de 29.05.2017 în vederea închirierii 
unui spaţiu pentru farmacie, nu a mai avut loc întrucât a fost depusă decât o ofertă. 
Licitaţia se va reorganiza pe data 30.06.2017.            
          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, 31.05.2017 
   
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  
                          IOJA MIHAI                                                 SECRETAR,    
                                                                                         BRĂNESCU ADRIAN         


